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RESUM 
 
L'objectiu d'aquest treball ha estat el d'intentar establir la periodització interna de les 
primeres comunitats agro-ramaderes a Catalunya, en base a dos elements: la cronologia 
radiocarbònica i les ceràmiques. Aquestes, juntament amb la dispersió geogràfica dels 
assentaments, ens han permès fer una proposta sobre el procés de neolitització del nord-
est de la península Ibèrica entre 5600 i 4900 cal BC. 
Catalunya ha estat un dels indrets on s'identificaren primerencament les ceràmiques 
anomenades cardials o "montserratines" (Colomines, 1925). Troballes posteriors al 
Penedès permeteren identificar que aquest tipus de decoracions eren característiques 
d'una fase, com a mínim, anterior a l'horitzó campaniforme (Grivé, 1936). No fou fins 
l'excavació i posterior publicació del jaciment neolític d’Arene Candide per part de L. 
Bernabó Brea (1949), quan s'identificaren com a elements propis d’un fenomen cultural 
anterior a la ceràmica Xassey. Aquesta publicació, de notable importància, mostrà a la 
comunitat científica que ens trobàvem davant de les produccions ceràmiques de les 
primeres poblacions neolítiques a l'occident mediterrani.  
Actualment, les primeres fases del neolític inicial no es presenten de manera homogènia 
a l'extrem oest del Mediterrani. Un seguit de "grups" ceràmics diversos apareixen al sud 
de França i a la península Ibèrica en el lapse comprès entre el 5600 i 4900 cal BC. Des 
del primer i més antic, l’anomenat Impressa (Guilaine et al., 2007; Bernabéu et al., 
2009), fins les ceràmiques impreses i incises amb mangra de l'Espanya meridional 
(Garcia Borja et al., 2010), passant per les decoracions cardials i pel boquique 
(Bernabéu et al., 1989; Bernabéu et al., 2011b). Aquest fet podria indicar no només una 
alta velocitat de l'arribada del neolític a l'occident mediterrani (Zilhao, 2001), sinó 
també un component arrítmic i successiu en la vinguda de noves poblacions (Guilaine et 
al., 2003; Guilaine, 2013).  
D’altra banda, sembla clar que els grups amb economia productora es trobaren un 
territori que, en molts casos, era deshabitat. Així la competència per l'espai amb les 
poblacions mesolítiques, documentada en d'altres territoris (Juan-Cabanilles i Martí, 
2002), és inexistent al territori català (Morales i Oms, 2012), on centrem el nostre 
estudi.   
Des dels primers moments del neolític a la península Ibèrica en general i també a l’àrea 
catalana, l'economia de producció es troba clarament present. Els jaciments amb 
datacions més antigues del territori (Mas d'Is, Guixeres de Vilobí, Cavet, Cueva de 
Nerja) ja compten amb ramats domèstics dominats per les ovelles i les cabres, amb 
l’existència de llavors de diversos cereals i lleguminoses, sovint documentats a l'interior 
de sitges. Nombrosos elements materials, típics de les primeres fases neolítiques, com 
ara la indústria òssia i alguns elements lítics característics (perforadors, destrals i aixes, i 
braçalets de calcària p.ex.), també es troben ben presents i donen una imatge rupturista 
respecte dels darrers grups caçadors-recol·lectors. 
Els jaciments catalans c. 5600-4900 cal BC són heterogenis i es troben en tot tipus de 
biòtops, factor que implica una adaptació funcional a tot tipus de localització. Els 
hàbitats estrictes no són habituals i es limiten a la Draga i les Guixeres de Vilobí 
(Mestres i Tarrús, 2009), tot i que probablement el Cavet i Sant Pau del Camp també 
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tenien sòls d'hàbitació (deficientment conservats). En canvi, els camps de sitges/fosses 
són molt habituals i es troben localitzats a les planes litorals (Cavet, Sant Pau del Camp, 
Can Xammar) i sobretot prelitorals (La Serreta, Vinya d'en Pau, Mas d'en Boixos al 
Penedès al Penedès, Can Filuà, Turó de Can Bellsolà, Pla de la Bruguera al Vallès). Les 
coves, disperses des del litoral (cova Bonica i Can Sadurní), prelitoral (cova del Frare, 
cova de la Guineu, cova del Toll) i interior del país (cova del Parco, cova Colomera) es 
situen en una gran diversitat d’altures i biòtops, i generalment responen a funcions 
secundàries concretes (Bosch, 1994; Oms et al., 2013). Les dades funeràries d'aquestes 
primeres poblacions neolítiques són molt escasses i la naturalesa de la informació 
publicada no permet crear inferències sobre un patró concret: es limiten fins el moment 
a la cova de Can Sadurní (sense datació directa), la cova Foradada i la plaça Vila de 
Madrid (Edo et al., 2011; Oms et al., en premsa; Pou et al., 2010).  
A Catalunya es disposa actualment de 77 datacions radiocarbòniques associades a 
nivells i/o estructures amb materials ceràmics impresos. Moltes d'elles són inèdites i han 
estat cedides per a la realització d'aquesta tesi. Hem procedit a analitzar de manera 
crítica els contextos arqueològics dels quals procedien aquestes  datacions i també el 
tipus de mostra emprat. Per aconseguir-ho hem establert uns paràmetres concrets de 
qualitat que divideixen les datacions en aquelles que són d’alta fiabilitat (primària), de 
fiabilitat regular (secundària) i les que rebutgem. Això ens ha permès comptar finalment 
amb 54 datacions radiocarbòniques d'òptima qualitat (41 de les quals són de fiabilitat 
primària). Inicialment proposem la diferenciació de quatre acumulacions de datacions 
(Fases Cronològiques) en la corba calibrada a 2σ: una Fase Cronològica 0 entre 5600 i 
5400 cal BC; una Fase Cronològica 1 entre 5450 cal BC i 5300 cal BC; una Fase 
Cronològica 2 entre 5300 i 5090 cal BC i una Fase Cronològica 3 entre 5100 i 4880 cal 
BC. Malgrat això, les fases 0 i 3 (amb poques datacions) tenen contextos arqueològics 
poc específics i materials ceràmics que poden ser inserits sense problemes a d'altres 
fases cronològiques. Per aquest motiu, finalment, s'han tingut en compte dos moments: 
Fase Cronològica 1 entre 5600-5300 cal BC i Fase Cronològica 2 entre 5300-4900 cal 
BC. El buit existent entre les dues fases, més o menys entre 5350 i 5280 cal BC, pot ser 
degut a múltiples motius: manca, disminució o feblesa de les ocupacions; errors o 
inexactituds en la corba de calibració (Oberlin, 2003) o potser la presència de fases 
erosives que haurien destruït jaciments (Berger, 2005).    
Un cop hem establert el marc cronològic del neolític inicial a Catalunya, s'ha procedit a 
analitzar el registre ceràmic de 32 jaciments (dels quals 28 de manera directa). Els 
contextos de procedència no han estat sempre clars, ja que molts procedeixen 
d'excavacions sense mètode arqueològic. Ens hem centrat en aquells fragments ceràmics 
que presenten decoració, ja que sovint era l’únic indici que ens permetia una atribució 
cronològica (cas de les excavacions antigues). L'anàlisi que hem dut a terme ha estat 
sobre el número mínim de vasos, per tal de no caure en errors de sobrerepresentació 
(molts fragments d'un mateix vas). Malauradament, no s'han pogut dur a terme estudis 
volumètrics ja que la quantitat de vasos complets o semi-complets era molt exigua. En 
total s'ha treballat sobre un conjunt de 2175 fragments ceràmics decorats que 
corresponen a 1305 vasos diferents.   
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L'estudi dels trets tècnics, morfològics i sobretot decoratius (matrius, motius i 
temàtiques) ens ha permès caracteritzar de manera objectiva les produccions ceràmiques 
decorades de les primeres fases neolítiques. S'han documentat certs elements molt 
característics i molt homogenis en totes les mostres (predomini de la matriu cardial 
oblic; el motiu més emprat és la franja horitzontal simple, etc.) que no han permès 
indicar especificitat geogràfica i/o cronològica. Per això ens hem centrat a cercar aquells 
elements que poden considerar-se "diferenciadors" o "específics" de certes zones i fases 
cronològiques. Alguns exemples clarificadors són els següents:  
- l'ús del cardial arrossegat es documenta durant la Fase Cronològica 1 al Penedès, i 
s'estén per la resta de territoris durant la Fase Cronològica 2, normalment de manera 
puntual i esporàdica.  
- l'ús de l'umbó cardial es documenta poc a la Fase Cronològica 1 i només als jaciments 
del Vallès. Durant la Fase Cronològica 2 es manté al Vallès i apareix a zones com el 
litoral central (Garraf i pla de Barcelona), el massís de Montserrat i l'interior de 
Tarragona (cova de la Font Major). No es troba mai present al Penedès, l'extrem sud de 
Catalunya, les comarques gironines ni als jaciments de la zona Segre-Pirineus. 
- qualsevol tipus de cardial és molt escàs als jaciments de la zona Segre-Pirineus, on 
predomina tot tipus d'impressió simple (d'empremta circular i quadrangular) i apareix el 
tipus boquique, amb una presència que normalment no supera el 8%. Tots aquests 
jaciments, a excepció de la balma Margineda, es situen dins la Fase Cronològica 2. 
- l'ús d'impressions complexes no cardials (pinta), té una escassa incidència durant la 
Fase Cronològica 1 i en canvi, guanya un pes significatiu a les zones del Vallès i 
Penedès a partir de la Fase Cronològica 2, tant com a tècnica única com combinada amb 
impressions cardials o plàstiques.  
- en general, durant la Fase Cronològica 1 són molt habituals els vasos que compten 
amb l'ús d'una única matriu decorativa. En canvi, a la Fase Cronològica 2 es percep un 
notable increment en l'ús de més d'una tècnica decorativa per cada vas.  
- entre els motius, es pot observar com a la zona del Penedès són més habituals els tipus 
senzills de tendència horitzontal simple, sobretot a la Fase Cronològica 1, però també en 
moments més recents. En canvi, al Vallès, des de la Fase 1 ja es contemplen formacions 
més complexes que accentuen una mica el component vertical. A partir de la Fase 
Cronològica 2, arreu del territori, es guanya en complexitat de motius.  
- les temàtiques que farceixen els motius també guanyen en complexitat a mida que 
s'avança cronològicament, sent molt més elaborades durant la Fase Cronològica 2. En 
algun cas concret, a més, es pot observar que certes temàtiques tenen un comportament 
homogeni a nivell geogràfic. Per exemple, l'espiga formada per incisió emmarcada per 
impressions cardials és un tipus característic del Vallès. Al Penedès existeixen les 
espigues, però sempre realitzades amb tècniques cardials.  
 
