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Els neolítics van viatjar més ràpid per mar
A la Mediterrània occidental el Neolític va arribar més ràpidament que a
d’altres punts d’Europa gràcies a desplaçaments marítims que van
«multiplicar» per vuit la seva expansió.
Per Àlex Milian (/autor/amilian)
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M'agrada A Miquel Terrádez Valmaña i a 14.112 més els agrada.

Les bases del neolític, el sedentarisme i l’agricultura, es van introduir a Europa des de
l’Orient Mitjà i van conquerir el continent d’est a oest a poc a poc, a una distància
mitjana d’1 km per any. A la Mediterrània occidental, però, el registre arqueològic
demostra que tot s’havia produït a més velocitat. I no se sabia per què. Ara, un estudi
de la Universitat de Barcelona, la Universitat de Girona i la Colgate University
(Hamilton, NY, EUA) apunta que, en aquest cas, les poblacions neolítiques s’haurien
desplaçat per mar uns 300 o 400 km cada generació per a establir-hi una nova població
al final del trajecte. El ritme mitjà de desplaçament hauria estat vuit vegades més
ràpid: de 8,7 km/any, concretament.
Els estudis combinen els coneixements dels arqueòlegs Joao Zilhao (UB) i Albert J.
Ammerman (Colgate University) i els de físics experts en la transició del neolític, Neus
Isern i Joaquim Fort, tots dos de la Universitat de Girona.
Per arribar a entendre el tipus de desplaçament ràpid, s’han estudiat diverses opcions
de viatge per mar. Segons la UB, “L’estudi ha desenvolupat un model computacional
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en el qual s’exploren diferents mecanismes de viatges per mar i la interacció entre els
pobladors de la zona”. D’aquesta manera, ha explicat Neus Isern a EL TEMPS, donen
suport “quantitatiu” a les teories arqueològiques: demostren que el moviment per
terra és massa lent i ofereixen diferents opcions pel mar per inferir quina és més
adient. La via terrestre estava descartada perquè és lenta, d’1 km per any. La raó,
argumenta Isern, és que “el desplaçament de població per terra no era una colonització
conscient sinó que, quan la població creixia, buscava nous territoris per conrear”.
Entre diverses opcions de viatges per mar, l’estudi en tria una que s’adiu amb la
velocitat amb la qual va avançar el Neolític entre el nord d’Itàlia i la Península Ibèrica:
“No eren viatges que anessin parant cada 50 km -concreta Neus Isern- sinó que feien
viatges llargs per l’època, de 300 o 400 km, i allà establien un nou assentament neolític
del qual no tornava a sortir ningú fins al cap d’una generació -que en el nostre article
considerem 32 anys”. Aquest ritme és el que dóna una velocitat mitjana de 8,7 km/any.
Aquest fet es veu molt clar en el registre d’assentaments neolítics a la Península. Els
jaciments del centre de Portugal, per exemple, són pràcticament de la mateixa època
que els de Catalunya, mentre que els del centre de la Península són posteriors (com es
veu al mapa de la imatge). Neus Isern interpreta que la volta a la Península per mar va
anar molt més ràpida que el viatge per l’interior i això explica que els primers
assentaments catalans, valencians i portuguesos entren dins de la mateixa forquilla de
temps.
La recerca d’Isern, Fort, Ammerman i Zilhao ha estat publicada a Proceedings of the
National Academy of Sciences (http://www.pnas.org/content/114/5/897), la
quarta revista científica més citada, i es pot consultar íntegra a la web
(http://www.udg.edu/projectes/NeoDigit/Publicacions/tabid/24274/language/caES/Default.aspx) de la Universitat de Girona.
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