
Childe i Espanya: una història no explicada

L’any 1998 vaig publicar en anglès un article
que parlava del contacte entre V. Gordon
Childe i arqueòlegs espanyols i portuguesos (es
publicà amb alguns canvis en castellà l’any
2000). Sobre la base de les fonts publicades, ex-
plicava que encara que Childe havia visitat
Espanya com a mínim dues vegades, el 1928 i el
1947, i Portugal com a mínim una vegada du-
rant les vacances de Nadal del 1949, aquestes
visites no foren esmentades ni pels biògrafs de
Childe (GREEN, 1981; TRIGGER, 1980), ni en
llibres sobre el seu treball a Europa (HARRIS,
1994; MCNAIRN, 1980). Pel que fa a Espanya,
Childe havia conegut per primera vegada Lluís
Pericot Garcia (Girona, 1899 – Barcelona,
1978) a Barcelona l’any 1928. Els anys següents
havia conegut l’internacionalment cèlebre pro-
fessor Pere Bosch i Gimpera a Barcelona
(Barcelona, 1891 – Ciutat de Mèxic, 1974) i en
diferents parts d’Europa. A inicis dels anys qua-
ranta, Pericot havia revisat algunes de les publi-
cacions de Childe.1 Després d’aquesta primera
fase catalana, cap a mitjan anys quaranta, Chil-

de girà els ulls cap a Madrid a través dels seus
contactes amb el professor Julio Martínez
Santa-Olalla (Burgos, 1905 – Madrid, 1972).
Childe havia visitat Madrid el 1947, havia fet
seminaris i publicà un article a la revista de
prehistòria publicada per la universitat (CHIL-
DE, 1947). L’obra de Childe havia estat revisada
per Santa-Olalla i un dels seus estudiants,
Augusto Fernández de Avilés (FERNÁNDEZ DE

AVILÉS, 1948; MARTÍNEZ SANTA-OLALLA, 1947).
Al final de la seva carrera sembla que els interes-
sos de Childe haurien tornat a Barcelona, tal
com s’intueix per les seves publicacions a
Ampurias (CHILDE, 1951b).2 També havia pu-
blicat, tanmateix, un article en una revista de
València, l’Archivo de Prehistoria Levantina, on
un dels deixebles de Santa-Olalla, Julián San
Valero, tenia una càtedra (CHILDE, 1953).

També assenyalava que la memòria històrica
sobre la presència de Childe a Espanya sembla-
va que hagués desaparegut entre la següent ge-
neració de professionals, aquells que eren joves
a finals dels seixanta:3 la generació del 68. Es
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2. El 1950 Childe va escriure a Pericot: «Escric a
Almagro amb relació a la traducció del meu article sobre
l’Edat del Bronze Final per a Ampurias. El que se m’ha en-
viat no sembla tenir cap sentit.» (8-6-1950).

3. En un discurs que retia homenatge al professor
Fernández-Miranda, pronunciat a la Universitat Complu-
tense de Madrid el 25 de gener de 1995, el professor
Domingo Plácido explicava que havia obtingut les prime-
res notícies sobre Manuel Fernández-Miranda dels seus es-
tudiants. Plácido i Fernández-Miranda, llavors en els seus
primers anys acadèmics, demanaven als seus estudiants que
llegissin Childe. El professor Domingo Plácido afirmava

1. (Pericot, 1941; 1944a; 1944b; 1944c; 1944d; 1945;
1945-46a; 1945-46b; 1945-46c; 1945-46d; 1945-46e;
1949). Childe també va revisar el llibre de Pericot sobre el
Parpalló (1944a) (les traduccions dels quals foren publica-
des a Ampurias (1944b)). Childe també havia publicat un
article en l’homenatge a José Ramón Mélida (Madrid,
1856-ibid. 1933) (1934), que ara em penso que estava
connectat amb Taracena. La raó per la qual Taracena es de-
cidí a demanar a Childe sobre la seva contribució encara és
una qüestió oberta.

V. Gordon Childe i Espanya:
notes d’arxiu
Margarita Díaz-Andreu
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percebien com a revolucionaris a causa de la seva
creença que eren els primers a demanar als estu-
diants que llegissin Childe. Afirmava que la seva
confusió era un exemple clar de com els textos
científics permeten lectures força diferents i fins
i tot oposades. En el cas de Childe, les dues ge-
neracions d’arqueòlegs espanyols havien tingut
una visió completament diferent de la seva obra:
mentre el primer grup —aquells en actiu des
dels anys 1920 fins als anys 1950— s’havia inte-
ressat principalment per la seva interpretació
cultural històrica de la civilització europea, els
autors posteriors es concentraren principalment
en la posició teòrica, històrica i materialista de
Childe. Els arqueòlegs espanyols, afirmava, no
eren una excepció. Era la perspectiva final que
havia atret molts comentaristes moderns a la
seva figura (GATHERCOLE [et al.], 1995; HARRIS,
1994; TRIGGER, 1994).

Després de la identificació dels dos grups
d’arqueòlegs espanyols que havien estat interes-
sats en Childe, vaig centrar la meva atenció a
analitzar el primer grup que es veia atret per les
seves interpretacions culturals històriques. Volia
comprovar fins a quin punt les invitacions,
les traduccions i les ressenyes havien impactat
en les hipòtesis arqueològiques a Espanya. Una
anàlisi d’evidència textual, tanmateix, em portà a
concloure que la meva apreciació inicial de la in-
fluència de Childe en el primer grup s’havia de
matisar. Malgrat la sèrie de visites de Childe a
Espanya i dels seminaris impartits, una recerca
de la presència real de les idees de Childe en les
interpretacions arqueològiques fetes per arqueò-

legs espanyols no portava a gairebé res. Concloïa,
doncs, que, revisant l’obra de Childe i citant-lo
en introduccions i notes, podia haver tingut més
a veure amb les estratègies dels arqueòlegs espa-
nyols per realçar el seu propi prestigi: el nom de
Childe i les seves visites s’utilitzaven en senyal
de prestigi, una manera de reforçar la pròpia re-
putació dels autors. Era més això que no pas una
creença genuïna en la precisió o l’originalitat teò-
rica de la narrativa de Childe sobre l’arqueologia
prehistòrica. Afirmava que això semblava que fos
el cas en el treball de Lluís Pericot, que després
de l’exili de Bosch Gimpera passada la Guerra
Civil s’havia convertit en un dels professors més
importants a Espanya durant el règim de Franco.
Un indici d’això fou que Pericot, malgrat haver
revisat unes quantes publicacions de Childe a
mitjan anys quaranta (vegeu també la nota 2),
només havia esmentat Childe per assenyalar un
paral·lel tipològic menor a la seva cèlebre La
España Primitiva (PERICOT, 1950a: 190).