Per tant i a mode de conclusió, el nostre estudi sobre les datacions de 14C i les 
ceràmiques decorades del neolític inicial ha revelat que el territori català sembla trobar-
se segmentat des dels primers moments de la neolitització, amb uns grups que responen 
a criteris geogràfics i que van evolucionant al llarg del primer neolític. Tot i així, la 
màxima ruptura es presenta  durant la Fase Cronològica 2, quan davant d'un àmbit molt 
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ampli ocupat per poblacions de tradició clarament cardial (tot el litoral i prelitoral 
català), apareix un altre espai, la zona Segre-Pirineus, que no sembla comptar amb el 
mateix tipus de koiné cultural. A hores d'ara no podem proposar l’origen d’aquest grup, 
tot i que no creiem que sigui fruit de cap aculturació de poblacions mesolítiques, ja que 
són inexistents en aquestes cronologies (Oms et al., 2012). Queda clar, doncs, que si bé 
la neolitització del NE de la penísula Ibèrica fou un procés ràpid, no es pot dir que es 
tractés d'un fenomen homogeni ni lineal.  
De cara al futur, l'estudi de nous conjunts catalans (cova de Can Sadurní c18 i c17, 
Plansallosa i la Font del Ros), la obtenció de més datacions d'òptima qualitat i la posada 
en comú dels nostres resultats amb els d'altres investigadors del Mediterrani occidental 
ens permetrà establir nous paràmetres de la neolitització i validar, o no, la proposta que 
presentem en aquesta tesi.   
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1.- INTRODUCCIÓ I BREU REPÀS HISTORIOGRÀFIC 
 
El procés de neolitització i el neolític antic conformen un període clau de la prehistòria 
per entendre la transició i evolució de les poblacions cap els modes de viure productius. 
Des de l’abandonament de les teories que proposaven un origen local pel neolític (recull 
a Hernando, 1999; Cruz Berrocal, 2012), s’han anat succeint propostes emmarcades en 
supòsits difusionistes de diferents característiques, graus i intensitats (Guilaine, 1976; 
Bernabéu, 1989; Zilhao, 1993, Zvelebil, 2000). L’àmplia dispersió i presència de 
jaciments arreu de la riba occidental del Mediterrani, han permès des de fa molt de 
temps la sistematització de teories sobre la dispersió neolítica i s'estan succeint nous 
enfocaments en base a modelitzacions i datacions radiocarbòniques (Bocquet-Appel et 
al., 2009; Isern i Fort, 2012; Isern et al., 2012).  
A Catalunya, els diferents treballs que han tractat el procés de neolitització han quedat 
obsolets ràpidament a causa de la manca de registres ceràmics analitzats de manera 
curosa i homogènia i del dèficit d'un marc radiocarbònic ampli i vàlid (Martín, 1990; 
Bosch i Tarrús, 1991; Bosch et al., 1991; DDAA, 1992; Martín, 1992; Miró, 1994; 
Blasco et al., 2005/b; Martín et al., 2010). Aquesta situació ha provocat la falta de 
concreció de dades sobre l'arribada i establiment dels grups humans al territori català, la 
seva dispersió i la creació d'una escala cronològica vàlida on tot aquest fenomen es 
produís. Aquests fets han provocat un aspecte uniforme sobre els primers grups neolítics 
i la seva cultura material durant un període de quasi 800 anys radiocarbònics (Morales 
et al., 2010). No obstant això, alguns estudis teòrics van proposar models d'establiment i 
evolució que encara avui dia són vàlids (Mestres, 1992). L'augment de dades sobre les 
ceràmiques i les datacions ha de facilitar, a dia d'avui, la creació de models reals 
d'establiment i distribució pel territori que ens ocupa i que ja han estat recentment 
formulats per territoris veïns (Manen et al., 2010; Bernabéu et al., 2011a; García-Borja 
et al., 2012).  
L'objectiu d'aquest treball és establir una seqüència evolutiva, geogràfica, cultural i 
cronològica de les primeres fases del neolític a Catalunya. Les eines emprades per 
assolir aquest objectiu han estat l'anàlisi acurada de les ceràmiques de 32 jaciments 
catalans, la lectura crítica del nombrós context radiocarbònic disponible i la delimitació 
geogràfica dels conjunts. L'assoliment dels resultats desitjats ha d'implicar l'existència 
de diferències culturals entre els colons que arribaren a la Península Ibèrica fa prop de 
7500 anys.  
Amb el treball analític sobre la ceràmica no pretenem vincular els conceptes de cultura 
= ceràmica (o neolitització = "ceramització"), sinó presentar les dades objectives sobre 
un element de la cultura material que, de manera molt subtil, ens marca canvis en un 
lapse de temps limitat i en un espai concret.  
Pel que fa a la tasca relacionada amb les datacions radiocarbòniques, no són nombrosos 
els treballs que comporten una estudi minuciós de les dades disponibles des de discursos 
històrics i tafonòmics crítics. L'alt nombre de datacions radiocarbòniques disponibles a 
Catalunya pel neolític inicial (més de 50), ens ha permès treballar-hi de manera àmplia i 
representativa.  
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Aquest tracta d'un treball inèdit a Catalunya, ja que per primera vegada inclou una àrea 
geogràfica àmplia (el nord-est peninsular). Anteriorment, només s'havia realitzat una 
tesi doctoral sobre el neolític antic, centrada únicament en el territori gironí (Bosch, 
1992). Aquesta manca en la recerca no s'ha donat en d'altres territoris veïns, on la 
tradició dels centres d'investigació ha derivat d'una manera o altra cap aquesta fase 
prehistòrica i això s'ha vist reflectit en nombroses tesis, tesines i grans treballs de síntesi 
sobre aquest període. Per citar alguns exemples mencionarem els grans treballs i 
monografies de Jean Guilaine pel sud de França (1976), de Bernat Martí (1977) i Joan 
Bernabéu (1989) a València, la tesi de Claire Manen (2000) pel S-SE francès, de 
Gabriel García-Atiénzar per Alacant (2007), de Nuria Ramón per Aragó (2006), d'Iñigo 
García Martínez de Lagrán (2011) per la zona d'Ambrona a Soria o de Jesús Jiménez 
per la Meseta central (2008) entre d'altres. 
Per tant, la intenció d'aquest treball és omplir un buit en la recerca a Catalunya, un espai 
geogràfic envoltat de zones amb una tradició major en l'estudi de les primeres fases 
neolítiques. Això ha provocat una llacuna d'informació tan important que, com es veurà 
a continuació, ha dut a la pobre repercussió del territori català en els discursos actuals 
sobre el neolític antic.  
Aquesta tesi s'ha estructurat en diferents capítols destinats a caracteritzar, en els 
primers, les darreres notícies dels caçadors-recol·lectors de l'Holocè a Catalunya així 
com el marc cultural i material dels primers colons neolítics a Catalunya en particular, 
però també a la resta de territoris peninsulars. Posteriorment, capítols que tractaran les 
dades econòmiques (arqueozoologia i carpologia) permetran conèixer l'estat de la 
qüestió d'aquesta problemàtica, ressaltant el fet d'uns trets ex-novo indiscutibles i 
trencadors en relació a les poblacions pre-neolítiques. En la mateixa direcció, el resum 
sobre la indústria lítica i òssia també proporcionarà dades entorn les societats 
neolítiques i la seva relació amb el medi, amb una tecnologia i uns morfotipus que 
sovint, també es presenten com quelcom inèdit.    
En un segon bloc s'analitzaran les datacions disponibles sota un prisma crític de revisió i 
anàlisi dels contextos estratigràfics, de la naturalesa de les mostres datades i la relació 
amb la cultural material ceràmica. Això facilitarà la creació d'un marc cronològic acurat 
que permeti la seqüenciació del període, almenys a nivell radiocarbònic. En aquest bloc 
així com a la resta del treball, s'han emprat les dades BP i cal BC depenent de les 
situacions. El concepte Before Present ha estat utilitzat per referir-nos a datacions 
concretes de jaciments; mentre que s'han utilitzat en cal BC per parlar de períodes, fases 
o forquilles cronològiques. Creiem que l'abandonament d'una o altra forma d'utilitzar les 
datacions hauria empobrit i limitat el discurs.  
Un tercer bloc estarà destinat a analitzar de manera detallada i monogràfica les restes 
ceràmiques decorades de 32 jaciments arqueològics amb materials de les primeres fases 
del neolític antic. La major part d'ells han estat estudiats a partir d'anàlisis directes dutes 
a terme per nosaltres. En d'altres casos s'ha fet l'estudi a partir de la interpretació 
d'informació publicada. Alguns jaciments emblemàtics no han pogut ser inclosos al 
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present estudi per raons alienes a nosaltres i aquests podrien haver enriquit molt les 
dades, com ara la cova de Can Sadurní, la Font del Ros i Plansallosa.  
A les discussions es proposaran i barallaran diverses hipòtesis sobre la seqüenciació i la 
territorialització del primer neolític al territori català, en base, tant a les datacions 
radiocarbòniques acceptades per nosaltres, com a l'estudi de les ceràmiques i sobretot 
les seves decoracions (a nivell tècnic i morfològic).  
Les conclusions estaran destinades a resumir i sintetitzar els resultats que s'han obtingut 
en els apartats anteriors i per tant, intentar establir un esquema evolutiu de les 
produccions ceràmiques del primer neolític.  En un cd adjunt s'inclouen totes les taules 
d'anàlisi dels vasos ceràmics i les làmines dels respectius jaciments. 
 
1.1. Apunts historiogràfics sobre la recerca del neolític inicial a Catalunya 
 
A Catalunya, la tradició en la recerca de les primeres fases neolítiques ve de lluny. Des 
de l’excavació i publicació de les restes recuperades a les coves de Montserrat per part 
de Josep Colomines l’any 1925, treballs encarregats per l'Institut d'Estudis Catalans i 
duts a terme l'any 1922 (Colomines, 1925). Aquelles ceràmiques presentaven una 
decoració desconeguda a casa nostra i alhora, se’n desconeixia la posició estratigràfica 
ja que aquests jaciments no presentaven una mínima estratigrafia. Per aquest motiu 
inicialment les ceràmiques van ser considerades pre-campaniformes (Colomines, 1925) 
i situades dins de la cultura d'Almeria (Baldellou et al., 1989).  
Quasi al mateix temps, Serra Ràfols publicà els materials de la col·lecció de Lluís Marià 
Vidal, geòleg que havia explorat diverses cavitats del Prepirineu occidental català. 
Aquestes ceràmiques, que no comptaven amb decoracions cardials, sí que presentaven 
decoracions anàlogues amb altres materials peninsulars, com els de la Cueva del 
Boquique i es creien coetànies amb el món anomenat "de les coves" i una mica anteriors 
al campaniforme (Vidal, 1894; Serra Ràfols, 1921). 
 

 

Fig. 1: Portades de Prehistòria de Montserrat de Colomines i de les Coves Prehistòriques de la Provincia de Lleyda 
de Vidal 
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La publicació, poc després, dels materials de l’Esquerda de les Roques del Pany 
permeté observar que aquests materials eren neolítics, ja que havien estat recuperats en 
un possible nivell subjacent a restes ceràmiques campaniformes i “argàriques” 
(carenades) (Grivé, 1936). 
Després de la Guerra Civil espanyola i la Segona Guerra Mundial, aquest esquema es va 
poder confirmar de manera quasi simultània a la zona alacantina i al nord d’Itàlia, on es 
publicaren els materials de la  cova de la Sarsa (San Valero, 1950) i sobretot de la 
Grotta de l’Arene Candide (Bernabo Brea, 1949), que comptaven amb unes restes 
ceràmiques amb decoracions molt similars a les montserratines (Martí, 2008). Gràcies 
sobretot al jaciment nord-italià es va poder establir la cronologia més acuradament, ja 
que aquests tipus ceràmics es localitzaven per sota d’estrats xassians (neolític mitjà).   
 

Taula 1: Troballes del neolític antic publicades abans del col∙loqui de Montserrat 

Jaciment Materials Assignació incial Bibliografia 

Cova del Tabac Impreses, boquique "Eneolític inicial" Vidal,1894; Serra Ràfols 1921 

Cova del Foric Impreses "Eneolític inicial" Vidal,1894; Serra Ràfols 1921 

Cova Negra de Tragó Impreses "Eneolític inicial" Vidal,1894; Serra Ràfols 1921 

Cova de Can Pasqual Cardial "Almeriense" D.D.A.A. 1915-1920 

Cova Gran Cardial "Eneolític inicial" Colomines, 1925 

Cova Freda Cardial "Eneolític inicial" Colomines, 1925 

Roques del Pany Cardial "Eneolític inicial" Grivé, 1936 

Cova de Can Montmany Cardial "Eneolític" Colomines, 1947 

Cova del Bolet Cardial "Eneolític" Giró, 1947-1948 

Cova de Toralla Impreses Indeterminat Maluquer de Motes, 1949 

Cova de les Llenes Impreses Indeterminat Maluquer de Motes, 1951 

Cova de la Font Major Cardial Cardial Vilaseca, 1969 

Rocs d'en Sardinyà Cardial Cardial Baldellou, 1972 

Cova Bonica Cardial Cardial Baldellou, 1974 

Cova del Bolet Cardial Cardial Baldellou, 1979 

 

Després d’aquesta fase, l’estudi del neolític antic queda una mica apartat de les 
recerques universitàries o de centres de recerca a Catalunya; amb prou feines es 
practiquen noves excavacions tot i que si se’n tracta la problemàtica en obres de síntesi 
com ara les de Tarradell (1962) o Bosch Gimpera (1965). Per aquest motiu, les troballes 
i publicacions durant aquest període són escasses (veure taula 1). Les poques 
excavacions que es dugueren a terme en aquest període (cova de Toralla, cova de les 
Llenes p.ex.) no arriben a documentar estrats del neolític antic, tot i que sí materials 
descontextualitzats (Maluquer de Motes, 1988). A les darreries d'aquest període 
s'excaven jaciments emblemàtics com la balma de l'Espluga (campanyes de Batista l'any 
1960, Llongueras el 1966 i Guilaine i Llonguera el 1979) i la cova del Toll (troballes a 
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partir de 1952 i excavaciones de Guilaine i Llongueras els anys 1976 i 1977). 
Malauradament, les publicacions de tots aquests treballs són escasses.  
 

