
CONVERSA AMB EL PROFESSOR 
JACQUES CAUVIN 

Miquel Molist Montaña 

Des de fa més de trenta anys el professor Jacques Cauvin 
(director d'investigació al CNRS) dedica els seus esfor~os 
científics i humans a estudiar el procés de la neolitització. Els 
seus treballs tenen el mkrit de combinar la recerca dels <<fets>> 
arqueolbgics amb una reflexió histbrica d'amples horitzons. 
Aixi, pel que fa als <<fets>>, podríem recordar el ressb interna- 
cional dels treballs arqueolbgics al jaciment de Mureybet (Sí- 
ria), a l'inici dels anys 70, o bé, ja entrats els 80, els practicats 
a Cafer Hoyük, a la vall de I'Eufrates de Turquia, dos jaci- 
ments claus per al reconeixement de les primeres societats 
agrícoles, o, fins i tot, el programa encara en curs a la regió 
estkpica d'El Kowm (Síria), orientat a l'establiment dels pri- 
mers nomadismes pastorals. Pero tota aquesta investigació 
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<<empírica>>, portada a terme conjuntament amb l'equip que ell 
ha creat i anima (ERA 17 del CNRS), estB acompanyada d'u- 
na reflexió i un estudi més personal, I'objectiu dels quals és 
comprendre les causes d'aquesta transformació que consti- 
tueix el canvi de les societats de caqadors-recol.lectors a les 
de productors de subsistkncia. Aixi, és un dels rars investi- 
gadors europeus que ha participat, sobretot els anys 70 i 80, 
quan les dicussions eren més vives, en el debat sobre els orí- 
gens de l'agricultura amb proposicions personals i originals. 

COTA ZERO, per tancar aquest doble dossier d'articles 
sobre els orígens de l'agricultura, ha volgut mantenir una 
conversa amb ell, amb I'objectiu de fer una ullada a l'evolu- 
ció de les idees sobre el Neolític en els anys passats, veure 



les línies de futur de la recerca que se'n deriven i observar de 
més a prop les proposicions explicatives del professor Cau- 
vin. Per aixb, com en d'altres ocasions, ens hem desplagat a 
l'antiga Casaforta de 1'Orde del Temple, a Jalks, a la regió de 
les Cevenes franceses, on aquesta vella construcció recon- 
vertida en laboratori de prehistbria dóna aixopluc a l'lnstitut 
de Préhistoire Oriental, que depkn del Centre National de 
la Recherche Scientifique. 

Miquel Molist -Professor Cauvin, aquesta conversa 
tanca un dossier de més de 15 articles fets per paleo- 
botanics i arqueblegs amb una analisi sintktica, al més so- 
vint regional, per intentar fer un balanq dels coneixe- 
ments actuals sobre els orígens de I'agricultura, tant des 
del punt de vista bothnic <<pur>> com del més antropolb- 
gic O ,  millor encara, arqueolbgic. Com en d'altres publi- 
cacions o reunions similars, recordo més precisament la 
que va fer aqui mateix el 1988, que ha donat lloc a una 
publicació dirigida per P. Anderson [Préhistoire de 1'A- 
griculture (CNRS, 1992)l; sembla que la gran distancia 
o diferbncia d'orientació que separava abans els investi- 
gaders de les cikncies naturals dels de les humanes es re- 
tallen, que els objectius, els interessos ... s'acosten i el 
dialeg s'ha iniciat. Vostk participa d'aquesta visió opti- 
mista de les relacions entre les cikncies anomenades ccau- 
xiliarsu i I'arqueologia prbpiament dita? Més en con- 
cret, per a la problematica dels orígens de I'agricultura, 
ens demanem sempre on s'inicia la línia de separació en- 
tre I'establiment dels fets (biolbgics) i la integració d'a- 
quests fets a la teoria general explicativa (histbrica) ... 

Jacques Cauvin -Els progressos de la pluridisciplina- 
rietat que vostk evoca són reals i eren inevitables. Si hi ha un 
camp on era indispensable una col.laboraci6 entre cikncies 
biolbgiques i cikncies humanes, aquest és el problema histb- 
ric dels inicis de l'agricultura. L'arquebleg no solament for- 
neix els documents al bothnic: només els poden interpretar 
conjuntament. Recordi's de la taula rodona de Jalbs sobre la 
prehistbria de l'agricultura. S'hi va poder demostrar, sobre ba- 
ses experimentals, l'existkncia al Prbxim Orient d'una llarga 
fase incial d'ccagricultura predomkstica>>, on ja hi havia un 
cornportament agrícola sense que hi hagués encara especies 
dornkstiques, és a dir, canvis morfolbgics sobre les mateixes 
plantes. Aquesta nova dissociació entre economia agrícola 
i domesticació efectiva de les espkcies és molt important. 
Abans que es fes, només el botanic creia que podia decidir 
si hi havia agricultura o no, segons que les espkcies salvat- 
ges fossin o no morfolbgicament modificades; es creia, en 
efecte, que les modificacions (per exemple, per als cereals la 
consolidació del raquis que aguanta les granes sobre l'espi- ' 

ga madura) eren molt rapides des de I'inici del cultiu. Ac- 
tualment, per a I'agricultura predomt?stica, solament una 
aproximació pluridisciplinar que tingui en compte els re- 
sultats paleobotanics, perb també els de la tecnologia i les in- 
formacions d'ordre sociolbgic i cultural, pot decidir si l'a- 
gricultura ha comengat realment. 