L’ímpetu per a aquest article s’originà en el
meu primer projecte de recerca sobre Childe.
Mentre estava escrivint el meu article original el
1995, em vaig interessar per la informació sobre
la història de l’arqueologia que els historiadors
de la ciència poden obtenir als arxius. De fet, en
aquell moment no era conscient que hi hagués
cap font d’arxiu. Fins on sabia, Childe havia des-
truït el 1956 totes les cartes privades personals
adreçades a ell (GATHERCOLE, comunicació per-
sonal). L’any 2002 m’assabentava de l’existència
de dos arxius que s’estaven organitzant en aquella
època: l’Arxiu Martínez Santa-Olalla i l’Arxiu
Pericot. Durant tres anys (2005, 2006, 2007)
vaig passar moltes setmanes d’estiu fent recerca a
la Biblioteca de Catalunya, que acull l’Arxiu
Pericot. A l’Arxiu Pericot hi vaig veure quaranta-
tres cartes de Childe a Pericot i un esborrany d’u-
na carta de Pericot a Childe. Aquest desequilibri
és típic a l’arxiu, on les cartes de Pericot són l’ex-
cepció. Sembla que Pericot no feia còpies en pa-
per carbó i s’han conservat només uns quants es-
borranys. Amb l’excepció de la primera carta de
Childe que és en francès, la resta de la corres-
pondència, inclòs l’esborrany de Pericot, és escri-
ta en anglès.

El propòsit d’aquest article és avaluar fins a
quin punt els comentaris que feia el 1998 es po-
den sostenir després d’una revisió d’una nova
font d’informació que només estigué disponible
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que havien estat els primers a dirigir els estudiants cap a l’o-
bra de Childe. Aquesta asserció és similar a la feta per Alcina
Franch, que afirmava que les publicacions de Childe eren
tabú sota el règim de Franco (ALCINA FRANCH, 1987: 10-
11). Alcina era aproximadament vint anys més gran que
Fernández-Miranda i Plácido, però hi ha una explicació per
al seu desconeixement de la visita de Childe. Alcina era a
València el 1947, on l’arqueologia encara s’estava ensenyant
amb un manual editat per primera vegada el 1929, el de
José Ramón Mélida (DÍAZ-ANDREU, 2004: CL). Encara que
Childe va ser a València durant un dia, és molt possible
que Alcina no hagués estat conscient d’aquella visita, donat
que no sembla que Childe hagués anat a la universitat.
Durant els anys cinquanta Alcina es convertí en americanis-
ta i va perdre els contactes amb els esdeveniments de l’ar-
queologia d’Espanya. Això pot explicar el seu desconeixe-
ment del fet que Childe havia estat a Espanya una altra
vegada el 1954.
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el 2004:4 la correspondència enviada per Childe
a Pericot que es guarda ara a l’Arxiu Pericot, a la
Biblioteca de Catalunya de Barcelona. Per a
aquest article també utilitzaré alguna corres-
pondència guardada a l’Arxiu Martínez Santa-
Olalla, conservat al Museu de San Isidro de
Madrid.

Childe a Espanya

La correspondència entre Childe i Pericot
cobreix un període entre el 1931 i el 1956, en-
cara que la majoria daten des del 1946. Abans
d’aquestes cartes, n’hi ha cinc (1931, 1932 
—dues postals—, 1940 i 1943). La comunica-
ció entre els dos especialistes augmentà signifi-
cativament abans de la visita de Childe a Espa-
nya el 1947, amb tretze cartes. Després d’això
hi va haver un altre punt alt, entre el 1949 i el
1951, amb quinze cartes durant el període en
què Pericot inicià la seva implicació en el
CISPP, el Congrés Internacional de Ciències
Prehistòriques i Protohistòriques (conegut per
les seves inicials franceses). Les deu cartes finals
estan datades entre el 1954 i el 1956, temps en
què el congrés s’estava celebrant a Madrid. Hi
ha, per això, anys sense correspondència, encara
que cap de les cartes no proporciona pistes per

evidenciar l’existència d’altres que es poguessin
haver tornat o haguessin desaparegut.5 Les car-
tes contenen una gran quantitat de dades que
proporcionen molta informació nova que mati-
sen moltes de les conclusions obtingudes el
1995 (DÍAZ-ANDREU, 1998). Això es refereix a
les visites de Childe fetes a Espanya i a les publi-
cacions, idees i regals que intercanviaven. Altres
temes que tracten de la correspondència han es-
tat discutits en un estudi publicat recentment
(DÍAZ-ANDREU, 2007) i altres són en curs
(DÍAZ-ANDREU, en curs, a) (Taula 1).

A la correspondència de l’Arxiu Pericot hi
queda clar que fou Thomas Kendrick, conserva-
dor assistent del Museu Britànic, que Pericot ha-
via conegut un parell d’anys abans a Londres
(DÍAZ-ANDREU, en curs, a), qui alertà Pericot so-
bre la visita de Childe a Barcelona el 1928.
Kendrick escrivia dient: «El meu amic professor
Childe serà a Barcelona aquest desembre. Espero
que el podrà conèixer. Crec que serà just abans
de Nadal» (KENDRICK, 29-11-1928). Pericot,
molt més tard, comentaria: «El recordem deter-
minat a baixar des del cim de la Muntanya del
Tibidabo un dia de neu. En això reeixia al mos-
trar el seu interès per l’alpinisme» (PERICOT,
1957: 298). El propòsit principal d’aquesta visi-
ta a Espanya, tanmateix, sembla que havia estat
l’excursió al jaciment de Los Millares, al sud-est
d’Espanya. Aquest viatge només fou esmentat
indirectament per Childe en una de les seves car-
tes, quan deia que li hauria agradat visitar
Almeria una altra vegada (5-2-1949).

La visita de Childe el 1947 va ser molt més
animada del que vaig poder deduir a partir de
les publicacions (DÍAZ-ANDREU, 1998). L’única
font disponible que tenia en el meu primer es-

Taula 1. Cartes de V. Gordon Childe a l’Arxiu Pericot.

4. L’accés a l’Arxiu Pericot, però, ha estat lliure per als
membres de la seva família. És per això que Fullola i Pericot
i altres pogueren publicar la correspondència entre Bosch
Gimpera i Pericot l’any 2002 (GRACIA [et al.], 2002).