 

Fig. 2: Fragments ceràmics cardials de la cova de Can Montmany (Pallejà) dipositats al Museu d'Arqueologia de 
Catalunya. Actualment només se'n conserven dos fragments (Colomines, 1947) 

No és fins la dècada dels anys 70 del passat segle, quan les publicacions de Jean 
Guilaine (1976) i Bernat Martí (1977) permeten donar una embranzida a la recerca del 
neolític antic al Mediterrani occidental, i de pas també a Catalunya. Els anys 1976-77, 
Jean Guilaine arriba a territori català de la mà de M. Llongueras per excavar, amb les 
noves metodologies imperants a França, jaciments com la cova del Toll, la balma de 
l’Espluga o la balma del Gai. Joves investigadors catalans, que havien participat amb J. 
Guilaine a excavacions al sud de França (Font Juvenal, Gazel, Dourgne), inicien en 
aquest moment les excavacions a jaciments com les Guixeres de Vilobí (Josep Mestres) 
o la cova del Frare (Araceli Martín) entre d’altres, amb nivells o capes arqueològiques 
que presenten importants vestigis del neolític antic, aplicant els nous mètodes 
arqueològics. L’arribada d'investigadors francesos a Catalunya es veu corroborada en la 
Taula Rodona de Montserrat de maig de l’any 1980 (D.D.A.A., 1981), on es presenten 
treballs que posen al dia gran part dels molts materials que hi havia als museus catalans 
(comarques de Girona, per part de Josep Tarrús o el Penedès, per part de Josep Mestres) 
i també altres, fruit de les primeres excavacions modernes a Catalunya (cova del Toll, 
balma de l'Espluga, Guixeres de Vilobí) (fig. 3).  
La celebració l’any 1983, del col·loqui Premières communautés paysannes en 
Méditerranée occidentale a Montpeller, constata la primacia dels investigadors 
francesos, valencians i italians en l’estudi del neolític antic. Poc després, el catàleg 
d'una exposició duta a terme a Osca va permetre una posada al dia de la informació 
disponible pels territoris d'Aragó, Catalunya i València (fig. 4). El volum que se'n 
publicà resulta encara avui en dia una referència pel que fa a les dades catalanes, ja que 
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va ser la primera vegada que es publicaven dades interpretatives modernes de jaciments 
antics com la cova Gran i Freda, i de recents excavacions llavor,s com les Guixeres de 
Vilobí, la cova del Frare o la cova del Parco entre d'altres (Baldellou et al., 1989). 
 

 

Fig. 3: Portades dels volums el Neolític a Catalunya i de Premières communautés paysannes en méditerranée 
occidentale (D.D.A.A., 1981; Guilaine et al., 1986) 

Les publicacions de nombroses monografies en territori francès i alacantí durant els 
darrers 25-30 anys (abri Jean-Cros, abri de Dourgne, grotte de Camprafaud, Leucate-
Corrège, cova de les Cendres o abric de la Falguera entre d’altres) demostra que la 
dinàmica esmentada abans continua fins l’actualitat. Tot i que Catalunya s’inclou dins 
un projecte ACR francès (dirigit per Claire Manen) no ha representat un espai prioritari 
d’estudi (Martin et al., 2010), factor que es veu reflectit en la manca de treballs 
relacionat amb Catalunya en una recent monografia que s’ocupa de les primeres 
produccions ceràmiques a la Península Ibèrica (Bernabéu et al., 2011). 
A Catalunya, sobre aquest període, únicament el projecte de la Draga ha esdevingut un 
fet remarcable i amb continuïtat en base a tres monografies i nombrosos articles en 
revistes i congressos, gràcies a la tasca duta a terme per Josep Tarrús, Júlia Chinchilla i 
Àngel Bosch fins l'any 2005. Actualment, un equip de la Universitat Autònoma de 
Barcelona i el CSIC dirigit per Xavier Terradas, Antoni Palomo, Maria Saña i Raquel 
Piqué encapçala la recerca en el jaciment amb col·laboracions internacionals. L'equip de 
la cova de Can Sadurní també és un exemple de perseverança durant més de 25 anys. 
Darrerament una monografia al respecte dóna llum a tota aquesta tasca (Blasco et al., 
2011). Per últim i amb menys anys d'excavacions, equips de la Universitat Autònoma de 
Barcelona han treballat a l'assentament de Plansallosa (Bosch et al., 1998) i a la balma 
del Serrat del Pont (Alcalde et al., 2002) i n'han publicat sengles monografies, amb 
resultats desiguals.  
Aquestes dades demostren que els programes a llarg termini dedicats al neolític antic no 
han estat nombrosos a Catalunya. En els darrers anys i fruit d'excavacions preventives 
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s'han pogut conèixer nombrosos jaciments, però que sovint han quedat oblidats a causa 
d'escasses publicacions o simples memòries científiques inèdites. Alguns dels exemples 
d'aquest fet han estat jaciments com el Pla de la Bruguera (Fígols i Bernades, 1990), 
Can Filuà (Terrats, 2009), Turó de Can Bellsolà (Pou i Martí, 1998) o Mas d'en Boixos, 
que compten amb una  memòria d'excavació i en algun cas amb un article general de 
contextualització, sense aprofundir en els materials o el context. Per contra, els darrers 
anys també s'ha endegat o es continuen un bon nombre d'excavacions que afecten a 
nivells arqueològics del neolític inicial i que podran invertir la situació de manca de 
recerca que hem esmentat anteriorment, fent que les primeres fases neolítiques de 
Catalunya tinguin un pes preponderant en la recerca internacional d'aquest fenomen 
cultural i social. 
 

 
Fig. 4: Portada del catàleg de l'exposició de neolític antic celebrada a Osca (Baldellou et al., 1989) 

 
Així, Catalunya és un dels espais amb més jaciments cardials coneguts i excavats i un 
dels àmbits amb més datacions radiocarbòniques disponibles per aquest període, per 
tant esperem que el seu rol canviï substancialment en els propers anys. En aquest sentit, 
dos grups de recerca diferents (SERP-UB i IPHES-URV) estan col·laborant en 
l’excavació i publicació pluridisciplinar de nombrosos jaciments catalans amb nivells o 
estructures del cardial i epicardial: cova Bonica (dir. Mireia Pedro, Pablo Martínez, Joan 
Daura, Montse Sanz, Xavier Oms), cova de la Guineu (dir. Artur Cebrià, Juan I. 
Morales, Xavier Oms), el Cavet (dir. Marta Fontanals, Josep M. Vergès), cova de la 
Font Major (dir. Marta Fontanals, Patricia Martin), cova del Toll (dir. Juan I. Morales, 
Antonio Rodríguez), cova Colomera (dir. Xavier Oms), la Serreta (dir. Xavier Esteve, 
Xavier Oms), cova Foradada (dir. Artur Cebrià, Mireia Pedro, Juan I. Morales, Xavier 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
15 

 

Oms). Tanmateix, també s’estan revisant els materials i obtenint datacions de jaciments 
emblemàtics com les Guixeres de Vilobí i Pou Nou (Josep Mestres, X. Esteve i X. 
Oms), la cova del Frare (Araceli Martí), Pla del Colomer i Feixa del Moro (Pablo 
Martínez) o la cova de la Fou de Bor (Pablo Martínez. Per altra banda, l'equip del Sappo 
(UAB) ha realitzat en els darrers anys la revisió dels materials cardials de Sant Pau del 
Camp, així com també l'excavació de la cova de Sant Llorenç de Sitges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
16 

 

2.- ELS DARRERS GRUPS CAÇADORS-RECOL·LECTORS, EL BUIT PRE-
NEOLÍTIC I LES CONDICIONS PALEOAMBIENTALS AL NORD-EST DE LA 
PENÍNSULA IBÈRICA  
 
El rol que jugaven els grups de caçadors-recol·lectors indígenes durant l’arribada dels 
coneixements, tècniques i poblacions neolítiques, sempre ha estat un objecte d’estudi 
transcendental alhora d’establir la diversitat de l’escenari social generat durant 
l’expansió de la agricultura. 
En totes les teories i models plantejats per a reproduir el procés de neolítització arreu 
d’Europa, el poble caçador – recol·lector és estudiat com un agent més dins de 
l’escenari social. Depenent del tipus de relació generada pel contacte entre agricultors i 
caçadors, l’escenari resultant serà un o un altre. D’aquesta manera, Zvelebil (2000) 
resumeix els possibles escenaris  de difusió del neolític en set models possibles 
(matisats a Vicent, 1997; Cruz Berrocal, 2012): 
 

 Migració d'un poble (Folk migration). Es tracta d’un moviment de població a 
gran escala cap a una determinada regió causant una substitució genètica ràpida. 

 

 Difusió dèmica (Demic diffusion). Correspon a una colonització seqüencial 
d’una regió per petits grups o unitats familiars. Aquesta dinàmica es perllonga 
durant força generacions i és duta a terme de forma progressiva per petits grups 
de població que creixen i es divideixen de forma no-direccional creant noves 
petites aldees. La difusió dèmica causa una substitució genètica gradual. 

 

 Predomini d’elits (Elite dominance). Precisa de la penetració en un territori 
d’una elit social amb el subseqüent domini i control sobre la població nativa. 
Aquest tipus de difusió provoca barreja genètica, continuïtat dels caràcters 
indígenes i la retenció dels marcadors genètics de la població intrusiva. 

 

 Infiltració (Infiltration). Es tracta de la penetració gradual de petits grups, sovint 
especialitzats, en una regió, on omplen un nínxol econòmic o social molt 
específic. La infiltració pot ser indetectable si no es produeix intercanvi genètic. 
Si aquest es produeix es poden trobar els marcadors genètics de la població 
infiltrada. 

 

 Colonització selectiva (Leapfrog colonisation). És la colonització selectiva 
d’una àrea per part de petits grups, que tenen com a objectiu l’explotació de 
zones òptimes. D’aquesta forma es generen assentaments ubicats entre els de la 
població nativa. Es generen illes genètiques que amb el temps es poden difondre 
i barrejar amb la població local. 

 

 Mobilitat de frontera (Frontier mobility). Consisteix en moviments de població a 
petita escala a les zones de contacte entre caçadors i agricultors. Es produeixen  
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dins de les xarxes socials ja establertes, com els vincles comercials, familiars o 
les aliances matrimonials entre d’altres. Provoca una barreja genètica 
caracteritzada per una discontinuïtat en el procés, si les poblacions són 
genèticament similars, aquest procés no es podrà detectar.  

 

 Contacte (Contact). Es produeix a través del comerç o l’intercanvi. El marc 
regional o extraregional de les xarxes comercials serveixen de canals de 
comunicació a través dels quals és difonen les innovacions, entre elles la 
domesticació de plantes i animals. No es produeix cap tipus de reemplaçament 
genètic degut a la migració. La continuïtat genètica es manté. 

 
En les opcions més agressives, que condueixen cap a la substitució genètica, els 
caçadors locals apareixen com elements passius, societats en recessió que no poden 
sobreimposar-se a les innovacions neolítiques. Es tracta d’un escenari evolutiu de 
selecció natural, on la domesticació suposa un tipus d’adaptació amb més èxit  que el 
sistema tradicional, que queda arraconat i desapareix. En les opcions més gradualistes, 
la selecció natural es produeix sobre els sistemes econòmics, no sobre les poblacions. 
Aquestes se situen en una posició jeràrquica similar, i la domesticació és adoptada 
gradualment pels grups indígenes. 
 