M.M. -El naixement de I'agricultura s'integra com 
una de les transformacions més importants en el procés 
de canvi anomenat cmeolititzaciów. Aquest fet és clara- 
ment confirmat a la zona del Llevant mediterrani, perb 
aquestes relacions són més complexes a la resta de la 
conca mediterrania. La possibilitat d'explotacions autbc- 
tones en complexos epipaleolitics i sobretot la difusió de 
I'agricultura dificulten una interpretació acceptada per 
tots els investigadors. En la mateixa línia i en I'aspecte ge- 
neral de la difusió del Neolític, les teories d'hmmerman 
i Cavalli-Sforza semblen haver definit un mecanisme de 
difusió que hauria tingut una amplia acceptació com a 
ccsistema>> de difusió. Perb aquest sistema presenta encara 
alguns problemes, sobretot per comprendre les causes 
que devien determinar la difusió: raons demogrhfiques, 
problemes climatics amb una aridificació? 

J.C -Les teories de creacions autbctones de producció 
de subsistkncia, exclbs el Prbxim Orient, són cada vegada 
més difícils de defensar per a la conca mediterrania i Euro- 
pa. És el cas no solament de les espkcies vegetals i animals, 
els antecessors salvatges de les quals existeixen exclusiva- 
ment al Prbxim Orient (com ara el blat, I'ordi, el xai, la ca- 
bra, etc.), sinó també d'espkcies de més amplia difusió. Va 
ser també a la taula rodona de Jalks que J. Hansen va de- 
mostrar, per exemple, que les llenties cultivades als nivells 
neolítics de Franchti, a ltArgblida, no derivaven, com havi- 
em cregut, de les llenties salvatges recollides en abundancia 
al Mesolític a la mateixa cova, sinó d'una especie oriental 
(Lens orientalis), que devia arrivar del Prbxim Orient ja do- 
mesticada, al mateix temps que el blat.. . Un altre exemple: 
durant molt de temps s'ha cregut que el bou havia estat do- 
mesticat per primera vegada en algun lloc de Grkcia; Daniel 
Helmer acaba de demostrar que una domesticació més pre- 
cog s'havia fet, també, al Prbxim Orient (per exemple a Ras 
Shamra), abans del 9000 BP. Aquí també hi hauria hagut di- 
fusió. El que compta no és solament la preskncia dels ante- 
cessors salvatges, sinó també la voluntat humana de do- 
mesticar-lo~, i aquesta voluntat no es trobava pas en 
qualsevol context sbcio-cultural! 

El segon problema que vostk evoca és la natura i les 
causes d'aquesta difusió. És cert que l'arribada a Occident 
d'animals i plantes procedents del Prbxim Orient implica una 
certa ceaportació humana)) que les vehiculi, més o menys im- 
portant segons els casos. És aquesta aportació el que Am- 
mermman i Cavalli-Sforza han pogut demostrar pels mko- 
des genktics i l'atribueixen, jo crec que amb raó, a la difusió 
neolítica. Perd el difícil problema amb q d  ensopeguen tots 
els difusionistes és la causa que ha fet que certs grups hu- 
mans marxin del Prbxim Orient per anar tan lluny. S'ha par- 
lat d'un assecament del clima oriental; no ha estat confirmat 
pels climatblegs. Les teories actuals evoquen totes un exce- 
dent demografic, producte de les noves estratkgies produc- 
tives més efectives que la cacera-recol~lecció. No obstant 
aixb, es pot demostrar que, a partir del moment (aproxima- 
dament vers el 9500 BP) que s'assisteix a un cckxode)) de po- 



blacions que van a ocupar les zones perifbriques del Prbxim 
Orient, no hi ha hagut, en cap cas, saturació demografica de 
les zones d'origen. I per altra part, no es concep com un ex- 
cedent demogrific hauria pogut fer-10s anar, fins i tot en eta- 
pes repartides sobre diverses generacions, fins al litoral de 
I'Atlintic. Els islamblegs no estarien pas contents si s'expli- 
qués l'arribada dels arabs a Espanya Únicament per una so- 
brepoblació de la península arabiga! Hi ha evidenment en la 
difusió de 1'Islam elements més positius i més dinamics que 
aquesta simple <<expulsió,,; hi ha una voluntat de conquesta 
en la qual és convenient de busca-hi les similituds i les cau- 
ses per a d'altres difusions anteriors. 