5. No obstant això, l’organització de l’arxiu i no està
encara completament acabada. Això significa que encara hi
ha algunes —poques— possibilitats d’incrementar en el
futur el nombre de cartes.
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tudi eren les notes publicades a Madrid als
Cuadernos de Historia Primitiva (CHP), la revista
del Seminari d’Història Primitiva de la Univer-
sitat de Madrid on s’ensenyava Prehistòria. Mar-
tínez Santa-Olalla anuncià la visita de Childe,
així com una donació monetària d’aquest estu-
diós al departament i un regal d’una ceràmica
africana a ell personalment (ANÒNIM, 1947a;
ANÒNIM, 1947b). També explicava que Childe
havia fet una conferència a la Societat Espanyola
d’Antropologia, Etnografia i Prehistòria (SEA-
EP), que es publicà també al CHP (CHILDE,
1947). La correspondència ens diu que Childe
havia estat convidat a parlar a Madrid per Martí-
nez Santa-Olalla a través del SEAEP. Tanmateix,
després de la invitació inicial sembla que hi ha-
gué problemes de comunicació. Santa-Olalla ha-
via promès pagar el viatge però no contestava les
cartes, una situació que fou arranjada per Tara-
cena i Pericot. Els problemes havien començat el
1946, i Childe se’n queixa: «Santa-Olalla hi ana-
va també [al Congrés Panafricà sobre Prehistòria
celebrat a Nairobi], via la Gran Bretanya, però
dedueixo que no va passar per aquí» (26-7-
1946). El 22 de febrer de 1947 Childe explicava
a Pericot que «també vaig escriure a la Societat
Espanyola d’Antropologia en el mateix sentit, ja
que foren ells els que em van convidar. Però no
he tingut cap resposta fins ara. Això no pot ser a
causa de l’absència de Santa-Olalla que ara sé.
Ho fa bastant incòmode. Pel que fa a la Societat
españ. (sic) havien promès pagar les despeses del
meu viatge» (22-2-1947). I uns quants dies des-
prés diu, desairat: «Penso que he de tractar la
Societat Antropològica com a inexistent» (5-3-
1947). Tanmateix, concloïa que «malgrat tot m’-
haig d’adreçar a la Societat Espanyola d’Antro-
pologia, etc.» (20-3-1947), la qual cosa feia l’11
d’abril.

Sembla que Childe també demanà una mica
d’informació privilegiada a MacWhite. L’1 de
març l’irlandès contestava a la seva petició, pro-
bablement després d’haver demanat consell a
Santa-Olalla (altrament, com es podia haver
guardat una còpia de la carta a l’Arxiu Santa-
Olalla?). MacWhite explicava que la raó per la
qual Childe no havia rebut una resposta a les se-
ves cartes era perquè el president de SEAEP, el
duc d’Alba, era absent, però que no s’hauria de
preocupar de no tenir el seu bitllet i honoraris.
No s’hauria de preocupar de l’allotjament, per-

què no tindria insectes, sinó que seria bastant lu-
xós i amb bon menjar. La seva visita a Espanya,
tanmateix, havia creat alguns problemes. Hi ha-
via una enemistat entre el CSIC i el SEAEP, per-
què aquest darrer s’havia resistit a ser integrat en
el primer. L’hostilitat també venia del ministre
d’Educació, Ibáñez Marín. Tant el CSIC com el
ministre havien intentat aturar la visita de
Childe, denunciant Santa-Olalla «per la invitació
de comunistes perillosos». Tanmateix, una vega-
da es van haver adonat que no podrien, «van de-
cidir acaparar tanta part de la visita com fos pos-
sible»6 (ASO/24-471, datat 1-3-[1947]).

Encara que hi pot haver una mica de veritat
en la interpretació de MacWhite, sembla que
atès el descontentament creixent de Childe amb
la situació, la seva visita fou eficaçment salvada
per Pericot a Barcelona i Blas Taracena, el direc-
tor del Museu Arqueològic Nacional i cap d’un
dels instituts del CSIC, a Madrid. Tots dos ob-
tingueren el finançament necessari per a la visita
de Childe. Ho feren també per convidar Childe a
una conferència al Departament d’Humanitats
del CSIC a Madrid i a la Universitat a Barcelona.
Childe passà també per València el 1947. Insistia
a viatjar a Catalunya via València perquè «no hi
havia estat i hi havia molt per veure» (5-3-1947).
Això s’organitzà, però ell encara es queixà dient
que «només em pregunto si un dia serà suficient
per a València». I continuava: «Jo mai hi he estat
allà i hi ha d’haver molt material, incloent-hi su-
poso el Parpalló. Tindré naturalment prou pesse-
tes per quedar-m’hi un parell de nits.» També
afegia: «Aniré definitivament a Lisboa si puc
aconseguir una plaça a l’avió des d’allà el 23 d’a-
bril. Alfonso do Paço ha escrit per dir que l’Ins-
titut per a Alta Cultura i el Consell Britànic em
convidaran. Llavors me n’hauré d’anar de Ma-
drid el 20 com a molt tard, bé en avió, bé en tren
de nit» (30-3-1947). Més tard demanava perdó a
Pericot per no anar-se’n a Portugal.7 Amb diapo-
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6. Cap al final d’aquesta carta MacWhite deia: «Seré aquí
fins a finals d’abril i probablement avançaré la meva tesi de
doctorat durant el temps de la seva visita. Estic força cansat
del comerç atlàntic i de l’Edat del Bronze i estic ajudant a ini-
ciar un petit treball sobre algunes idees que tinc sobre el
temps i ritme de progrés» (ASO/24-471, datat 1-3.[1947]).

7. Tal com ell va explicar, «Em sap greu haver provocat
tants problemes per canvis de plans. Primer no trobava cap
tren o avió per al trajecte de Lisboa a Madrid per al dia 20, i
llavors trigaria una setmana a aconseguir el visat portuguès.
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sitives de format anglès —ell insistia en això en
un parell d’ocasions a les seves cartes—, Childe
venia preparat per a dues conferències: The
Diffusion of Culture from the Iberian Peninsula
over the Atlantic route, que llegí al CSIC, i Fresh
Data for the prehistoric Chronology of Atlantic
Europe, pronunciada al SEAEP. Deia a Pericot:
«Pots triar la que més t’agradi; la segona és més
tècnica però més innovadora» (20-3-1947).
Childe se n’anava d’Espanya, amb una salut no
gaire bona (30-4-1947), el dia 22 d’abril. Havia
arribat dues setmanes abans, el 9 d’abril (5-3-
1947).

Childe fou convidat una altra vegada a
Espanya la primavera i l’estiu del 1949, però de-
clinà l’oferta. La primera invitació era per parti-
cipar en el I Congrés Arqueològic del Sud-est
d’Espanya (CASE, Congreso Arqueológico del
Sureste Español) a Almeria i la segona per parlar
al Curs Internacional d’Estiu d’Empúries.
Quant al primer deia: «Hauria d’agradar-me
anar-me’n a Almeria [presumiblement visitar
Los Millares i potser El Argar] una altra vegada,
però la segona setmana d’abril és molt a prop
del trimestre —de fet ens reunim el dia 20. Una
visita al seu curs d’Empúries també estaria bé,
però tinc por de la calor en aquella època de
l’any. M’estimo més passar fred, com ara aquí
amb gel a tot arreu i una boira tan espessa que a
penes es pot veure l’altra banda del carrer» (5-2-
1949). Se’l va convidar una altra vegada l’estiu
del 1950, però després d’una resposta positiva
inicial (8-6-1950), va declinar la invitació una
altra vegada a causa de la seva por de la calor.
Com explicava, «la calor de la darrera setmana
em feia posar malalt, tot i que vaig començar a
sentir-me millor tan aviat com vaig arribar als
aires frescos de l’oest a Northolt. Estic segur que
em podria col·lapsar en la calor mediterrània i
només ser una nosa per a tothom. Certament
no podria produir una conferència intel·ligible
en francès digna de l’ocasió. Així he escrit a
Almagro per dir-li que no vindré. Realment em

sap molt greu decebre’l i per la meva part estic
molt decebut per perdre aquesta possibilitat de
veure’ls a vostè i els altres col·legues espanyols
una altra vegada, i també els monuments de les
Balears que mai no he vist. (He intentat de dir
el mateix en francès a Almagro, però dubto de si
hi hauré reeixit. Disappoint, per exemple, no
pot ser traduït convenientment.)» (29-8-1950).