A escala global és molt probable que totes aquestes modalitats de neolitització hagin 
tingut lloc en un indret o un altre. De fet, les modelitzacions teòriques més recents 
(Isern i Fort, 2010) plantegen que la expansió del neolític mostra un ritme anisòtrop, és 
a dir amb diferents velocitats, i que aquesta anisotropia respon principalment a la 
variabilitat en la densitat demogràfica dels grups mesolítics. L’expansió neolítica es fa 
més lenta en aquells indrets on hi ha una població mesolítica més important. En aquests 
escenaris tindrien lloc contactes de diferent tipus, donant lloc tant a processos de 
substitució com d’aculturació. Contràriament, als llocs on la densitat mesolítica és més 
baixa el ritme de la expansió s’acceleraria provocant la formació d'escenaris 
arqueològics on els possibles contactes entre poblacions no queden reflectits (Zilhao, 
2001; Guilaine, 2003; Guilaine, 2013). 
Un dels elements més importants a l’hora d‘afrontar una aproximació a escala regional 
dels grups mesolítics durant el procés de neolitizació és la cronologia. Resulta 
indispensable conèixer la distribució dels grups de caçadors-recol·lectors en un territori, 
de la mateixa forma que cal disposar d’evidències cronològiques que els situïn en el 
mateix espai i temps que els primers neolítics. 
Malauradament, en el cas de Catalunya, l’anàlisi acurat tant de les evidències 
arqueològiques com de les dades cronològiques ens indiquen un escenari diferent a 
l'esmantat anteriorment durant el mil·lenni previ a l’aparició en el registre de les 
comunitats agricultores. 
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2.1.-Els darrers caçadors recol·lectors a Catalunya 
 
Durant els inicis de l’Holocè s’observa un increment substancial de les evidències 
arqueològiques. Aquest es fa més pronunciat encara si es té en compte el buit existent 
durant l’últim episodi fred del Plistocè, el Dryas recent. En aquest moment, a partir del 
11600 abans d’ara, existeix una convivència de diferents tradicions culturals en el 
territori. Per un costat encara es documenten les tecnologies pròpies del paleolític 
superior final, vinculades amb l'epipaleolític microlaminar del Bölling / Alleröd. En 
alguns casos, aquestes han incorporat ja els micròlits geomètrics dins del seu ventall 
tecno-tipològic, i perduren fins a finals del Preboreal. D’altra banda, amb el moment de 
transició entre el Plistocè i l’Holocè comencen a aparèixer un altre tipus de conjunts 
tecnològics, on han desaparegut els elements característics del Paleolític superior. 
Aquest tecno-complexe, denominat "d’osques i denticulats", es caracteritza 
principalment per unes estratègies de talla simples, encarades principalment a l’obtenció 
d’ascles. En la configuració predomina el retoc simple denticulat amb percentatges 
pràcticament insignificants d’altres útils com els gratadors o els elements de projectil. 
Dins del primer conjunt mencionat, d’ascendència clarament paleolítica es poden 
esmentar els casos arqueològics del nivell III de la cova de la Guineu (Fullola et al. 
1996), els nivells 4 i 5-6 de l’abric del Filador (Garcia-Argüelles et al. 2005), la balma 
del Gai (Allué et al, 2007) o la capa 21IVd de Can Sadurní (Fullola et al. 2011) entre 
d'altres. Es tracta de nivells que presenten una estructuració tecnològica de tipus laminar 
– microlaminar, amb una presència destacada de laminetes de dors, com és el cas de la 
Guineu, i també de triangles, com a Filador, la balma del Gai i Can Sadurní. 
 

 

Fig. 5:Corbes acumulatives de datacions de les diferents tecno‐cultures holocenes (modificat de Morales i Oms, 
2012) 
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Per la seva part, les osques i denticulats, inclouen la major part dels casos arqueològics 
documentats. Així doncs, el nivell A de la Cativera, el 2 de Filador, el Sup del Molí del 
Salt (Vaquero, 2006), l’Abric Agut (Vaquero et al., 2006), el C-C1 de la balma 
Guilanyà (Martínez-Moreno i Mora, 2009), Font del Ros (Martínez-Moreno et al., 
2006), la balma del Serrat del Pont (Alcalde i Saña, 2009) o Sota Palou (CRPES, 1985). 
Per a tot aquest grup de nivells es disposa d’un conjunt de 29 datacions 14C que 
proporcionen una sèrie continua de poblament prehistòric durant més de tres mil anys, 
des dels inicis de l’Holocè fins a finals del VIII mil·lenni (fig. 5).  
Les datacions més recents que s’han documentat són les proporcionades pels darrers 
nivells d’osques i denticulats, principalmente Cativera A, Filador 2, Molí del Salt Sup, i 
la part baixa de la seqüència del Serrat del Pont (IV.1 fins a IV.5).  Els elements datats 
d’aquests dos conjunts posicionen les darreres evidencies arqueològiques de caçadors-
recol·lectors a Catalunya entre el 7000 i el 6500 cal. BC d’una forma molt homogènia. 
La data més recent per a tot el període prové del sostre de la seqüència del Serrat del 
Pont, juntament amb la de la capa 19-20 de Can Sadurní (fig. 5). Aquesta darrera prové 
de la unificació de dos capes diferents i ha proporcionat un material molt escàs i poc 
diagnòstic (Fullola et al., 2011).  
 
2.2.-El buit pre-neolític 
 
Els conjunts atribuïts a les unitats d’osques i denticulats són força heterogenis, i es pot 
observar una forta variabilitat tecnològica entre tots ells. Tot i això, aquesta certa 
heterogeneïtat no altera una realitat cronològica molt ben marcada 
La línea que marquen les darreres datacions dels conjunts d’osques i denticulats 
coincideix amb l’arribada de l’episodi climàtic fred del 8200 cal. BP (Alley et al., 1997; 
Alley i Ágústsdóttir, 2005). Des d’aquest moment es produeix un hiatus en les 
evidències d’ocupació al territori de 500 anys des de la darrera datació disponible. Si es 
té en compte la última concentració important de datacions, situada entre el VIII i VII 
mil·lenni cal. BC, aquest buit s'allarga més d’un mil·lenni. 
La possible incidència en els grups humans del canvi climàtic del 8200 cal. BP ha estat 
posada de manifest en diversos treballs. Aquest esdeveniment va poder influir tant en 
les dinàmiques econòmiques i culturals dels darrers grups mesolítics, com en la 
incipient economia de producció neolítica (Bonsall et al. 2001; Bar-Yosef, 2006; Berger 
i Guilaine, 2008; González-Sampériz et al. 2009; López de Pablo i Jochim, 2010). 
El tipus de relació existent entre el registre arqueològic i el clima s’ha enfocat des de 
dos punts de vista diferents però que poden resultar complementaris. Per una banda, 
s’explora una resposta causa-efecte adaptativa segons la qual, a partir de l’esdeveniment 
climàtic, les poblacions humanes haurien reaccionat de tal forma que generessin una 
absència d’informació. D’altra banda, l’observació de l’esdeveniment des d’un punt de 
vista geoarqueològic explicaria l'existència de canvis a les seqüències sedimentàries que 
modificarien substancialment la percepció del registre arqueològic que ha perdurat fins 
al present. 
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Independentment de la interrelació que hagi pogut existir, el fet empíric que avui en dia 
es pot observar és l’absència de nivells arqueològics entre l’episodi climàtic del 8200 
cal. BP i els inicis del neolític inicial al NE peninsular (fig. 6). Quan les primeres 
evidències dels grups productors es fan patents, sembla existir una reocupació intensa 
del medi, ja que el nombre de jaciments i datacions és força elevat. Es pot parlar doncs 
d’un repoblament del territori que es produeix a finals de la primera meitat del VI 
mil·lenni cal. BC (Morales et al., 2010). 
 

 

Fig. 6:Distribució geogràfica de les evidències culturals holocenes a la conca de l’Ebre i litoral mediterrani 
(Morales i Oms, 2012) 
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Dins de les seqüències arqueològiques existents, aquest hiatus cronològic es manifesta 
de forma diferent. Tot i així, la mancança d’estudis sedimentològics específics no 
permet una visió de detall del procés. A bona part dels jaciments, les seqüències del 
mesolític d’osques i denticulats se situen al sostre de la sèrie estratigràfica, sense que es 
desenvolupin ocupacions mesolítiques significatives amb posterioritat. Aquest fet, 
coincideix amb alguns episodis de col·lapse i caiguda de les voltes dels abrics, fet que 
sembla força generalitzat durant el VII i el VI mil·lenni cal. BC. A la Cativera, després 
de les ocupacions del nivell A (8830 ± 120 cal. BP) el dipòsit queda segellat per la 
caiguda de la cornisa (Angelucci, 2003). El mateix fenomen es pot observar a 
Picamoixons (Angelucci, 2005; García-Catalán et al, 2009), amb una caiguda de blocs 
que segella el abric després de les ocupacions del conjunt CIIA (10370 ± 120 cal. BP). 
A la balma Guilanyà (Casanova et al. 2007) i el Molí del Salt (Vallverdú i Carrancho, 
2004) les darreres ocupacions mesolítiques tenen lloc ja per sobre de les caigudes de 
blocs, situant-se als darrers moments del Plistocè o als inicis de l’Holocè. Aquests, 
coincideixen cronològicament amb els fenòmens erosius documentats a la Cativera i 
amb la fase erosiva fluvio-torrencial d'inicis de l’Holocè al Filador (García-Argüelles et 
al. 2005). 
A la majoria de jaciments però, el que es pot observar és un hiatus en les ocupacions 
arqueològiques que aparentment no pot ser atribuït de forma clara a fenòmens de tipus 
tafonòmic. Aquests pot ser el cas del Filador, la Font del Ros, Serrat del Pont o de 
l’abric Agut. És interessant observar que en aquests tres darrers jaciments, la seqüència 
preservada es reprèn novament amb el Neolític antic cardial. 
El descens de les evidències arqueològiques al nord-est peninsular indica la existència 
d’una relació inversament proporcional al que succeeix als territoris limítrofs amb 
l’auge de les ocupacions pròpies del Mesolític recent o final, tipus Cocina segons la 
classificació de Fortea (1973). A Catalunya, aquest buit pre-neolític coincideix 
plenament amb  el desenvolupament del Mesolític recent a la Conca de l’Ebre i al 
Maestrat. Es tracta d’ocupacions que es caracteritzen principalment per la reaparició de 
la talla laminar i dels micròlits geomètrics després de l’episodi d’osques i denticulats i 
esdevenen el substrat poblacional indígena en el moment en que es produeix l’arribada 
del neolític en aquestes zones (Juan-Cabanilles i Martí, 2002). 
 