M.M. -Vost& ha participat a través de diverses pu- 
blicacions en el debat que, en la mateixa línia de la pre- 
gunta anterior, ha aixecat el llibre de C. Renfrew sobre 
els orígens de la llengua indoeuropea. Recordem que 
aquest autor vincula la difusió d'aquesta llengua a una 
prolongació de la difusió neolitica, en la qual tot el con- 
junt tindria Anatblia com a centre. Quina és la seva po- 
sició actual sobre aquest debat? 

J.C. -Estic d'acord en molts punts amb la tesi que Co- 
lin Renfrew ha presentat recentment en l'obra Arqueologia 
y Lenguaje. La cuestión de 10s orígenes indoeuropeos. Hi 
reutilitza els resultats dels genetistes abans esmentats i tam- 
bé els dels lingüistes russos Gamkrelidze i Ivanov, pels quals 
el vocabulari protoindoeuropeu que s'arriba a constituir a par- 
tir de les nostres llengües anomenades indoeuropees evi- 
dencia un centre inicial muntanyenc (llAnatblia?) més que no 
pas la difusió classica admesa a partir de les estepes del 
Pont i del Volga. Renfrew també proposa la difusió neoliti- 
ca com a vehicle d'aquesta expansió lingüistica, més que no 
pas les conquestes (ca cavall,, dels nbmades de I'edat del 
bronze proposades per Marija Gimbutas.Solament la difusió 
neolítica li sembla un fenomen prou estes i general per ex- 
plicar la quasi ubiqüitat de les llengües indoeuropees a Oc- 
cident (sense parlar d'asia). Jo hi estic molt d'acord. 

S'ha de reconbixer, tanmateix, que estem en un pla bas- 
tant tebric. Els lingüistes demanen als arqueblegs de confir- 
mar els moviments humans que la seva disciplina els fa su- 
posar, perb es corre el risc de voler explicar dades poc clares 
mitjangant d'altres que encara ho són menys, si els arqueb- 
legs no procuren pel seu costat precisar quk vol dir concre- 
tament aquesta <<difusió>>. Aquestes <<aportacions humanes,, 
que ens veiem obligats a postular eren realment importants 
o es redui'en a grups molt petits? Ens hem preguntat quina 
forga els havia enpbs a d e ~ ~ l ~ ~ a r - s e ?  A més, ja que no arri- 
baven pas, en la majoria dels casos, a un terreny buit sinó que 
civilitzacions mesolítiques ocupaven ja aquests llocs, quin 
prestigi particular els va permetre d'ccimposar,, a les cultures 
indígenes, al mateix temps, les seves estratkgies alimenthries, 
les seves noves tbcniques, com ara el poliment de la pedra, 
la cerimica, la seva mateixa religió (com ho proven les da- 
des artístiques del Neolític quan n'hi ha) i, en fi, la seva 
llengua, si els lingüistes tenen raó? Renfrew pensa justament 
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que no es pot imaginar una dominació, més o menys militar, 
com la que haurien pogut imposar les societats amb elits dels 
cavallers de I'edat del bronze; proposa, com a explicació, la 
rendibilitat superior del nou model agro-pastoral en compa- 
ració amb les estratkgies depredadores dels indígenes. 
Aquest argument econbmic em deixa bastant esckptic. Den- 
nell ha pogut demostrar que els agricultors/ramaders quan 
arribaven a 1'Europa temperada suportaven segurament tants 
d'handicaps com d'avantatges enfront dels sistemes de la 
cacera-recol.leció, ben integrats al seu medi natural, dels 
mesolítics locals. La invenció de l'agricultura al Prbxim 
Orient s'ha volgut explicar per un estrks alimentari. És, tam- 
bé, per una necessitat alimentaria que es voldria explicar la 
seva adopció a Europa en contacte amb els nous arribants. 
Aquests arguments em sembla que reflecteixen una projec- 
ció il.legitima cap al passat de I'cceconomicisme~~ actual, on 
tot és un joc d'equilibri entre productors i ccconsumidors>>. 
Em sembla que cal cercar en d'altres direccions. 

M.M. -I l'origen anatblic? 

J.C. -Per una difusió que va del Prbxim Orient vers EU, 
ropa, la península d'Anatblia sembla un passadís obligat, i els 
records dels passatges <<muntanyencs,, que contenen el vo- 