Childe va participar en una reunió anglo-
hispanoligur el desembre del 1951. Des de Sant
Remo envià una postal a Pericot dient: «Nous
avons même ici un enceinte préhistorique. Salu-
tations pour le Nouvel An. V Gordon Childe.
[dues firmes sense identificar] M. Angeles» (28-
12-1951). La penúltima visita de Childe a
Espanya va ser el 1954, en ocasió de la con-
ferència del CISPP celebrada a Madrid, i va de-
manar a Pericot ajuda per allotjar-se. L’any
1957, en la quinzena de dies que Childe passà a
Gibraltar amb la seva alumna Celia Topp, va
viatjar per última vegada a Espanya per visitar
diversos jaciments (GREEN, 1981: 144-5).

Intercanvi de publicacions i regals

Una de les estratègies normalment seguides
pels especialistes per donar a conèixer el seu tre-
ball internacionalment era enviar les seves pu-
blicacions i organitzar intercanvis. Pericot i
Childe no eren cap excepció. Pericot regular-
ment enviava les seves publicacions a les institu-
cions britàniques i a altra gent particular. Entre
les seves primeres tries hi havia el Museu Bri-
tànic, el Museu Nacional d’Antiguitats del País
de Gal·les, el Museu Nacional d’Antiguitats
d’Escòcia i la Societat d’Antiquaris. Childe tam-
bé rebia algunes de les seves publicacions. El 27
d’abril de 1932 trametia una carta en què agraïa
a Pericot «la seva promesa d’enviar els articles de
Parpalló i resums, ja rebuts puntualment». Uns
quants mesos després que la guerra civil espan-
yola s’hagués acabat, durant la segona Guerra
Mundial, Childe comentava: «Espero que pugui
publicar Parpalló: és molt important —potser a
Amèrica, si no a Espanya, ja que naturalment
ara no es pot a Anglaterra, França ni Alemanya»
(1-2-1940). Parpalló es publicava finalment
(PERICOT, 1942a). Childe immediatament va
escriure: «Estic complagut de saber que Parpalló
s’ha publicat i molt ansiós de veure el text com-
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Així, doncs, la cosa més segura m’ha semblat que era retor-
nar directament de Madrid cap al 22. Mantindré el meu
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plet, ja que la informació preliminar mostrava la
gran importància del jaciment. He estat discu-
tint sobre el seu solutrià en cartes amb Hallam
Movius i C. S. Coon de Harvard; ens inclinem a
pensar que s’hauria de connectar amb l’aterià. Si
la cova de la Cocina estableix l’edat del grup II
oriental espanyol de pintures (tal com el treball
de Vaufray sembla que hagi fet amb el nord
africà), vostè haurà fet una gran contribució a la
prehistòria mundial i desitjo poder veure els seus
resultats… M’agradarà molt poder-los tenir i
també he promès al professor Garrod donar-los-
hi» (8-5-1943). Un any després, Childe esmenta-
va que «Movius de Harvard escriu insistint que
vostè hauria de publicar en extensió les faunes i
la indústria de sílex de Parpalló. M’imagino que
deu voler una tabulació exhaustiva i estadística
dels tipus de sílex i os dels seus diversos nivells, i
jo també crec que seria molt desitjable, però li he
assenyalat com és de difícil per a vostè que trobi
el temps necessari per a aquesta tasca tan laborio-
sa, tenint en compte que el material és a
València» (30-4-1947). Pericot informà Childe
que «estava preparant la campanya d’estiu…
Espero anar a la cova de Mallaetes, per explorar
el nivell solutrià. Acabo de rebre la conferència de
la senyoreta Caton-Thompson sobre l’aterià
[(CATON-THOMPSON, 1946)]. És la cosa més
emocionant que podria rebre amb els paral·lels
confirmats entre l’aterià i el nostre solutrià. Estic
molt interessat en el que diu de Movius. Sap si té
el meu llibre? Li enviaria una còpia i li puc es-
criure explicant el meu treball i les meves dificul-
tats. Potser li podria donar alguns detalls» (18-6-
1947). A això Childe contesta: «Dedueixo que
Movius ja té el seu llibre. El que vol saber són
més detalls sobre la classe de sediments i les fau-
nes dels diversos horitzons definits a la seva cova.
A hores d’ara deu haver rebut probablement l’in-
forme de la cova prop de Tangier [(HOWE et al.,
1947)], que li mostra la classe de cosa que volen»
(31-7-1947). Pericot també envià La España
Primitiva (PERICOT, 1950a) a Childe. El profes-
sor de Londres el descrivia com un «encisador
petit llibre» que «sembla donar una visió real-
ment esplèndida i, si ho puc dir així, conduir un
curs magistral entre Santa-Olalla i altres escoles.
Això fou molt enginyós» (8-6-1950).

Childe també va enviar publicacions a Peri-
cot. El 1943 explicava que «el meu llibre Prehis-
toric Communities of the British Isles es publicà el

1940 i ràpidament se n’esgotà la primera edició
de 1.000 còpies a £1/1, la qual cosa està molt bé.
Se n’ha imprès una altra edició i n’hi envio una
còpia a través dels bons oficis del Consell
Britànic. També li envio, juntament amb
Prehistoric Communities [,], un article curt sobre
molins [s’estava referint a Childe (1943)]. El ma-
terial espanyol és molt important en aquesta
connexió. Vaig haver de confiar principalment
en fotografies no gaire bones que no mostren el
que jo més volia saber, i espero que vostè em pu-
gui suggerir millores tant pel que fa a la datació
com pel que fa a la tipologia» (8-5-1943). Con-
tinuava després dient: «Hawkes també publicà
un llibre en què parla de gairebé el mateix mate-
rial que jo al meu Dawn, però en llocs més com-
plets, si bé sense cap nota a peu de pàgina i en un
anglès molt difícil. S’anomena The Foundations
of Europe down to the Mycenaean Age [(HAWKES,
1940)] i està ple d’idees noves i originals, així
com de fets; el seu tractament dels megàlits li in-
teressarà especialment. També s’ha publicat a la
Gran Bretanya des del 1939 el llibre de Hallam
Movius The Irish Stone Age (principalment meso-
lític, però també amb un resum admirable del
paleolític superior a la Gran Bretanya) per part
de la Cambridge University Press [(MOVIUS,
1942)], així com Two Celtic Waves in Spain per
l’Acadèmia Britànica» (8-5-1943). En l’última
referència, Childe està parlant d’un article de l’e-
xiliat Bosch Gimpera (1940). Potser el deixà sen-
se anomenar per evitar cap possible perill per a
Pericot en el cas que la carta fos censurada. El
1956 Childe explicava que «estic treballant ara
en la nova edició del Dawn, i espero, potser
abans de finals d‘any, poder enviar-n’hi una cò-
pia. Mentrestant estic utilitzant la nostra Història
d’Espanya (Institut Gallach),8 i Tombes Megalíti-
ques [(PERICOT, 1950b)], com els llibres de base
per als capítols pertinents» (13-2-1956).