2.3. Les condicions paleoambientals 
 
L'objectiu d'aquest apartat és simplement el de proporcionar una context de les 
condicions climàtiques i vegetals que es donaren durant les primeres fases del procés de 
neolítització de Catalunya. És conegut pels investigadors que no es pot proposar un 
model paleoecològic per tot el territori català, ja que aquest mostra un conjunt 
d'escenaris molt heterogenis i de biòtops molt particulars. En aquest sentit, els estudis 
polínics proporcionen dades d'un caràcter més ampli a nivell geogràfic, en canvi, els 
estudis antracològics tenen un abast de caire local (Allué, 2002; Riera et al., 2004).  
A la zona dels Pirineus, les dades antracològiques demostren un domini dels boscos 
caducifolis de roure acompanyats de taxons com Corylus avellana, Buxus sempervirens, 
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Acer, Pomoidea o Tilia per exemple, tot i que no són infreqüents els casos de Quercus 
perenne junt amb taxons com Ramnus alaternus o Phillyrea. Això s'ha pogut observar 
gràcies a les dades de jaciments com l'Abri de Jean Cros, Abri de Dourgne, Plansallosa 
o la Draga entre d'altres (Oms et al., 2012). La informació palinològica disponible 
mostra dades complementàries tot i que problemàtiques en algun cas. Els primers 
indicadors polínics d'antropització del medi es documenten a partir de 6500 cal BC a la 
seqüència de la Vall de Madriu (Miras et al., 2007) amb la identificació de fases de 
desforestació. Això es revela com un problema ja que no es documenta en aquesta àrea 
ocupació humana a través de jaciments arqueològics durant el mesolític (Morales i 
Oms, 2012; Morales et al., 2013) i per tant podria respondre a errors en les datacions 
obtingudes o en fases d'incendis naturals.  
Els indicadors d'antropització del medi guanyen importància a partir de 5500 cal BC als 
Pirineus a partir de sengles estudis palinològics disponibles per l'Estany Rodó (Esteban, 
1995) i la Vall de Madriu (Miras et al., 2007), on es documenten amb força taxons com 
Cerealia, així com indicadors agro-pastorals com Urtica o Plantago lanceolata. La fase 
entre 5000-4500 cal BC és, no obstant, el veritable moment on les senyals políniques 
ofereixen un autèntic aspecte antropitzat de manera generalitzada (Galop i Vaquer, 
2004), amb els exemples dels sondejos de La Racou, Balcère, Pla d'Orri o la Feixa.  
A la zona de prelitoral central es documenta un espectre de dades ben diferent al 
presentat per la zona pirinenca (Riera et al., 2007). A partir dels sondejos polínics de 
Mercabarna, Muntanyans i de les dades antracològiques disponibles de la cova de Can 
Sadurní i de la cova de la Guineu, s'ha establert ja des d'inicis del procés de neolitització 
un clima i una vegetació de caire clarament mediterranis. Els ambients més litorals 
estarien dominats per màquies d'Olea europaea i les pinedes, mentre que les zones 
ombrívoles de les serres litoral i prelitoral estarien poblades de Quercus de fulla caduca, 
per Acer, Taxus baccata o per Sorbus entre d'altres. En aquests ambients, durant el 
neolític inicial pràcticament no es documenta la garriga i la màquia. Això faria pensar 
en una acció antròpica activa però poc intensa. Tot i així, la documentació de traces 
d'incendis massius en certs àmbits de la plana barcelonina, fa proposar als autors (Riera, 
1996) que fossin causats per les primeres comunitats per tal d'obrir espais als boscos per 
practicar l'agricultura. Els mateixos sondejos (Besós, Mercabarna, Drassanes)  
indicaven taxons de camps nitrofitzats que es relacionarien amb possibles pastures.  
Al sud de Catalunya, les dades també ofereixen dades heterogènies depenent de l'àmbit 
específic. Al jaciment del Cavet, a partir de les dades antracològiques (Fontanals et al., 
2008a, 2008b) s'observa un ambient litoral amb màquies i garrigues, amb alzinars i pins. 
A l'interior, l'estudi dels carbons de la cova de la Font Major nivell Ig (Fontanals et al., 
en premsa) mostra tres tipus d'ambients a partir dels taxons documentats: Salix i Ulmus 
típics d'ambients de ribera, Pinus nigra i Pinus uncinata serien típics de formacions de 
muntanya entre 500 i 1500 m i per últim, roures i alzines que indicarien ambients 
mixtes. Aquestes dades indiquen que, durant les primeres fases neolítiques, els ambients 
que es trobaren les primeres poblacions serien molt variats, parcialment més humits que 
a l'actualitat. Aquestes poblacions exercirien una pressió molt moderada sobre el medi i 
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això es reflectiria en traces puntuals d'antropització, tot i que aquestes no són 
remarcables fins aproximadament 5000 cal BC.  
 
2.4.-Conclusions a la aparició del Neolític 
 
A mitjans del VI mil·lenni cal BC es documenten les primeres ocupacions del neolític 
inicial a Catalunya amb una sèrie de jaciments com el Cavet (Fontanals et al. 2008a) o 
les Guixeres de Vilobí (Oms et al., 2014). Aquests són els registres disponibles més 
antics fins al moment en base al 14C, tot i així, els jaciments que es poden situar 
culturalment en aquesta primera fase mostren una homogeneïtat cronològica molt clara. 
Tenint en compte la informació extreta de l’estudi dels darrers grups de caçadors-
recol·lectors, l’aparició del contingent neolític a Catalunya va tenir lloc en un territori 
per al que no existeixen evidencies de poblament per als, com a mínim, 500 anys 
precedents. 
La possible existència d’aquest buit poblacional es veu corroborat en part per la 
dinàmica similar observada al Baix Aragó. La conclusió més evident que es pot extreure 
es que, al menys a Catalunya, l’arribada del neolític no degué significar en cap moment 
l’aparició d’un escenari culturalment dual amb convivència i relació entre caçadors - 
recol·lectors i pagesos (Juan-Cabanilles i Martí, 2002). En el registre arqueològic no es 
pot observar cap tipus de progressivitat ni de procés adaptatiu, sinó que la ceràmica, la 
domesticació, i una economia amb rendibilitat aplaçada apareixen sobtadament cap al 
5600 cal. BC, estenent-se de forma immediata a tot el territori. 
Així doncs, alguns dels plantejaments realitzats en diferents moments sobre la possible 
influència neolítica en alguns grups mesolítics (o a l’inrevés), han quedat clarament 
obsolets davant de la evidència proporcionada per la cronologia. El cas de la balma de 
l’Espluga (Llongueras, 1981) fou segurament el que més notorietat va tindre en el seu 
moment, tot i que ja fou àmpliament revisat i descartat (Fortea i Martí, 1984-1985). 
D’altres, com el Filador (nivell 2) o la Cativera (nivell A), a pesar de que les propostes 
inicials no van presentar gaire més continuïtat (Cebrià et al., 1981); disposen també a 
les seves seqüències d'aquest buit d’ocupacions previ a l’aparició del neolític. 
De tota aquesta qüestió es desprèn la impossibilitat de que existís un entramat social 
local d’arrel mesolítica en el que entressin a formar part els grups productors acabats 
d’arribar. Els engranatges econòmics i culturals d’aquestes societats responen per tant a 
una evolució pròpia en la ocupació i gestió d’un territori sense competència. Aquest 
factor, tenint en compte els plantejaments sobre l’anisotropia de la difusió , explicaria la 
ràpida expansió dels pioners neolítics pel territori català. El sincronisme existent a les 
datacions obtingudes per a les primeres aparicions ceràmiques és evident, de forma 
independent a la seva situació geogràfica. De la mateixa manera, la homogeneïtat 
observada en el registre material, al contrari que en altres territoris, no ha permès el 
desenvolupament d’un debat sobre l’articulació d’un panorama complex amb intrusions 
i influències tecnològiques, tipològiques i culturals d’uns grups en els conjunts 
materials dels altres. 
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3.- L’ARRIBADA DEL NEOLÍTIC A LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL. UN 
ESTAT DE LA QÜESTIÓ REVISAT 
 
Fa poc temps es creia que els grups neolítics cardials eren els vectors neolititzadors que 
portaven tot el paquet inèdit (ceràmica, pedra polida, llavors i fauna domèstica) per la 
via de la riba septentrional del Mediterrani (Guilaine, 1976). No obstant, en els darrers 
anys s’han publicat treballs que mostren un escenari menys homogeni, amb altres grups 
neolítics que jugarien un paper igual d’important en la neolitització de l’occident 
mediterrani.  
La davallada del paradigma cardial stricto sensu no resta importància al pes dels 
primers neolítics, ja que tots els grups reconeguts a la Península Ibèrica compten amb 
els elements característics de les primeres societats productores. Com s'ha vist 
anteriorment doncs, el paper dels grups mesolítics en la neolitització és escàs tot i la 
persistència d'alguns autors en mostrar el contrari (Alday, 2011; Cruz Berrocal, 2012). 
En canvi, en els darrers anys l'antic debat sobre la possibilitat que alguns 
materials/grups puguin procedir del nord d'Àfrica s'ha enriquit amb interessants treballs 
(Carvalho, 2010; Cortés et al., 2012). No obstant, l'escassa informació que encara 
proporcionen els registres del nord d'Àfrica és un inconvenient, a hores d'ara, encara 
insalvable tot i els avanços recents (Lindstadter, 2010; Lindstadter et al. 2012).  
En aquest capítol es realitzarà un estat de la qüestió sobre aquells grups des d'inicis de la 
neolitització fins aproximadament a 5100-4900 cal BC, donarem detalls a nivell de 
cultura material ceràmica, datacions radiocarbòniques i dades econòmiques 
proporcionades per la informació carpològica i arqueozoològica. Malauradament no tots 
els jaciments de cada grup descrit compten amb suficients dades publicades. Per aquest 
motiu, en les taules només es presentaran dades puntuals de diversos jaciments. Altres 
elements, com la indústria lítica, tot i comptar amb nombroses publicacions, mostra un 
caràcter poc diàfan en les conclusions i poca varietat en els resultats, per aquests motius 
no ha estat integrat en els punts de cada grup a excepció d'alguns detalls.  
En sentit cronològic, els grups que a hores d'ara poden detectar-se al nord-oest 
mediterrani són els que descriurem a continuació. 
 
3.1. Horitzó impresso ligur 
 
Sota aquest epígraf es reconeix un grup molt heterogeni quant a cultura material que es 
troba en gran part de la Península Itàlica, el Golf de Lleó, la costa del Llenguadoc 
occidental i algunes localitzacions puntuals a la Península Ibèrica (Roudil, 1990; 
Guilaine et al., 2007; García-Atiénzar, 2010) i que sembla tenir un desenvolupament 
cronològic als voltants de 5800-5500 cal BC (Bernabéu et al., 2009; Binder i Sénépart, 
2010) (veure fig. 8). 
Els jaciments es troben tant en coves i abrics com a l'aire lliure. La seva economia és 
plenament neolítica (veure taula 2), on predominen els cereals del tipus Triticum 
dicoccum i els caprins (Vigne, 2007). A nivell de cultura material ceràmica, aquest grup 
presenta una heterogeneïtat manifesta, per la qual alguns autors no li confereixen una 
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entitat plenament unitària (Manen, 2007). Entre els trets més o menys comuns a arreu, 
destaca la presència de bases planes (no generalitzades) i de vasos de tendència 
cilindroide. Les decoracions, en canvi, marquen clares divergències i això implicaria 
una filiació de procedència variada (Manen, 2007: 152). Només per posar alguns 
exemples, Pont de Roque-Haute i Peiro Signado, dos jaciments a l'aire lliure molt 
propers situats en el mateix terme municipal (Portiragnes, Llenguadoc occidental), 
compten amb clares diferències pel que fa a les produccions ceràmiques i les 
composicions decoratives (taula 2). Peiro Signado compta amb una utilització quasi 
sistemàtica de la xamota com a desgreixant afegit; a més es caracteritza per decoracions 
que cobreixen gran part dels vasos realitzats mitjançant la tècnica del sillon 
d'impressions (c. 80% dels casos) en composicions geomètriques de tipus chevrons, zig-
zags, angles o línies. Per contra, Pont de Roque-Haute no compta amb la presència de 
desgreixants afegits, alhora que les decoracions no presenten formacions 
esquemàtiques, sinó lineals, realitzades en gran part mitjançant una petxina de tipus 
cardium (c. 50%). El sillon d'impressions hi és ben present, però no de manera 
majoritària. Pel que fa a les seves filiacions, Peiro Signado seria més proper als nivells 
més antics neolítics d'Arene Candide a l'arc liguro-provençal, on predominen les 
decoracions realitzades mitjançant la tècnica strumentale, molt similar al sillon 
d'impressions (Binder i Maggi, 2001; García-Atiénzar, 2010) i on la impressió amb 
cardium no fa acte de presència fins el nivell següent (Manen, 2007). En canvi, Pont de 
Roque-Haute comptaria amb analogies amb els materials de jaciments com Isola de 
Giglio (àrea tirrènica central) (Guilaine i Manen, 2007). Cal especificar que ambdós 
jaciments compten amb datacions realitzades sobre carbó, presentant, doncs, una 
fiabilitat millorable.  
 