cabulari protoindoeuropeu poden explicar-se molt bé per 
aqui. Perb C. Renfrew fa referkncia en el seu llibre a una te- 
oria dels quatre lbbuls de la neolitització (el Llevant, el Za- 
gros, Anatblia i segurament la Turcminia), on es donaria si- 
multaniament la invenció de l'agricultura. Perb les investiga- 
cions arqueolbgiques recents han demostrat l'anterioritat in- 
contestable de la neolitització del Llevant amb relació a la 
dels altres llocs. Aquests darrers han rebut, probablement, ja 
una primera difusió a partir del Llevant. En tot cas aixb és 
cert per a Anatblia, on les excavacions que vam fer plegats 
amb vostk, al Taure oriental, a Cafer Hoyük, mostraren l'e- 
xistkncia d'una primera fase de difusió de l'agricultura cap a 
1'Anatblia oriental a partir del curs mitja de 1'Eufrates sirii, i 
aixb des de la fi del Xi:. mil.lenni BP. El vertader punt d'o- 
rigen de la neolitització no seria, doncs, Anatblia, sinó el Lle- 
vant, és a dir, les valls de 1' Eufrates i del Jordi. Observi que 
aixb concorda bastant bé amb les darreres teories dels lin- 
güistes russos, pels quals hi devia haver, fins i tot abans de 
la famíiia de llengües indoeuropees, una proto-protollengua 
comuna anomenada crnostritica>> (segons Mare nostrum.. .) 
que reunia en una sola macrofamííia, al mateix temps, les fa- 
mílies de llengües indoeuropees elamo-semítiques, uraliana 
i altaica, és a dir, més o menys, totes les llengües parlades a 
Europa,  sia i el nord dl~frica. Renfrew, en un article pu- 
blicat el 1991, aparegut abans que el seu llibre, fa referkncia 
a aquesta teoria cenostratica>>. Aquesta teoria concorda molt 
bé amb la importancia que es pressenteix del centre Llevan- 
tí per a la neolitització del món antic.El problema és que cap 
prehistoriador no ha estudiat vertaderament el Neolític de to- 
tes aquestes regions, des d'una perspectiva difusionista i que 
hi ha més aviat en aquest moment una reacció contra el ccmi- 
ratge oriental)) que s'atribueix a Gordon Childe per haver pre- 
ferit sistemiticament, tant a Europa com el nord d'Africa i 
  sia, les tesis nacionalment més gratificants de les neolitit- 
zacions indígenes. Tot aixb, malauradament, no pot esdeve- 
nir un tema de ccpreferkncia>> general, i els problemes han de 
ser analitzats per separat cas per cas. Cal esperar. 

M.M. -Finalment, per acabar amb la difusió medi- 
terrania, un dels problemes més significatius pels neoli- 
titistes occidentals que accepten la difusió com a mitja 
dels canvis de les comunitats neolítiques, és el reconei- 
xement del lloc d'origen a partir dels ¿<objectes arque- 
oJbgics>,. És veritat que la teoria d'Ammerman i Cavalli- 
Sforza pot arranjar -d'una manera parcial- aquest 
problema, per6 jo crec que subsisteix, i a vegades amb 
proposicions clares, com ara les del primer poblament de 
I'illa de Xipre. 

Quina és la seva opinió sobre aquest problema? Jo re- 
cordo la seva partipació en aquesta controv&rsia arran 
d'un article de J. Guilaine ... 

J.C. -Vosti: indica molt bé l'obstacle principal que ha 
semblat justificar nombroses oposicions a la tesi difusio- 
nista. Si el Neolític mediterrani ve del Prbxim Orient, llavors 
per qui: no es reconeix millor aquest origen a partir dels es- 

tris, dels tipus de cerimica, de les cases, etc.? J. Guilaine, 
efectivament, ha suscitat un problema. La resposta no pot ser 
altra que la complexitat. En efecte, si la difusió neolítica, vis- 
ta de lluny, pot aparkixer com un tot, n'hi ha de tipus molt va- 
riat quan ens ho mirem detalladament, estudiant cas per cas, 
segons la natura i la densitat dels agents humans que la vehi- 
culen, segons que es retrobin o no cultures locals alli a on 
arriben, segons que la via d'expansió sigui terrestre o marí- 
tima.. . Hi ha aqui tota una casuística d'efectes culturals molt 
diversos que jo acabo d'intentar d'enumerar sobre exemples 
concrets al meu llibre La revolution des symboles, que es pu- 
blicari aquesta tardor. Aquesta gran varietat apareix ja sen- 
se que m'hagi hagut d'allunyar de la perifkria immediata del 
Prbxim Orient, que és de la meva competkncia, quan el Neo- 
lític comenga tot just a sortir-ne. Crec que algunes conclu- 
sions podran ser utilitzades per a difusions més llunyanes. 

Des del punt de vista dels trets culturals, vostk té així dos 
casos extrems i diametralment oposats. El primer, per exem- 
ple, és la difusió danubiana a Europa: és una transferkncia ter- 
restre per dispersió de les comunitats sedenthies que van fun- 
dant cada vegada més lluny d'altres poblats. La difusió 
danubiana, doncs, ha pogut vehicular trets culturals precisos 
(cerimica lineal, plantes de cases, tipus d'estris lítics.. .) que 
resten reconeixibles des de les planes d'Hongria fins a la 
conca parisenca. Aquesta expansió de sedentaris no es va bar- 
rejar gaire amb els antics ocupants dels territoris on s'estenia 
i va arribar a conservar, des de l'inici fins a la fi del seu re- 
corregut, escalonat sobre diverses generacions, els caricters 
estilístics d'origen, i sens dubte també la seva llengua. Aquest 
tipus de difusió la retrobem al Prbxim Orient quan, a partir 
del 9500 BP, la cultura anomenada PPNB, a partir del seu nu- 
cli inicial al curs mitji de I'Eufrates, funda a l'oest poblats 
agrícoles com Ras Shamra, al litoral nord de Síria, i cap al 
sud-est d'altres poblats com El Kowm, als oasis del desert. 