Childe i Pericot també organitzaren intercan-
vis de revistes. Childe explicava el 1943 que «to-
tes les nostres revistes arqueològiques han apare-
gut naturalment en tirades més aviat reduïdes i
amb un paper inferior. No conec Ampurias per-
sonalment. Confio que algunes societats que prè-
viament ja han rebut l’Anuario [Anuari de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans?] o el Butlletí [Butlletí de
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l’Associació Catalana d’Antropologia, Etnologia i
Prehistòria?] estaran interessades en l’intercanvi.
El Consell Britànic faria arranjaments amb pla-
er. Estic segur que en qualsevol cas la Societat
d’Antiquaris d’Escòcia donaria els seus Pro-
ceedings en intercanvi» (8-5-1943). El 1955
Childe esmentava que acabava de tornar «d’una
visita molt instructiva a Bulgària. Des del 1945
han fet molta feina tant sobre prehistòria com
en períodes clàssics, que és interessant també
per a vostè, i publiquen els seus resultats ara bas-
tant bé, amb resums en francès. Sofia ja ha
aconseguint Ampurias. Plovdiv també publica
un molt bon Anuari, i un intercanvi podria ser
interessant» (6-5-1955).

A més a més de les publicacions, una altra es-
tratègia molt diferent, molt seguida per Pericot,
no per fer coneguda la seva obra, sinó per inten-
tar convertir la seva figura en apreciada a nivell
personal, era enviar cada any per Nadal uns to-
rrons. Això ho feia només amb alguns dels seus
col·legues més importants; les persones que ell
decidia seleccionar com a receptores d’aquest
tractament especial i en quin moment, és un
tema que es mereix un estudi en si mateix (DÍAZ-
ANDREU, en curs b). Amb relació a Childe, agraïa
la recepció dels torrons el 1949 («Els torrons arri-
baren a principis de setmana i són deliciosos.
Moltes gràcies pel seu benvingut present» (8-2-
1949). Un any més tard, el 12 de gener de 1950,
deia: «Quin detall per part seva, moltíssimes grà-
cies.» I comentaris similars es feren els anys 1951,
1954, 1955 i 1956.

L’únic regal enviat per Childe que les cartes
semblen indicar és el seu intent de participar en
l’homenatge organitzat a Pericot. Això sembla
que es relacioni amb la celebració del vint-i-cinquè
aniversari de la càtedra de Pericot, per al qual els
seus estudiants publicaven un petit llibret en el
qual recollien el seu treball i les seves publica-
cions (PERICOT, 1950c). Com explicava, en re-
tornar d’una de les seves visites a l’estranger,
aquesta vegada a Egipte, va trobar una «circular
impresa invitant a fer una contribución amb re-
lació al seu homenatge. Kendrick n’ha rebut
també una i tots dos estem una mica perplexos
pel significat exacte. Hauríem de donar tots dos
la benvinguda a l’oportunitat d’estar associats
amb qualsevol testimoni públic o privat al seu
treball magnífic. Al principi pensàvem que con-
tribución significava una contribució per a un

homenatge, però pensem que no, ja que la cir-
cular, si bé amb data d’octubre, ens arribava a
nosaltres dos aquest mes i ens demanava la con-
tribución també per a aquest, i cap de nosaltres
té articles preparats amb fotos i notes a peu de
pàgina per portar a la impremta dignes de tan
estimat i respectat col·lega. Rellegint les parau-
les impreses pensem que contribuciones significa
pessetes o lliures esterlines. Al capdavall no és
inusual a Anglaterra subscriure això per home-
natjar un col·lega distingit, però naturalment hi
ha una suma reconeguda i un no vol semblar ni
altisonant ni mesquí. I pot ser una mica difícil
d’explicar a l’Exchange Control què és tot això»
(14-1-1951). Més tard explicava: «Pobre de mi,
el Banc d’Anglaterra no em permetrà contribuir
al seu ben merescut homenatge. Deixaren a
Kendrick enviar alguna cosa, m’imagino que
després que protestés [en contra de la prohibició
d’enviar diners a Espanya], però comptat i de-
batut ell és el director del Museu Britànic, que
és un càrrec relativament alt en la jerarquia bu-
rocràtica. Entendrà, en qualsevol cas, que l’o-
missió del meu nom no és deguda a la gasiveria
ni a un rebuig a apreciar les seves contribucions
magnífiques a la nostra disciplina» (12-2-1951).

Intercanvis erudits

Difondre sobre la base de l’intercanvi de pu-
blicacions i regals no impedia els intercanvis eru-
dits en forma de comentaris i preguntes fetes so-
bre objectes particulars i monuments a estudiar
o visitar. Childe explicava la seva pròpia recerca a
Pericot i també li feia preguntes específiques. Per
exemple, deia: «Provo ara d’escriure una prehis-
tòria de la Gran Bretanya, però em penso que
serà destruïda abans d’acabar-la» (1-2-1940)
(com hem vist, l’acabava aquell mateix any i pos-
teriorment l’enviava a Pericot). Uns quants anys
més tard preguntava a Pericot per molins de ro-
tació sobre els quals havia publicat el 1943 («si
em pot donar algun detall —esbossos i sec-
cions— de molins rotatius datats li estaré molt
agraït; vostè té, em penso, el meu petit article
d’Antiquity» (20-1-1946) —Childe publicaria
una altra vegada sobre molins el 1954).
Informava el seu col·lega català de la publicació
de Rinyo el 1947 (CHILDE i GRANT, 1947) (5-2-
1949), i dos anys després d’això donava detalls
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sobre un viatge recent a Egipte i deia: «Donat que
estic reescrivint New Light in the Most Ancient
East [la quarta edició aparegué cap al 1952], vaig
haver d’anar-hi i veure Maadi, El Omari i les
Excavacions Reials prop d’Heluan [Helwan].
Aquestes darreres han proporcionat tombes me-
galítiques autèntiques datades de la primera
Dinastia, realment subestructures de tombes de
mastaba antigues construïdes al fons del pou però
utilitzant grans blocs de pedra calcària en comp-
tes del tovot i el torchis habituals» (14-1-1951). El
10 de maig de 1951 anunciava que havia trobat
«la primera espasa micènica importada d’un tú-
mul a Cornwall, al Museu Truro i 105 anys des-
coneguda!» (10-5-1951), que immediatament
publicà (CHILDE, 1951 a). El 1954 també va en-
viar una postal dient: «He estat buscant, en va, pa-
rets al voltant de Maes Howe [Maeshowe], la nos-
tra millor tomba de corredor» (10-8-1954). Altres
comentaris generals que especifiquen detalls sobre
l’arqueologia i els arqueòlegs de les Illes Britàni-
ques no estaven relacionats directament amb el
seu treball. Childe també aconsellava a Pericot
veure les col·leccions de Cambridge i del Museu
Britànic. Afegia que «tenim una gran quantitat de
peces bones que, tot i que no són paleolítiques,
són d’interès per a algú d’Espanya donades les se-
ves connexions per la via marítima atlàntica amb
la Península. Espero mostrar-li també algunes
tombes megalítiques» (20-1-1946). Aquest co-
mentari sobre la via marítima és sorprenent atesa
la manca d’importància que tenia als llibres de
Childe (DÍAZ-ANDREU, 1998: 59).