 
Fig. 7: Fragments ceràmics de tradició ligur procedents del Barranquet d'Oliva UE79 (Bernabéu et al., 2009) 
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Fig. 8: Mapa de localització dels jaciments més rellevants del NO mediterrani del grup impresso ligur 

Relativament proper a aquests jaciments, Pendimoun (a la Baixa Provença) compta amb 
un nivell precardial (ensemble III) on les ceràmiques tenen un component nul en 
decoracions de sillon o cardium, sent més abundants les llises amb una acabats molt 
polits i brunyits, elements de prensió molt prominents (sobretot llengüetes) i 
decoracions impreses digitals (pessics o ditades). Les seves datacions, realitzades sobre 
elements de vida curta (aglans i cereals) mostren un episodi entre 6725 i 6490 BP 
(Binder i Sénépart, 2010). Els aspectes de la ceràmica allunyen molt el conjunt de 
Pendimoun dels recentment esmentats de la zona llenguadociana o d'Arene Candide 
(Binder et al., 1993; Binder i Maggi, 2001) i cal buscar els seus paral·lels a la Península 
Itàlica, en aquest cas al sud.  
Ja a la Península Ibèrica, els jaciments que presenten materials precardials són escassos 
i fins el moment només documentats de manera fefaent a la província d'Alacant 
(Bernabéu et al., 2009). A Oliva, a prop de la desembocadura del riu Serpis, el jaciment 
del Barranquet compta amb un retall (UE79) ben segellat per un estrat amb materials del 
neolític IIA valencià (fig. 7). En aquesta estructura de funció indeterminada, s'hi 
recuperà un conjunt ceràmic que tot i l'antiga datació obtinguda (6510±50 BP sobre os 
d'Ovis aries) s'interpretà com un conjunt de filiació epicardial (Esquembre et al., 2008). 
Poc temps després, Bernabéu i altres (2009) ja parlen d'una filiació diferent, dins 
l'horitzó impresso-ligur. El conjunt ceràmic compta amb un important component de les 
tècniques impreses (c. 83%) entre les que destaca el sillon d'impressions (c. 35%), la 
tècnica incisa és també present (10,63%) mentre que les impressions cardials tenen un 
pes secundari (6,38%). Si a més tenim en compte que s'hi documenta la presència de 
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xamota com a desgreixant afegit, el conjunt del Barranquet mostraria certa filiació amb 
el jaciment de Peiro Signado (Bernabéu et al., 2009; García-Atiénzar, 2010).  
L'altre jaciment que compta amb materials del grup impresso-ligur és el Mas d'Is a 
Penàguila, en el tram alt del riu Serpis. En aquest jaciment que compta amb múltiples 
fases d'ocupació (Bernabéu et al., 2003), s'hi han documentat dos àmbits on els 
materials de filiació itàlica hi són presents  junt amb materials de tradició cardial (Casa 
1 UE80105  i Casa 2 UE80219), amb sengles datacions sobre Hordeum v. d'idèntic 
resultat, 6600±50 BP (veure taula 7). Tot i que se'n desconeixen els detalls 
estratigràfics, els autors confirmen darrerament la total adscripció d'aquesta fase a la 
fàcies Impressa, separant-la uns 200 anys de la ocupació cardial (Bernabéu et al., 
2011/a) i proposant un origen de la tradició d'aquests materials vers el sud d'Itàlia, i per 
tant, un paper actiu de la via africana. Aquestes dades hauran de ser ampliades en el 
futur, en presentar majors dades sobre el material ceràmic i estratigràfic.  
 
Taula 2: Resum de dades culturals i econòmiques dels jaciments Impresso‐ligur citats al text dels que es disposa 

d'informació completa (realitzat a partir de Manen 2000; Manen 2002; Vigne 2007; Bernabéu et al. 2009; Antolín 

i Buxó 2012) 

 

A
re

ne
 C

an
di

de
 c

27
 

P
en

d
im

ou
n

 

P
on

t 
d

e 
R

oq
u

e-
H

au
te

 

P
ei

ro
 S

ig
n

ad
o 

B
ar

ra
n

q
u

et
 

Cova/Abric      

Aire lliure      

Decoracions ceràmiques 
Cardial n/d n/d 45 11 6,38 

Cordó llis n/d n/d 1 0 0 

Impreses n/d n/d 30 5 45,8 

Incises/Acanalades n/d n/d 12 6 10,63 

Sillon d'impressions n/d n/d 13 78 34,04 

Dades carpològiques 
Hordeum v.     n/d 
Hordeum v. nudum     n/d 
Triticum diccocum     n/d 
Triticum monococcum     n/d 
Triticum sp.     n/d 
Pisum sativum     n/d 
Lens culinaris     n/d 

Dades arqueozoològiques 
Ovicàprids 59,93 77,07 89,93 n/d n/d 

Bòvids 0,96 4,39 3,93 n/d n/d 

Súids 0 0 0,65 n/d n/d 

Salvatges 24,4 18,53 5,47 n/d n/d 

Altres 39,1 205 457 n/d n/d 

 
Com s'ha vist, els materials de la fase impresso-ligur tenen una notable heterogeneïtat. 
Probablement, la manca de més jaciments al litoral francès impedeix discernir diferents 
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grups, subgrups, fases o subfases per tal de poder equiparar-los de manera vàlida amb 
els jaciments italians (país on sí que es coneixen nombrosos jaciments d’aquest grup) 
(Manen, 2007). Només uns altres pocs jaciments d'aquest tipus i que segueixen una 
mateixa pauta heterogènia, es documenten en aquesta àrea: Caucade a la Baixa 
Provença o Grotte des Feés al Llenguadoc occidental (Manen, 2000). 
 
3.2. L'horitzó neolític cardial 
 
Reconegut a principis del segle XX en diverses zones del Mediterrani occidental de 
manera independent (nord d'Itàlia, Catalunya o Andalusia), no fou fins la publicació de 
l'estratigrafia d'Arene Candide per part de Bernabó de Brea l'any 1949 quan es va 
establir la posició estratigràfica del cardial, situant-se com la primera fase neolítica a 
l'oest mediterrani (Guilaine 2007; Martí 2008). Aquesta àmplia dispersió geogràfica, 
junt amb una notable homogeneïtat han convertit el neolític antic cardial en el 
paradigma neolititzador de major importància en aquest àmbit geogràfic (veure fig. 9). 
Des del primer moment presenta taxons vegetals i animals domèstics i compta amb un 
desenvolupament radiocarbònic grosso modo d'entre 5600-4900 cal BC (veure taula 3).   
 

 
Fig. 9: Mapa de situació dels jaciments més rellevants del grup cardial 

Els jaciments, tant en cova i abric com a l'aire lliure, se situen en tot tipus de zones i 
biòtops, no obstant, les màximes concentracions es troben a redós dels estuaris de grans 
rius, amb els exemples del Roine (baixa Provença i Llenguadoc oriental), el Llobregat 
(Barcelona), el Serpis (Alacant), el Guadalquivir (Cadis) i el Tajo (Alentejo portuguès). 
Altres zones, també litorals o prelitorals, però amb menor densitat de jaciments són el 
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Llenguadoc occidental coster (Guilaine i Manen, 2007), la costa de Tarragona (Oms i 
Morales, 2009), la costa de Màlaga (Baldomero et al., 2005; García Borja, 2010) o la 
costa suroccidental de l'Algarve (Carvalho, 2011). D'altra banda, les concentracions de 
jaciments cardials a zones interiors no són habituals, en destaquen el grup de la 
Montagne Noire al Llenguadoc amb Grotte Gazel, Grotte de Camprafaud o l'Abri de 
Jean Cros entre d'altres (Oms et al., 2012). A Osca la Cueva de Chaves i la Cueva de las 
Brujas (Baldellou i Utrilla, 1999), Peña Larga a Àlaba (Fernández Eraso, 2011) i per 
últim la zona interior de Granada amb jaciments com la Cueva de la Carihuela entre 
d'altres (Navarrete, 1976) (fig. 9). Si ens centrem en les concentracions litorals, 
observarem les següents concentracions:    

 

Taula 3: Dades sintètiques a nivell cultural i econòmic dels jaciments del S‐SE de França. Realitzada a partir de 

Manen 2000; Manen 2002; Vigne 2007; Antolín i Buxó 2012 
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Cova/Abric       

Aire lliure       

Decoracions ceràmiques 
Cardial 64 52,68 63,55 7,2 n/d 12,96 

Cardial+cordó 7 19,14 1,69 2,64 n/d 1,85 

Cordó llis 7 3,32 7,62 14,56 n/d 27,77 

Impreses 14 22 7,62 29,13 n/d 31,48 

Incises/Acanalades 8 2,84 19,49 46,35 n/d 25,92 

Dades carpològiques 

Hordeum v.    n/d  n/d 
Hordeum v. nudum    n/d  n/d 
Triticum diccocum    n/d  n/d 
Triticum monococcum    n/d  n/d 
Triticum sp.    n/d  n/d 

Dades arqueozoològiques 
Ovicàprids 58,1 n/d 12,96 67,65 29,26 16 

Bòvids 15,31 n/d 1,72 8,95 19,94 4,83 

Súids 0 n/d 0 6,11 0 15,16 

Salvatges 26,3 n/d 85,3 17,27 53,39 63,95 

Altres  n/d 1041 3138 1148 455 

 
- Grup del baix Roine (Llenguadoc oriental i Baixa Provença, França): els 
assentaments cardials es reparteixen àmpliament pels ambients mixtes de la baixa 
Provença (Fontbrégoua, Font des Pigeons o Pendimoun) i en els grans plans d'al·luvions 
del tram mitjà del baix Roïne (Oullins, Baratin o Petites Bâties), mentre que els 
processos de progradació deltaica pot haver "ocultat" jaciments en la part terminal del 
riu. La caracterització radiocarbònica d'aquesta fase no és bona, ja que tot i que es 
disposa de moltes datacions (Manen i Sabatier, 2003), el nombre d'aquestes realitzades 
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a partir de mostres de vida curta és molt limitat, de les quals les més antigues són: el 
nivell c6 de Baume d'Oullins (6510±60 BP), Cap Ragnon (6480±35 BP), l'estructura 
FO1012 de Centre Ville (6420±40 BP) o Fontbrégoua (6390±40 BP) entre d'altres (Van 
Willigen et al., 2009; Binder i Sénépart, 2010). 
L'economia neolítica hi és ben establerta, amb una gran presència dels ramats d'Ovis 
aries i Capra hircus, amb presència moderada de Bos a l'aire lliure i en general amb 
poca presència de Sus. En alguns casos puntuals, l'especialització de coves en àmbits de 
mitja muntanya és evident, com a Grotte Lombard, on la fauna és majoritàriament 
salvatge (Vigne, 2007). Les dades paleocarpològiques mostren un espectre ampli en la 
utilització i coneixement dels cereals; però les llegums encara no han estat identificades. 
El nombre de jaciments que compten amb aquests estudis són encara escassos, amb 
exemples com Abri Pendimoun, Grotte de Fontbrégoua, Grotte de l'Aigle, Baume 
d'Oullins o l'Abri de Font des Pigeons (Antolín i Buxó, 2012).  
 
- Grup del Llobregat (Barcelona): Aquest grup compta com a mínim amb tres àmbits 
ben diferenciats: en primer lloc la part terminal del riu Llobregat (que comprèn el Pla de 
Barcelona, l'estuari del riu Llobregat i els massissos calcaris de Garraf-Ordal i de 
Montserrat), on es troben jaciments com la cova de Can Sadurní, la cova Bonica i les 
coves Gran i Freda o l'assentament a l'aire lliure de Sant Pau del Camp (Oms et al., en 
preparació); en segon lloc, la depressió del Penedès, amb espais entre els 200 i 800 
msnm., articulada entre les serres litoral i la prelitoral, a redós del riu Foix. S'hi 
coneixen jaciments tant emblemàtics com l'assentament a l'aire lliure de les Guixeres de 
Vilobí, els camps de sitges del Mas de'n Boixos i la Serreta, les coves de la Guineu, del 
Bolet i de les Roques del Pany (Oms et al., 2014); per últim la depressió del Vallès, amb 
unes característiques similars al Penedès, també compta amb gran nombre de jaciments 
de les primeres fases neolítiques, com els camps de sitges de Can Banús, Can Roqueta 
II o Turó de Can Bellsolà, o la cova del Frare entre d'altres (Martín et al., 2010). Els 
trets econòmics d'aquests jaciments són plenament neolítics, amb una amplia informació 
carpològica (cereals i en menor mesura lleguminoses) (Antolín i Buxó, 2012) i on els 
taxons arqueozoològics domèstics són massius, destacant com és habitual els ovicaprins 
(Blasco et al., 1999; Vigne, 2007; Martín et al., 2010). Les dades sobre les produccions 
ceràmiques i les datacions radiocarbòniques s'analitzaran amb deteniment en aquest 
treball. 
  