El cas oposat, molt revelador, és l'illa de Xipre, que no- 
més se situa a 100 quilbmetres del litoral fenici. Cap al 
8000 BP slinstal.len a Khirokitia i a d'altres llocs poblats for- 
tificats de cases rodones, mentre que a Síria les cases s'han 
mantingut rectangulars des de fa molt temps. Res hi recor- 
da el Llevant a les altres produccions materials, i tanmateix 
A. Le Brun ha ben demostrat que aquests nous ocupants no- 
més poden venir del Llevant. Ells aportaren a l'illa els ce- 
reals i els oviciprids, tots dos absents de la fauna salvatge 
local. Contririament al que s'ha dit, hi va desembarcar gent 
amb les seves granes i ramats: no solament hi ha difusió, 
sino també colonització.. . Xipre ens aporta la prova que 
l'abskncia de tota referkncia estilística en els hibitats i en les 
indústries no prova absolutament res! 

M.M. -Pero, llavors, amb excepció dels casos de ti- 
pus c<danubib, no es transmet res de la cultura d'origen 
a les noves cultures neolítiques resultants de la difusió? 

J.C. -Sí, perb amb la condició de buscar-ho al bon ni- 
vell, és a dir, no pas al nivell de cctipusn de cases o puntes de 
sageta, de formes o decoració cerimica, etc., sinó al nivell 



de l'estil dels objectes acabats. A la perifkria immediata del 
mateix Llevant, es veu que aquests trets es poden transfor- 
mar molt rapidament per altres raons, fins i tot quan es trac- 
ta d'una vertadera c~colonització>>. A més, el cas més freqüent 
a Occident és que aquestes noves aportacions s'amalgamen 
amb els fons demogrhfics i culturals que persisteixen. El que 
es transmet són, primerament, totes aquestes noves cctkcni- 
ques de base>> que sorgeixen conjuntament als jaciments ne- 
olititzats: I'art de polir la pedra, de coure la ceramica, de cul- 
tivar els camps i de criar el bestiar; tot aixb no és pas poc, 
fins en el pla cultural. S'hi afegeixen moviments de la m i  es- 
pecífics, menys directament perceptibles que els tipus d'ob- 
jectes, per exemple en les tkcniques de talla i de fabricació 
del sílex i de I'os, que se sobreposen als costums locals. Es 
reconeixeran més bé quan en lloc de descriure les industries 
sobre bases tipolbgiques, com sovint es fa ara, es recons- 
truiran arreu les cadenes operatives que produeixen els ar- 
tefactes. Una tesi recent, &Isabel Sidera, sobre la tecnologia 
bssia al neolític francb ha estat ja reveladora sobre l'origen 
oriental d'alguns nous procediments de fabricació. Tot aixb 
forma, amb la nova <<religió>> i probablement els elements 
lingüístics, un veritable <<sistema>> que no s'ha pogut esten- 
dre, contrariament a les explicacions tradicionals massa ge- 
nerals, Únicament, per exemple, amb la <<circulació de les 
idees>> o els contactes comercials.. . 

M.M. -Centrant-nos ja en l'hrea del Llevant medi- 
terrani, des de I'aparició, I'any 1978, de la seva teoria ex- 
plicativa sobre el orígens de I'agricultura en aquesta 
zona, la recerca dels fets ha continuat sovint amb molta 
intensitat; d'altra banda, les teories existents han perdut 
forca, per exemple la vinculada al corrent de la New Ar- 
chaeology, a la qual vostk ha dedicat moltes discussions.. . 
En fi, 15 anys després quina és la seva posició? 

J.C. -Aquests quinze anys de recerca no han pas con- 
tradit les temptatives d'explicació que jo proposava el 1978, 
ans el contrari. Així havia pogut mostrar, primerament sobre 
el sol exemple siria de Mureybet, que una mutació ideolb- 
gica havia precedit, i sens dubte engendrat, l'aparició de l'e- 
conomia agrícola i n'havia constitu'it la preparació mental. 
Des de llavors documents similars han estat descoberts a la 
vall del Jordh, on les figuretes femenines apareixien, també, 
des de la fi del 1x2.. mil.lenni BP, just abans de l'agricultu- 
ra. Al contrari, el model explicatiu fornit per la New Archa- 
eology sobre els orígens de I'agricultura -recordem que 
defensava un desequilibri alimentari entre una població hu- 
mana creixent i la insuficikncia de recursos salvatges- és 
cada vegada més exclbs. Tot aixb, gracies als progresos de 
les analisis dels naturalistes referides al medi ambient i a l'a- 
limentació dels darrrers caqadors-recol.lectors natufians del 
Llevant: actualment es veu millor la seva inserció harmo- 
niosa en el medi natural i a la vegada la seva gran adaptabi- 
litat a les condicions ecolbgiques més diverses. Més que 
mai, I'aparició de l'agricultura no apareix com una necessi- 
tat econbmica! 