També es feien comentaris sobre arqueologia
espanyola.9 Quant als primers temps, Childe
explicava: «Acabo de llegir els seus últims comen-
taris sobre l’art de Llevant. Ha reeixit a ser mag-
níficament just presentant els dos punts de vista,
però crec que, assenyadament, ha deixat bastant
imprecís l’assumpte crucial. Això és, per a mi, la
sorprenent semblança de l’art llevantí tardà amb
les pintures del Sàhara Central, l’Àfrica de l’Est i
Sud-àfrica, que sorprenentment ha estat demos-
trat gràficament als interessants volums de
Graziosi [(GRAZIOSI, 1942)]» (12-2-1951). Lla-
vors afegia: «Un es podria imaginar gravetians
creuant des d’Espanya fins a l’Àfrica del Nord,

mentre les condicions glacials a Europa encara
proporcionaven algunes precipitacions; i de la
mateixa manera, un es podria imaginar anant-
se’n els últims capsians en la direcció oposada
quan s’inicià la dessecació, però en aquell temps
seria difícil creure en un èxode des d’Europa cap
a un ambient saharià deteriorat» (12-2-1951).
Advertia d’establir paral·lels entre cultures mate-
rials: «Els problemes sobre les pintures rupestres
són, naturalment, que les semblances africanes
més properes són només amb aquelles que han
de venir més tard en l’epigravetià, és a dir, post-
gravetià» (23-2-1951) (vegeu figura 1).

Childe també agraí a Pericot les fotos de cerà-
mica Cardial, «però com vostè diu no són gaire
bones» (5-2-1949). També assenyalava les rela-
cions entre materials espanyols i egipcis: «Pel que
fa a Egipte, les relacions entre Tàrsia-Fayum i la
primera cultura d’Almeria Peninsular, i en reali-
tat la totalitat del cercle cultural occidental
(Westische Kulturkreis), són força segures. Això
significa que no hem de buscar paral·lelismes
cronològics [donat que hi ha hagut difusió
d’Egipte a Espanya]. Egipte és a prop del punt de
partida de l’economia agrícola pastoral (les ove-
lles han de ser asiàtiques, i probablement també
el blat i l’ordi) i després progressà molt de pressa.
Van trigar molt de temps els pastors i pagesos de
l’Est a arribar al Marroc i a creuar els estrets. I la
cultura canviava molt lentament. Quan hi pen-
ses, els canvis culturals a Ibèria des del neolític
antic fins als temps romans són molt insignifi-
cants comparat amb el que passava a Egipte. Al
Marroc és encara pitjor. Coon [,] un americà de
Harvard [,] excavà una cova a prop de Tangier.
Hi havia un enorme nivell de ceràmica neolítica
però els vasos cardials i els acanalats [channelled
ware], fins i tot objectes púnics, eren presents
fins a la part superior de l’estrat! La Sra. Hawkes
[es refereix a Jacquetta Hawkes (HAWKES, 1938)]
ha publicat a l’últim volum de l’Archaeological
Journal un estudi important sobre el que ell ano-
mena «Channelled Ware», que inclou molta de la
seva ceràmica de les Coves» (1-2-1940).

Llavors continuava amb una explicació com-
plicada: «Per la meva part, la Taula Cronològica,
publicada amb Burkitt a Antiquity [(BURKITT I

CHILDE, 1932)] ja està actualment caducada.
Trobarà les meves últimes opinions al llibre
Dawn [(CHILDE, 1939)], si mai l’aconsegueix. La
datació realment més vella acceptable és Huelva

9. Sobre comentaris de Childe en relació a arqueologia a
Europa més enllà d’Espanya i les Illes Britàniques, vegeu
Díaz-Andreu (en curs-a).
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Figura 1. Una de les cartes de V. Gordon Childe a Lluís Pericot.
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750 BC. Accepto també provisionalment la data
per a la perla de faiança segmentada datada per
Stone i Beck [(BECK I STONE, 1936)] de 1400 aC
(Però les perles de faiança segmentades apareixen
molt més aviat a Síria del nord, i fins que no es
demostri que aquestes perles no es corresponen
tan bé amb aquelles de Wiltshire i Hongria com
ho fan les 1.400 perles egípcies, la data s’ha d’ac-
ceptar com a provisional. Tanmateix, harmonitza
bé amb les perles d’ambre i d’or des de les tom-
bes de pou i la tomba LMI-88 [paraula incom-
prensible] a Knossos, que corresponen a tipus
corrents a Anglaterra als inicis del Post-beaker i a
Europa Central a Aunjetitzzeit. Això correspon
essencialment al Steinkistenzeit [període de les
cistes de pedra] a Dinamarca. Noti també que
Maryon [(MARYON, 1938)] ha demostrat que les
arracades d’or irlandeses no eren (com sempre
s’ha dit) fetes per soldadura, mentre que les arra-
cades aparentment similars del Xipre micènic ho
eren. La soldadura no fou utilitzada pels me-
tal·lúrgics d’or irlandesos fins a finals de l’Edat
del Bronze i ho feren d’una manera diferent. Els
primers exemples irlandesos, però, no són mo-
dels micènics, sinó que en són imitacions bàrba-
res; però una vegada suggereixen el contacte co-
mercial en aquell temps. També m’hauria agradat
fer Alcalá i New Grange sobre aquest període,
però tanmateix no ho puc fer» (1-2-1940). Pel
que fa al campaniforme, Childe comentava:
«Començà a Espanya, però hi ha dificultats
greus» (1-2-1940).