- Grup del riu Serpis (Alacant): aquest grup compta amb jaciments situats al litoral  
com la cova de les Cendres i la cova Ampla, a les zones prelitorals i interiors a redós del 
riu Serpis (i d'altres propers com el Gorgos i Girona), amb importants assentaments com 
la cova de l'Or, de la Sarsa o d'en Pardo, així com els jaciments a l'aire lliure del Mas 
d'Is i Benàmer (Juan-Cabanilles i Martí, 2002; García-Atiénzar, 2011). Després o 
probablement durant l'ocupació Impressa del Barranquet o el Mas d'Is, es dóna un 
important establiment de jaciments amb materials cardials (64) repartits segons Garcia 
Borja i altres (2012) en 9 agrupacions o comunitats diferenciades. Les datacions 
radiocarbòniques més antigues sobre mostra de vida curta corresponen a la cova de l'Or 
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VIa (6475±25 BP), a la cova de les Cendres H19 (6510±40 BP) i a l'abric de la Falguera 
(6510±80 BP) (Martí, 2011; Bernabéu, 2006; Bernabéu et al., 2009) (taula 7). Els trets 
econòmics segueixen una dinàmica molt similar a la documentada en els grups anteriors 
(taula 3). Les produccions ceràmiques però, tot i estar centrades també en els cànons del 
cardial franc-ibèric (fig. 10), coneixen algunes particularitats que probablement mostren 
influències meridionals: presència moderada de colorant (blanc sobretot) i de banys de 
mangra, decoracions figuratives antropomorfes i zoomorfes i nanses-galet (Bernabéu et 
al., 2011a y Bernabéu et al., 2011b).    
 

 
Fig. 10: Fragments ceràmics de la cova de l'Or (Garcia Borja et al. 2011) 

- Grup de l'estuari del Guadalquivir (Cadis): en aquest indret amb idèntiques 
característiques que al Roine i al Llobregat, s'hi dóna un conjunt de jaciments dels que 
es coneix poca informació  publicada. La seva característica més ressenyable és que es 
tracta de jaciments a l'aire lliure, formats per cubetes, sitges i estructures de combustió. 
El jaciment millor publicat és el Retamar (Ramos i Lazarich, 2002), que junt amb la 
Esperilla, Lebrija, los Pozos, el Judío o Bustos (Gavilán i Escarcena, 2009; Garcia Borja 
et al., 2010), formen un conjunt de petits assentaments a l'aire lliure on els taxons 
d'animals domèstics hi són ben presents, amb un important component de recol·lecció 
de valves. Fins el moment no se'n coneixen dades carpològiques directes (tot i que la 
presència de sitges en permeten deduir la seva existència). Cal esmentar però, que els 
estudis sobre la línia de costa i presència d'un important estuari permeten proposar que 
molts dels jaciments s'han de trobar sepultats sobre importants quantitats d'al·luvions 
(Alonso et al., 2009). Aquest indret, juntament amb el grup de Piñar (Granada) i alguns 
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pocs enclavaments a la costa malaguenya, són els punts de més densitat cardial a 
Andalusia, tal com s'explicarà més endavant. 

Taula 4: Dades culturals i econòmiques dels jaciments amb més informació publicada d'aquest grup 
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Cova/Abric       

Aire lliure       

Dades ceràmiques 
Cardial 22,2 53,75 65,52 n/d c. 60% 45 

Cardial+cordó 14,28 n/d n/d n/d - - 

Cordó llis 57,14 35,62 25,39 n/d c.5% - 

Impreses 20,98 3,12 4,68 n/d c.30% 37,5 

Incises/Acanalades 19,58 4,37 3,51 n/d n/d 17,5 

Altres 1,1 3,14 0,78 n/d c.5% - 

Dades carpològiques 
Hordeum v. n/d    n/d n/d 

Triticum  nudum n/d     n/d n/d 

Triticum diccocum n/d     n/d n/d 

Triticum monococcum n/d     n/d n/d 

Pisum sativum n/d     n/d n/d 

Lens culinaris n/d    n/d n/d 
Vicia faba n/d    n/d n/d 

Dades arqueozoològiques 
Ovicàprids 60,9 64 73,41 78,08 20,14 13,74 

Bòvids 7,28 2 1,26 1,68 4,31 15,26 

Súids 15,62 24 15,18 0 3,59 0 

Salvatges 16,1 9,9 10,12 20,22 86,33 71 

 
- Grup del Tajo (Portugal): en el tram inferior del riu Tajo, sobretot al prelitoral i regió 
interior, es concentra un nombre important de jaciments en cova amb vestigis del 
neolític cardial. Les dades econòmiques mostren que els taxons faunístics salvatges són 
majoritaris en jaciments com Gruta de Caldeirao o Abrigo da Pena d'Agua, tot i que els 
taxons domèstics hi estan ben representats (taula 4). En canvi, en assentaments litorals 
com Padrao els percentatges són inversos (Valente i Carvalho, 2012). Les úniques dades 
carpològiques conegudes es troben al nord del Tajo, al jaciment de Buraca Grande. 
Estrictament a nivell cultural, només alguns jaciments compten amb abundants 
materials cardials amb datacions antigues (fig. 11), com Caldeirao (6330±80 BP) o 
Cisterna (6445±45 BP), mentre que en d'altres jaciments predominen més els materials 
inciso-impresos amb boquique. En general, les datacions disponibles no són nombroses 
i molt sovint estan realitzades sobre petxines, tots aquests fets convergeixen en una 
limitada caracterització cronocultural (Carvalho, 2011). 
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Fig. 11: Fragments ceràmics cardials de Galeria da Cisterna (Portugal) (Zilhao i Carvalho, 2011) 

 
3.3. L'horitzó boquique-incís-imprès 
 
Aquest grup, encara en fase de delimitació geogràfica i cronològica correcta, es troba 
limitat grosso modo al nord per la vall de l'Ebre fins a Àlaba, al sud per la Meseta sud 
(en probable contacte amb les ceràmiques andaluses), a l'est pels espais cardials clàssics 
i a l'oest també pels espais cardials i mangra-incís-imprès, difuminant-se per 
l'Extremadura espanyola i part de l'Algarve (Rojo et al., 2008; Alday 2009; Alday, 
2011) (fig. 12). 
 

 
Fig. 12: Mapa de localització dels jaciments amb materials boquique. Amb un quadre negre s'assenyalen aquells 

jaciments que compten amb boquique dins d'un conjunt d'altres grups 
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Es tracta de jaciments tant en cova com a l'aire lliure. Són assentaments plenament 
neolítics amb una economia productiva ben establerta des del primer moment (taula 5). 
Les datacions radiorcarbòniques, sobre mostres de vida curta domèstica, mostren un 
inici d'aquest grup cap a 5400 cal BC. A la zona de la submeseta nord hi destaca la 
Cueva del Mirador (Atapuerca, Burgos) amb un ampli paquet estratigràfic (nivells 
MIR18 a MIR23) del neolític antic amb ús com a cleda per ramats (Vergès et al., 2008) 
(fig. 13). A la vall de l'Ebre tenim els assentaments a l'aire lliure d'Ambrona (Sòria) la 
Lámpara y la Revilla del Campo. Es tracta majoritàriament d'acumulacions de fosses-
sitges i recintes monumentals, amb algunes inhumacions disperses (Rojo et al., 2008). A 
la zona navarresa tenim l'assentament a l'aire lliure de los Cascajos, amb nombroses 
fosses-sitges, algunes d'elles emprades en el moment de l'amortització com a fosses 
sepulcrals (García Gazólaz i García Sesma, 2007). Al sistema central es coneix la Cueva 
de la Vaquera (Segovia), amb una àmplia i complexa estratigrafia farcida de fosses i 
retalls, factor que dificulta la lectura dels nivells més antics i de la seva caracterització 
radiocarbònica (taula 7); això es veu reflectit en les datacions de l'episodi IA 
(Estremera, 2003). Al sudoest peninsular, a Extremadura cal destacar el jaciment de los 
Barruecos, assentament a l'aire lliure amb estructures de tipus sitja-fossa i fogars 
(Cerrillo et al., 2002). 
 

 
Fig. 13: Material ceràmic significatiu de la Cueva del Mirador (nivells MIR‐18 a MIR‐22) (Moral i Cebrià, 2006) 
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Taula 5: Dades culturals i econòmiques resumides d'alguns dels jaciments amb més informació publicada 

d'aquest grup 
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Cova/Abric       

Aire lliure       

Cardial 5,26 0 0 0 6,25 16,6 

Impr/Inc+cordó 0 46,89 29 13 - - 

Cordó llis 22,8 3,12 4 4 12,5 - 

Impreses 26 6,25 10 12 56,25 25 

Incises/Acanalades 24,55 12,5 32 31 6,25 - 

Incís/impreses - 25 22 35 - 58,33 

Boquique 8,77 - 3 2 -  

Altres 12,59 6,24 - 3 18,75 - 

Hordeum v.     n/d n/d 

Hordeum v. nudum      n/d  n/d 

Triticum diccocum      n/d n/d 

Triticum monococcum      n/d n/d 

Triticum sp.      n/d n/d 

Ovicàprids 78,64 n/d 69,56 65,25 0 30 

Bòvids 3,88 n/d 13,04 13,55 0 21,42 

Súids 9,7 n/d - - 0 18,57 

Salvatges 7,76 n/d 17,39 21,18 100 30 

 
A nivell de caracterització cultural, les produccions ceràmiques mostren una presència 
molt important del component imprès de matrius diverses, d'incisions i acanalats i de 
motius plàstics puntuals. Destaca la combinació habitual de motius incisos i impresos en 
el mateix vas/fragment. Una altra tècnica, el boquique, es troba present en molts del 
jaciments i tot i que dóna nom a aquest grup no és el tipus decoratiu més representat, 
però si el més clarificador o significatiu (Alday i Moral, 2011). Com a elements 
culturals a destacar i que mostren possibles i notables contactes, mencionarem la 
presència d'algunes decoracions "d'aire" cardial a la Cueva del Mirador (Moral i Cebrià, 
2006), de ceràmiques banyades en mangra a la Cueva de la Vaquera (Rojo et al., 2011) 
que implicarien una mirada al sud i la presència de cordons impresos en cremallera a la 
manera del grup Hoguette de l'oest dels Alps en molts dels jaciments (Guilaine i Manen, 
1997). 
 
3.4. L'horitzó mangra-incís-imprès 
 
Definit per Pellicer i Acosta (1997), és un grup que es trobaria localitzat amb diferents 
densitats en tot el terç inferior de la Península Ibèrica, amb grans concentracions a la 
vall mitjana i alta del riu Guadalquivir i mitja i baixa del Guadiana fins la zona de 
l'Algarve. Es tracta majoritàriament de jaciments en cova, excepte a la zona terminal del 
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Guadalquivir, on tots els jaciments són a l'aire lliure (Gavilán i Escacena., 2009) (fig. 
14), amb una economia productora ben assentada amb profusió de restes carpològiques i 
faunístiques domèstiques als jaciments que disposen d'estudis (Peña-Chocarro i Zapata, 
2010) (taula 6).  
 
Taula 6: Dades culturals i econòmiques de jaciments que compten amb més informació detallada (* percentatge 

sobre el total de decorats) 
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Cova/Abric    

Aire lliure    

Dades ceràmiques 
Cardial 1,62 1,1 c.5 

Cordó llis 1,62 6,6 c.20 

Cordó imprès 39,02 28,57 - 

Impreses 36,58 30,76 c.35 

Incises/Acanalades 12,29 21,97 c. 10 

Inc-Impr - 18,68  

Altres 4 - c. 5 

Mangra 4,87 60* c. 25 

Dades carpològiques 

Hordeum v.    