Sobretot aquests darrers anys han proporcionat moltes 
dades noves de les primeres difusions neolítiques cap a 
Anatblia, cap a les zones deskrtiques de Síria, de Jordania i 
del Sinaí i, a llest, vers el nord de la Mesopotamia iraquia- 
na. L'estudi d'aquestes difusions m'ha permks de precisar la 
<<casuística>> de la que parlavem fa un moment. També ha 
mostrat la importancia, en certs casos, del nomadisme pas- 
toral, aparegut a partir de 9500 BP, en aquesta descoberta de 
nous territoris dels Neolítics del Llevant. Aquests nbmades 
que eren al mateix temps pastors i agricultors itinerants, po- 
gueren, després d'alguna mobilitat generacional, contribuir 
a I1<coblit>> dels trets estilístics de la seva cultura sedentaria 
d'origen, tot i conservant el seu saber tecnolbgic de base: ro- 
manien, doncs, capaqos de <<reinventar>> altres estils quan 
arribaven a fundar nous poblats.. . Uns quants poblats neo- 
lítics de I'Orient mitja semblen seguir aquest model. 

M.M. -Un dels temes de més llarga tradició en la 
seva investigació --el seu llibre Religions néolithiques de 
Syro-palestine apareix el 1972- és el món religiós. Crec 
que no ha abandonat mai aquesta línia d'estudi i me I'i- 
magino satisfet de veure que les excavacions forneixen 
documents cada vegada més explícits sobre aquest tema. 
Les investigacions recents de jaciments com Nevalla Cori 
(Turquia) o 'Ain Ghazal (Jordania) mostren noves 
evidhcies artístiques amb representacions humanes i 
animals altament significatives. D'altra part a Nevalla 
Cori, Cayonii o fins i tot a les nostres excavacions a Tell 
Halula (Síria) es constaten construccions, de funciona- 
ment probablement comunitari i amb un rol simbblic. 
Quina és la seva posició actual sobre aquest tema? Es pot 
parlar de vertadera religió? Quina aproximació s'hi pot 
fer? 

J.C. -El fracas de les explicacions per la pressió de- 
mografica i sobretot la descoberta de l'anterioritat dels can- 
vis ideolbgics (és a dir, per aquesta 2.poca, <<religiosos>>) 
amb relació a les mutacions materials em porten sempre a 
preguntar d'antuvi a les dades simbbliques, quan I'art i les se- 
pultures ens les restitueixen suficienment. El 1972 em vaig 
acontentar de presentar sense explicació l'inventari dels fets 
religiosos que concernien les cultures neolítiques del Prbxim 
Orient que es coneixien en aquell moment. A continuació 
vaig poder assenyalar no solament que els canvis ideolbgics 
semblaven, histbricament, anunciar les modificacions de les 
estratkgies de subsistkncia i no pas derivar-ne, sinó també 
que aquest nou simbolisme estava organitzat al voltant de 
dues figures predominants, una espkcie de <<parella divina>> 
encarnada per la Dona i el Toro (el déu masculí antropomorf 
apareix una mica més tard), que són l'origen de tot el siste- 
ma de pensament mediterrani i oriental prehel.lbnic. Per 
oposició al simbolisme molt més <<horitzontal)> del Paleolí- 
tic superior (per exemple de l'arc franco-cantabric, on els ani- 
mals representats -bisons, cavalls, mamuts, etc.- són múl- 
tiples i són tots al mateix pla), tot passa com si la revolució 
neolítica hagués estat provocada per una nova organització 



del món imaginari, d'ara endavant jerarquitzada: s'hi troba al 
cim una divinitat suprema, femenina, i una segona figura do- 
minant per sota d'ella, el Toro. Aquesta organització és molt 
espectacular a Catal Hoyük, per6 s'inicia des del Khiamia de 
Mureybet, a la f i  del XIk. mil.lenni BP, immediatament 
abans, doncs, de la producció de subsistkncia. 

Un ((sistema simbblic~,  com I'anomena Levi-Strauss, és 
una explicació del món: governa forgosament, també, el rol 
que l'home s'atribueix dins la natura. A una concepció nova 
ha de correspondre un comportament nou, i és sens dubte 
aquest canvi al mateix interior de l'univers mental el que s'ha 
manifestat practicament per noves formes de manipular el 
medi natural, ja que s'ha pogut demostrar que cap penúria 
particular d'ambit estrictament biolbgic i alimentari les feia 
necessaries. 