Després del seu viatge a Portugal esmentava
que «havia estat treballant en destrals i aixes. He
examinat força destrals portugueses. Un 40% o
un 45% són aixes, no més. Però la pràctica d’a-
nomenar totes les destrals de pedra hachas, beile,
destrals és censurable i enfosqueix la distinció
funcional que generalment és bastant fàcilment
reconeixible si es mira l’eina de perfil o en secció
longitudinal, però això gairebé no s’ha donat
mai. I naturalment els aixovars funeraris no en
donen una mostra gaire fiable, ja que una aixa,
sent una eina per a treballs delicats, és més pro-
bable que s’enterri amb el seu propietari que no
pas una destral, llevat que aquesta eina fos una
arma. Penso que cada cadàver als dòlmens de
Leisner proporcionava una destral i una aixa»
(12-1-1950). Childe publicaria aviat un article
sobre això (CHILDE, 1950b). A Portugal, deia,
«també hi vaig veure alguns dòlmens, castros, es-

cultures, Vilanova de Sant Pere [Vilanova de São
Pedro] (amb forta pluja) i museus. El viatge,
doncs, fou molt instructiu i també divertit. He
portat des de Vilanova algunes vores [paraula in-
comprensible] força semblants a aquelles de la
ceràmica neolítica escocesa. Leisner m’ha gairebé
convençut que hi ha dòlmens a l’Alentejo més
vells que les plaques, sandàlies i ídols, agulles
de cap de cilindre, vasos campaniformes, etc., de
l’Edat de Coure. N’acaba d’excavar un de bastant
intacte, tot i que tenia un passatge que conduïa a
una cambra poligonal que Daniel anomenaria
una «tomba de passatge de tipus Pavia» perfecta.
D’altra banda jo encara no veig com els materials
de l’Edat de Coure es difonen, ni tampoc com
s’omple [el] subsegüent buit fins al segle VI. Hi
ha d’haver hagut una estratigrafia a Vilanova que
hauria de proporcionar una pista. En vaig veure
un fragment en una cantonada, però no es sufi-
cient» (12-1-1950). Després del seu viatge a
Portugal Childe va escriure sobre les similituds
entre la ceràmica britànica i portuguesa (CHILDE,
1950 a).

Quan va declinar la invitació a visitar les Illes
Balears, va afegir sobre les relacions britanicoibè-
riques en la prehistòria: «Havia ajuntat algunes
diapositives boniques de túmuls del tipus heeled i
stalled que alguns dels presents poden no conèi-
xer, però dubto seriosament de si les similituds
aparents en planta signifiquen res i vaig decidir
parlar de les connexions indirectes a través del
SOM [Seine-Oise-Marne] que es poden reconèi-
xer tant a les coves balears com a la nostra fase fi-
nal de Skara Brae, i després vaig parlar sobre el
campaniforme i Khartum» (29-8-1950). Anys
més tard també afirmava: «Penso que la sem-
blança de les tombes micèniques de tipus tholos
amb Los Millares, Antequera i Alcalá és potser
exagerada. Fins i tot quan estan coberts princi-
palment amb un túmul, com a Bodia als kakova-
tas [?], els dromos sempre han d’haver estat [?]
fins al portal, no dintellats a sobre»! (20-1-1955).

Conclusions

Aquest article s’ha centrat en l’anàlisi de les
43 cartes escrites per Childe a Pericot entre els
anys 1931 i 1956. Aquesta correspondència
representa una font nova que complementa, ma-
tisa i s’afegeix a la informació ja publicada pels
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historiògrafs de Childe. També proporciona in-
formació directa sobre aspectes relacionats amb
les relacions entre Childe i els seus col·legues es-
panyols, que es coneixien només indirectament
a través de les lectures de les publicacions
(DÍAZ-ANDREU, 1998, 2002). Il·lustra com
Childe —i en alguna mesura Pericot— produïa
coneixements, com s’assabentava de certs exem-
ples i decidia incloure’ls en les seves publica-
cions. Ens explica detalls desconeguts dels seus
viatges a Espanya i Portugal. També mostra com
la construcció de la interpretació arqueològica
pot ser influïda per qüestions com amistats i
xarxes acadèmiques, i superar altres aspectes
com les diferències polítiques.

La cordialitat que es respira en la corres-
pondència adreçada a Pericot per Childe con-
trasta amb la insistència d’alguns biògrafs de
Childe pel socialisme. El llibre, ric en dades, de
Sally Green sobre Gordon Childe dedica una
gran part del discurs a discutir les seves políti-
ques i menciona les seves visites a l’URSS el
1935, el 1945 i el 1953 (GREEN, 1981: 76-77,
101, 123-4), però no diu res dels seus viatges a
Espanya. Malgrat tot, la segona de les visites10

de Childe a l’ala dreta de l’Espanya del dictador,
l’abril del 1947, va tenir lloc menys de dos anys
després del seu segon viatge a l’URSS el juny del
1945. El socialisme de Childe no li va impedir
acceptar una invitació del feixista Martínez
Santa-Olalla. Tampoc no li impedí de desenvo-
lupar una relació amable amb Pericot, que, al
cap i a la fi, també tenia càrrecs acadèmics im-
portants i per això era, en aquest sentit, un
home del règim. Childe apreciava —o no— els
seus col·legues espanyols pel seu valor científic.
Després del 1947 no va mantenir més corres-
pondència amb Santa-Olalla, ja que probable-
ment estava molest pels problemes que envolta-
ren el seu viatge a Espanya l’any 1947, i també
molt probablement per tota la classe d’informa-
ció negativa rebuda per part d’Almagro, Pericot
i Taracena en la seva campanya contra Santa-
Olalla. També hauria d’haver sabut, a través de
Pericot i d’altres, els problemes que el control
dels fons de treball de camp de Santa-Olalla es-
tava provocant entre arqueòlegs professionals.

Alguns professors es queixaven en l’època que
Santa-Olalla els estava ignorant expressament
(DÍAZ-ANDREU I RAMÍREZ SÁNCHEZ, 2004:
117, 124-5). Això explicaria la insinuació feta
per Pericot en una carta escrita poc després de la
visita de Childe a Espanya: «Estem preparant la
campanya d’estiu malgrat les dificultats que ara
sap, a causa de les nostres qüestions interines»
(18-6-1947).

Childe es va interessar primerament per
Pericot per la qualitat del seu treball a la cova
de Parpalló a València. Li va agradar tant que el
va encoratjar a publicar-lo detalladament
(1940), el va voler llegir quan aparegué (1943),
el discutí amb Movius i Coon de Harvard
(1943), en va escriure una crítica (CHILDE,
1944a), l’encoratjà a donar conferències sobre
el tema en institucions britàniques (1946), va
voler visitar el jaciment (1947) i el va animar a
publicar una detallada anàlisi de la fauna i la
indústria lítica de Parpalló (1947). Childe no
va escriure mai cap crítica del llibre de Pericot
La España Primitiva (1950), i en la seva invita-
ció a fer una conferència durant la visita de
Pericot l’any 1951 no el mencionà explícita-
ment. Malgrat això, ell apreciava la posició
científica de Pericot, li demanava informació
que després feia servir per als seus articles, el
posà en contacte amb altres arqueòlegs euro-
peus i americans, l’informà de les publicacions
d’altres investigadors i el mantenia al dia de
com progressaven els seus propis llibres. Childe
tenia una bona opinió d’una revista publicada a
Barcelona, Ampurias, que ell associava amb
Pericot (tot i que havia estat fundada per
Martín Almagro, i la va servir com a director
fins al 1958). Childe tenia la revista Ampurias
al cap durant la seva visita a Bulgària, on pensa-
va que no seria rebut, i els suggerí un possible
intercanvi.