Les descobertes inesperades de veritables santuaris que 
vosti: evoca concerneixen al Neolític ben establert ja del 
1x2. mil.lenni BP, que anomenem PPNB. Efectivament, 
s'han trobat a Anatblia, al Llevant sud a Ain Ghazal i vostk 
mateix es troba en curs d'excavar-ne un al curs mitja de 
I'Eufrates siria, a Halula. Per quk són inesperats? Perque la 
<<doctrina>> de Gordon Childe, que ha pesat tant sobre l'esperit 
dels prehistoriadors, pretenia que el (<temple)>, com el <<pa- 
lau>>, no fos anterior a la revolució urbana, és a dir, a la fi del 
IVe. mil.lenni aC. Aquestes construccions excepcionals sem- 
blaven el producte de la nova estructura jerarquitzada i es- 
pecialitzada de la societat urbana mateixa, per oposició a la 
natura encara iguhlitaria de les societats neolitiques. Els 
ccsantuaris>) neolítics ens apareixen, doncs, actualment tam- 
bé com una espkcie d'anticipació simbblica dels fets socials 
i arquitectbnics més tardans. L'estructura igualitkia de la so- 
cietat neolítica no sembla pas tanmateix posar-se en qüestió: 
s'observa a partir de la relativa uniformitat dels habitats. Els 
santuaris en ells mateixos no impliquen de cap manera I'e- 
xistkncia de (<clergues)>, és a dir, un cos social permanent es- 
pecialitzat en tasques religioses. Perb és interessant observar 
que les primeres construccions <<extraordinaries)> construi'des 
per l'home van certament lligades a activitats simbbliques de 
caracter col.lectiu. Les estatues de calg d"Ain Ghazal, a les 
quals vostk ha fet al.lusió, que estaven prove'ides de dispo- 
sitius de prensió perquk se les pogués <<transportar>>, com les 
mascares de pedra trobades al PPNB del Llevant sud, evo- 
quen amb forga, elles també, I'existkncia de cerimbnies, que 
consolidaven el lligam social al voltant de practiques fu- 
neraries i de ritual. 

Es tracta de vertadera religió?, em diu vostk. Certament 
no, si prenem la religió en el sentit més modern d'una acti- 
vitat <<idealista>> i gratui'ta, més o menys fictícia i compen- 
satbria, amb relació a les dificultats concretes de l'existkncia 
(aquest era el sentit que li donava Marx.. .). Perb sembla que 
el pensament religiós, l'únic que existia als temps arcaics, ha- 
via tingut, al contrari, un rol important, a la vegada cognitiu 
i prhctic, anticipant en el si de la cultura humana comporta- 
ments més trivials que ens són més rars. Les conseqükncies 
cfilosbfiques>> d'aquesta constatació són lluny de ser clares 
i jo no m'hi estendré més aqui.. . 

M.M. -Vestit va ser un dels primers a posar en 
eviditncia <cel rol de l'imaginari en la revolució neolítica>>; 
recentment sembla que d'altres investigadors, com ara 
Ian Hodder o l'abans esmentat C. Renfrew, s'acosten a 
estudiar sota aquesta bptica les transformacions de I'inici 
de 1'Holocit. Quina opinió en té d'aquestes noves tenditn- 
cies? Hi ha el risc que esdevinguin una nova amodan en 
els estudis arqueolbgics ? 

J.C. --L1anterioritat del simbolisme amb relació a l'e- 
conomia és una constatació estratigrafica, s'ha tornat difícil 
de refusar.. . I. Hodder l'ha acceptada, efectivament. Perb a 
la seva obra recent The domestication oj'Europe busca en 
una direcció molt diferent a la meva el que a l'interior del 
psiquisme huma va poder suscitar la revolució neolítica. Per 
ell, en la domesticació hi ha domus, la casa. El fenomen pri- 
mer i essencial seria, doncs, el desenvolupament de I'hhbi- 
tat sedentari construi't, el home ; la domesticació de plantes 
i animals, a continuació, no seria res més que una espkcie 
d'engrandiment metafbric de la casa, el control huma que 
tendeix a estendre's sempre més lluny, cap a la natura que 
l'envolta, el que és salvatge que retrocedeix sense parar da- 
vant el que és domi:stic. És per aquesta raó que el nostre 
col.lega T. Watkins va poder considerar el poblat de cases 
rodones de Qermez Dere, al nord de I'Iraq, contemporani del 
PPNA i del PPNB del Llevant, per6 sense producció de sub- 
sistkncia, com ja <<Neolític>> en aquest sentit del terme (molt 
anglks.. .) perque el home hi era particularment confortable 
i perfeccionat.. . 

Aquesta lectura del passat és enginyosa i correspon, tam- 
bé, a una evolució constatada. Perb, la casa i el poblat no te- 
nen en ells mateixos, al meu entendre, res de revolucionari. 
N'hi havia ja en el Paleolític superior dlUcra'ina (Kostenski), 
sense cap tendkncia a domesticar la natura. La ideologia del 
home conté en ella mateixa, sobretot, una tendkncia cap al re- 
plegament, cap al refugi, més que no pas a una conquesta ac- 
tiva del medi i a la seva dominació. Jo continuo pensant, com 
Childe, que el més important al Neolític és sobretot el prin- 
cipi d'aquesta transformació del món de la qual la nostra ci- 
vilització és el resultat final i el producte, encara que la font 
d'aquest canvi fos a l'origen més cultural que ecolbgica. Crec 
haver demostrat que l'aparició de les divinitats en el camp de 
la conscikncia humana havia creat una nova tensió en les cul- 
tures i un impuls dinamic que capgira els equilibris de vida 
preexistents. És per aixb que el nord de 1'Iraq no esdevé, per 
mi, <<Neolític>> fins que s'hi veuen arribar simultaniament vers 
el 8500 BP a Magzalia (jaciment excavat per investigadors 
russos), per a la difusió del PPNB recent del Llevant, l'agri- 
cultura i el pastoreig, les cases rectangulars i els símbols tipics 
de la Deessa i el Toro, com si aquesta ideologia particular i les 
tkcniques de producció neolitiques estiguessin profundament 
lligades entre elles. Aquesta associació es confirma si es con- 
sidera per exemple la neolitització del Zagros, la de la Turcmh- 
nia i, a l'oest, la del món hel.lknic i de 1'Europa central. 

Jo penso que és aquesta atenció als fets, simultaniament 
d'ordre ideolbgic i prhctic, la que impedira que I'interks pel 



n16n simbblic no esdevingui al seu torn, com vostk diu, 
moda.. . 

M.M. -Voldríem acabar aquesta conversa amb les 
perspectives de futur dels estudis sobre els orígens de I'a- 
gricultura al Llevant en particular i a la conca medi- 
terrania en general. Com vostit sap, la revista COTA 
ZERO té una orientació sobretot universitaria i esta es- 
pecialment dedicada als estudiants que seran els investi- 
gadors del segle vinent. Segons la seva aproximació ac- 
tual, quines línies de recerca tenen necessitat d'un 
desenvolupament més gran en el futur? 

J.C. -Des de la seva creació segueixo amb molt d'interks 
i simpatia el desenvolupament de COTA ZERO, revista que 
ha esdevingut un vertader fbrum per a les contribucions de 
tendkncies diverses per6 amb una exigkncia constant de qua- 
litat certament profitosa per als estudiants. 

La meva línia de recerca actual no és pas la que jo seguia 
fa trenta anys, quan vaig abordar el Neolític oriental. Ha nas- 
cut progressivament de la dificultat d'interpretar els fets nous 
que em descobrien les meves excavacions dins el marc de 
((principis d'explicaciÓ>, indiscutibles, que jo havia aprks, 
com tothom, als bancs de les facultats. La idea que no es pot 
inventar l'agricultura més que com a conseqü6ncia d'una pe- 
núria alimenthria o bé la idea que no es pot difondre lluny un 
nou sistema només perqu6 un excés de població us ha ex- 
pLlsat del país d'origen, heus aqui falses evidkncies que nin- 
gú posava en dubte! Reflecteixen de fet la nostra ideologia 
productivista actual, i aquesta espkcie de prejudici pot ser du- 
rant molt de temps, com diu E. Morin, al'horizon indépassa- 
ble de toute r-echer-chew.. . La meva aproximació simbblica té 

per objectiu, doncs, abans que res, desenvolupar un aspecte 
massa mal conegut fins ara de la nostra evolució prehistbri- 
ca recent. No exclou pas les altres aproximacions, al contra- 
ri: l'explicació ccideolbgica)) només es pot donar quan les al- 
tres, més simples, han fracassat. Ja que vostk em demana 
d'alguna manera un ((consell d'anticn sobre el futur de la nos- 
tra investigació, jo crec que és dins d'una autkntica pluridis- 
ciplinarietat, com dkiem al comeqament, dins d'una incessant 
confrontació dels punts de vista dels especialistes i un refús 
de tota explicació tebrica a priori no controlada per l'anhlisi 
factual, que resideixen les nostres esperances de progrés. 

Jalks, agost de 1993 
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New Approach on the origins of Neolithic; A revolution of 
symbols. Conversation with professor Jacques Cauvin 

To close the dossier about origins of agriculture COTA 
ZERO has decided to make a conversation with professor 
Jacques Cauvin where its main problematic subjects are dis- 
cussed; the origins of agriculture, its diffusion.. . Jacques 
Cauvin entails the real needs of a multidisciplinary work to 
investigate the origins of domestication, makes a defence of 
diffusionism from Near East to Mediterranean Bassin and 
Europe but also looks over with criticism all easer explana- 
tions of diffusionism runed up to date. Finally explains his 
position concerning the main role of symbols revolution as 
an ideologic change revealing which should preceded and 
probably created, the emergence of agricultura] economy. 

llibreria 
papereria 

la tralla 
carrer de la riera, 5-9 
tel. 885 32 28 
08500 VIC 