Les cartes de Childe a Pericot també mos-
tren alguna part del seu procés de pensament.
Com he demostrat amb diversos exemples, els
seus comentaris sobre aspectes particulars de la
cultura material prehistòrica normalment coin-
cideixen amb articles seus publicats després.
Això passava amb les observacions sobre les
connexions entre l’Est i l’Oest (1940), destrals i
aixes (1950), sobre l’arqueologia portuguesa
(1950), l’arqueologia egípcia (1951) i la suposa-
da espasa micènica de Cornwall (1951). També
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il·lustren una certa aprensió envers la malaltia
que ha estat esmentada per alguns dels seus biò-
grafs. La seva por de la calor fou l’excusa per re-
butjar les invitacions fetes el 1949 i el 1950. Hi
ha uns altres temes, com el paper de Childe en
organitzacions internacionals, que apareixen cla-
rament en la seva correspondència, però l’estudi
d’aquesta qüestió queda per a una ocasió futura.

El to amistós de les cartes de Childe i de
l’únic esborrany que ha quedat d’una carta escri-
ta per Pericot, també és un imperatiu per fer al-
guns comentaris a la meva proposta del 1998 de
com pot haver utilitzat Pericot la imatge de
Childe per promoure la seva pròpia imatge.
De la manca aparent d’influència de Childe so-
bre Pericot, llavors en vaig concloure que el pro-
fessor de Londres es convertia en una peça de
prestigi per a Pericot. També proposava que
Childe era probablement conscient d’aquest ús
de la seva imatge, però ho permetia per poder ad-
quirir dades per a les seves pròpies publicacions.
També m’agradaria suggerir aquí que Childe
també podia haver seguit estratègies similars en
altres de les seves múltiples amistats internacio-
nals, com la de l’arqueòleg holandès Van Giffen
(BAKKER, 1990) i l’especialista hongarès Francisc
Laszlo (LEIGHTON I SORENSEN, 2004). Childe
mateix podia haver emprat totes les seves amis-
tats per construir una imatge important de si
mateix en l’escena internacional. Lluny de veure
aquesta creació d’imatge com alguna cosa negati-
va, jo voldria remarcar aquí que això forma part
de la pràctica acadèmica normal. Els especialistes
—i els seus lectors— són éssers socials les idees
dels quals no es valoren exclusivament per elles
mateixes, de forma aïllada, ja que el lector les
vincula a la percepció que s’ha format sobre els
seus autors. És per això que els acadèmics no so-
lament necessiten publicar les seves idees, sinó
que bé han d’ajudar de qualsevol de les maneres
possibles a crear les condicions en les quals les se-
ves idees seran rebudes.

Durant els darrers vint anys molts estudis
han subratllat que el coneixement científic és
convencional i contingent (FRIEDMAN, 1998;
SHAPIN, 1994). Les idees no es formulen en un
buit, sinó durant processos complexos immer-
gits en pràctiques diàries socials. La corres-
pondència és una font principal per entendre
que aquests canvis intel·lectuals tenen lloc en
disciplines acadèmiques. Les cartes descobreixen

informació sobre els esdeveniments que afecten
les accions dels especialistes, els mètodes que fan
servir, les seves preocupacions i aprensions, qui
els ajuda, quines institucions els donen suport i
com participen activament en la creació de xar-
xes acadèmiques. Aquestes dades, només excep-
cionalment revelades en publicacions (tot i que
en la majoria dels casos no s’han publicat mai),
són essencials per entendre com s’expressen cer-
tes hipòtesis i per què esdevenen acceptades o no
per altres especialistes. Malgrat el seu valor, els
historiadors de l’arqueologia han estat reticents
a beneficiar-se del potencial de la correspondèn-
cia com a eina d’investigació. Els darrers anys hi
ha hagut uns quants estudis que han subratllat
com les cartes enviades per Childe ajuden a
entendre processos en la història de l‘arqueo-
logia de països com els Països Baixos (BAKKER,
1990), Hongria (LEIGHTON I SORENSEN, 2004;
MAKKAY, 1991), Mèxic (OLIVE NEGRETE, 1987)
i els Estats Units (FLANNERY, 1994; PATTERSON,
2003; PEARCE, 1995; VINCENT, 1990: 189-
191). La correspondència entre Childe i Pericot
és un altre exemple de les possibilitats que ofe-
reix aquesta eina d’investigació en l’estudi de la
història de l’arqueologia.
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Abstract

V. Gordon Childe and Spain: notes from 
the archive

This article assesses Vere Gordon Childe’s impact
on Spanish archaeology on the basis of forty three
letters written by Childe to Pericot between 1931
and 1956. I will argue that this correspondence re-
presents a novel source that complements, nuances
and adds to information thus far published by
Childe’s historiographers (in relation to Spain espe-
cially by Díaz-Andreu 1998). The correspondence
illustrates that, already at this time, scholars —and
Childe in particular— followed the strategy of ma-
king their work known by sending their publica-
tions to other scholars of international standing.
Networking also included the exchange of gifts.
The letters also confirm Childe’s constant preoccu-
pation with obtaining new archaeological informa-
tion. His comments on particular issues relating to
specific prehistoric material culture usually match
an article published shortly thereafter by him.
Finally, the correspondence provides us with unk-
nown details of his trips in Spain. Childe travelled
to Spain during the Christmas vacation of 1928-
29, with the main purpose of visiting Los Millares.
In April 1947, he gave lectures in Madrid and
Barcelona, and in April 1954 he attended the IV
CISPP conference in Madrid and in february 1957
visited sites located near Giblatar.

Resumen

V. Gordon Childe y España: notas de archivo

Este artículo realiza una valoración del impacto de
Vere Gordon Childe sobre la arqueología española
en base al análisis de 43 cartas escritas por Childe
a Pericot entre 1931 y 1956, y propone que esta
correspondencia representa una nueva fuente que
complementa, matiza y añade información a la
hasta ahora publicada sobre Childe (en relación a
España especialmente por Díaz-Andreu 1998,
2002, ver también 2007). La correspondencia
ilustra que, ya en aquel tiempo, los especialistas —
y Childe en particular— seguían la estrategia de
dar a conocer su trabajo enviando sus publicacio-
nes a otros investigadores internacionalmente re-
conocidos. Esta práctica incluía también el inter-

cambio de regalos. Las cartas también confirman
la preocupación constante de Childe por obtener
nueva información arqueológica: a sus comenta-
rios sobre determinados tipos de cultura material
prehistórica normalmente seguía al poco la publi-
cación de un artículo. La correspondencia tam-
bién proporciona detalles hasta ahora desconoci-
dos de sus viajes a España, el realizado en las
vacaciones de Navidad de 1928-1929 con el obje-
tivo principal de visitar Los Millares; el de abril de
1947, cuando se le invitó a dar conferencias en
Madrid y Barcelona; el de abril de 1954 a Madrid
para asistir al IV congreso del CISPP, y el de 1957
cuando visita yacimientos cercanos a Gibraltar.
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