Hordeum v. nudum    

Triticum diccocum    

Triticum monococcum    

Triticum sp.    

Pisum sativum    

Vicia faba    

Dades arqueozoològiques 
Ovicàprids 78,23 n/d 61,44 

Bòvids 0,85 n/d 9,66 

Súids 3,69 n/d 13 

Salvatges 17,21 n/d 15,88 

 
Malauradament, tot i el corpus teòric proposat pels investigadors andalusos, les dades 
sobre aquest possible grup estan escassament publicades i moltes vegades les 
atribucions s'han de fer a partir d'amplis articles de síntesi (Lindstadter et al, 2012; 
Cortés et al., 2012). En aquest sentit, s'observa al sud de la Península Ibèrica una 
notable amalgama de tipus decoratius diferents (cardial, boquique, incís-imprès, etc.) 
(fig. 15) que conflueixen en un ús bastant generalitzat de la mangra, ja sigui en banys 
massius o en petites pinzellades (Rojo et al., 2008). Altres elements com les nanses-
galet, les decoracions figuratives esquemàtiques i les decoracions incises, impreses i 
plàstiques en són igualment definitòries (Gavilán i Vera, 1993; Garcia Borja et al., 
2010) , junt amb petits percentatges de decoracions cardials (zona de Piñar, Granda) o 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
37 

 

boquique (a l'oest del Guadalquivir), tipus decoratius que, amb la seva presència, 
provoquen una visió encara poc ordenada del neolític antic del sud de la Península. Si a 
més afegim que les publicacions recents sobre les estratigrafies, materials i datacions no 
són nombroses, la visió no es presenta diàfana.  
 

 
Fig. 14:  Localització dels  jaciments que  compten amb notable presència d'engalba a  les  seves produccions. Els 

quadrats mostren jaciments on també es documenta la presència d'engalba tot i que pertanyen a altres grups. 

 
Fig. 15: Materials ceràmics de la Cueva de Nerja NV‐2 (Garcia Borja et al., 2010) 
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Entre els jaciments més destacats figuren la Cueva de Nerja, amb una estratigrafia molt 
complexa i datacions molt anteriors a les disponibles per la zona (Garcia Borja et al., 
2010); la Cueva de los Murciélagos de Zuheros, amb una important bateria de 
datacions, estudis carpològics i d'indústria lítica (Carvalho et al., 2012; Peña Chocarro i 
Zapata, 2010) i los Castillejos de Montefrío, també amb notable informació 
radiocarbònica i estratigràfica, però deficients dades sobre la cultura material. 
 
 
3.5.- Les dades radiocarbòniques 
 
La base de dades de que disposem compta amb més de 220 datacions peninsulars 
filtrades segons diferents variables i que comprenen els quatre grups que s'han referit en 
aquest capítol. En altres casos en que les dades no són suficients no s'han establert o 
vinculat a cap grup i per tant queden fora de la creació de gràfics de calibracions. 
Malauradament, s'han hagut d'utilitzar datacions sobre carbó per tal d'assolir un nombre 
major i per tant més representatiu. Aquest problema és evident sobretot per la zona 
andalusa.  
Finalment, han estat escollides 200 datacions per generar els gràfics. En aquest punt es 
poden observar els comportaments de les datacions en forma de campana i també les 
forquilles de màxima representació a 2 σ: 
 

 
Fig. 16: Gràfics acumulatius de les datacions calibrades del NO mediterrani, a 2 sigmes (CalPal'07 Hulú) 

 Grup Impressa: amb una forquilla de 5800-5360 cal BC al 95% 

 Grup cardial: amb una forquilla de 5530-4840 cal BC al 95% 

 Grup boquique: amb una forquilla de 5440-4480 cal BC al 95% 

 Grup mangra: amb una forquilla de 5460-4830 al 95% 
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Cal fer però, alguns comentaris a les gràfiques obtingudes. Pel que fa al grup Impressa 
destaca el baix nombre de datacions obtingudes (17) per aquesta zona i moltes d'elles 
procedeixen de mostres sobre carbó. Per aquest motiu, pensem que en el futur cal 
aconseguir més i millors datacions per poder obtenir una forquilla més fiable. Pel grup 
cardial en canvi es coneixen un gran nombre de datacions vàlides (109) que en gran part 
tenen una qualitat prou acurada. El gràfic generat és molt homogeni i té un cos central 
molt compacte i amb molta representació. En canvi els inicis i el final es troben més 
difusos. El grup boquique, tot i que amb menys datacions disponibles (40), compta amb 
una magnífica representació de datacions en mostres de vida curta. Des de l'inici té un 
cos de datacions prou regular que com és natural s'eixampla al mig de la forquilla però 
compta amb un final molt difús, sobretot causat per les datacions tardanes dels 
jaciments de la zona nord (p.ex. Mirón, Kobaederra, Arenaza, etc.). Per últim, el grup 
mangra compta amb un nombre similar de datacions (34) que el grup anterior. Té un 
tram central entre 5250-5100 cal BC molt poblat, però l'inici es troba distorsionat per les 
datacions de Cueva de Nerja; el mateix succeeix d'una manera més subtil amb el final 
del període, que a causa d'algunes datacions de Murciélagos de Zuheros i de Toro perd 
representativitat.   
Un augment en el nombre de datacions sobre mostres de vida curta i una major 
informació publicada dels trets culturals i estratigràfics dels jaciments de la Península 
Ibèrica permetrà, en el futur, caracteritzar millor cada grup cultural.  
 

Taula 7: Datacions del neolític inicial del nord‐oest mediterrani i Península Ibèrica 

Zona GRUP  JACIMENT NIV. / ESTRUC MOSTRA REFERENCIA DATA VAR BIBLIOGRAFIA C14 

N Italia Impressa Arene Candide c10 Cereals Beta-110542 6830 40 Binder i Sénépart, 2010 

N Italia Cardial T. Arene Candide c.9B Carbó Ramnus Beta-109619 6370 50 Binder i Sénépart, 2010 

N Italia Impressa San Sebastiano di Perti Cereals GrA-25715 6760 45 Binder i Sénépart, 2010 

Provença Impressa Pendimoun US-28889 Cereals GrA-29528 6650 45 Binder i Sénépart, 2010 

Provença Impressa Pendimoun US-28889 Cereals GrA-29403 6725 45 Binder i Sénépart, 2010 

Provença Impressa Pendimoun US-2067 Aglà GrA-26895 6605 40 Binder i Sénépart, 2010 

Provença Impressa Pendimoun Encaje sep.2 Aglà Ly-5340 6490 75 Binder i Sénépart, 2010 

Provença Impressa Pendimoun Sep. 2 Aglà Ly5340 6490 75 Binder i Sénépart, 2010 

Provença N.A. Cardial Pendimoun Sep. H2 Os humà GrA-32061 6450 40 Binder i Sénépart, 2010 

Provença N.A. Cardial Pendimoun Sep. F1 Os humà GrA-26893 6445 40 Binder i Sénépart, 2010 

Provença N.A. Cardial Pendimoun Sep. F2 Os humà GrA-26894 6440 40 Binder i Sénépart, 2010 

Provença N.A. Cardial Grotte Cap Ragnon Capra Lyon-4173 6480 35 Binder i Sénépart, 2010 

Provença N.A. Cardial Centre Ville FO-1012 Carbó Erica Poz-23392 6420 40 Binder i Sénépart, 2010 

Provença N.A. Cardial Centre Ville FO-1014 Carbó Erica Poz-23394 6340 40 Binder i Sénépart, 2010 

Provença N.A. Cardial Fontbrégoua Sep Os humà GrA-38336 6390 40 Le Bras et al. 2010 

Provença N.A. Cardial Fontbrégoua Sep Os humà GrA-38334 6240 35 Le Bras et al. 2010 

Provença N.A. Cardial Fontbrégoua C47b Carbó Ly-6490 6280 85 Manen i Sabatier 2003 

Provença Indet Lalo St. 120 Carbó AA-32641 6585 60 Manen i Sabatier 2003 

Provença Indet Lalo St. 76 Carbó AA-32638 6560 85 Manen i Sabatier 2003 

Provença Indet Lalo St. 73 Carbó AA-32639 6520 65 Manen i Sabatier 2003 

Provença N.A. Cardial Baume d'Oullins c6 Bos sp. ETH-27972 6510 60 Van Willigen et al., 2009 

Provença N.A. Cardial Baume d'Oullins c6 Bos sp. ETH-27974 6250 60 Van Willigen et al., 2009 
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Provença N.A. Cardial Baume d'Oullins c6 Os  ETH-27975 6360 60 Van Willigen et al., 2009 

Provença N.A. Cardial Baume d'Oullins c6 Sus. dom. ? 6361 66 Cortés et al., 2012 

Provença N.A. Cardial Font des Pigeons c16a Carbó Ly-2828 6550 100 BANADORA 

Provença N.A. Cardial Font des Pigeons c17 Carbó Ly-2829 6200 100 BANADORA 

Provença N.A. Cardial Mourre de la Barque D4-16 Bos taurus ETH-27980 6285 65 Van Willigen et al., 2009 

Provença N.A. Cardial Grotte Lombard c.5a Cervus elaphus Lyon-4156 6280 30 Binder i Sénépart, 2010 

Provença N.A. Cardial Grotte Lombard c.5a Ovis aries Lyon-4157 6165 35 Binder i Sénépart, 2010 

Languedoc Impressa Peiro Signado St. 7 Carbó* Ly-8399 6770 55 Manen i Sabatier 2003 

Languedoc Impressa Peiro Signado St. 1 Carbó* Ly-8400 6840 55 Manen i Sabatier 2003 

Languedoc Impressa Pont de Roque-Haute f2 Carbó* Ly-7607 6850 65 Manen i Sabatier 2003 

Languedoc Impressa Pont de Roque-Haute f1 Carbó* Ly-245 (Ox) 6745 70 Manen i Sabatier 2003 

Catalunya N.A. Cardial Guixeres Vilobí A Ovis aries OxA-26068 6655 45 Oms et al., 2014 

Catalunya N.A. Cardial Guixeres Vilobí A Ovis aries OxA-26069 6458 38 Oms et al., 2014 

Catalunya N.A. Cardial Cavet 2012 Triticum a/d OxA-25802 6440 40 Inèdit 

Catalunya N.A. Cardial Cavet 2014 Triticum a/d OxA-26061 6536 36 Inèdit 

Catalunya N.A. Cardial La Serreta E59 Angiosperma* Beta-280860 6410 40 Oms et al., 2014 

Catalunya N.A. Cardial La Serreta E61 Arbutus unedo Beta-280862 6490 40 Oms et al., 2014 

Catalunya N.A. Cardial La Serreta E79 Arbutus unedo Beta-280866 6420 40 Oms et al., 2014 

Catalunya N.A. Cardial Cova del Toll IIb Ovis aries OxA-26070 6425 35 Cebrià et al., 2014 

Catalunya N.A. Cardial Cova del Toll IIb Ovis aries OxA-26071 6390 34 Cebrià et al., 2014 

Catalunya N.A. Cardial Cavet UE2014 Carbó Quercus Beta222342 6620 60 Fontanals et al. 2008a 

Catalunya N.A. Cardial Pça. Vila Madrid Os humà Beta18271 6440 40 Pou et al. 2010 

Catalunya N.A. Cardial Cova Can Sadurní C18 Triticcum d. OxA15491 6375 34 Martin et al.. 2010 

Catalunya N.A. Cardial Cova Can Sadurní C18 Triticcum d. OxA15489 6391 34 Martin et al. 2010 

Catalunya N.A. Cardial Cova Can Sadurní C18 Llavors UBAR-760 6405 50 Martin et al. 2010 

Catalunya N.A. Cardial Cova Can Sadurní C18 Triticcum d. OxA15488 6421 34 Martin et al.. 2010 

Catalunya N.A. Cardial Balma Serrat del Pont III.4 Sus scropha Beta172521 6470 40 Alcalde et al. 2002 

Catalunya N.A. Cardial Can Roqueta II CR-173 Ovis aries Beta 6400 50 Carlús et al. 2008 

Catalunya N.A. Cardial Cova Font Major Ig Ovis aries Beta-317705 6310 40 Cebrià et al., 2014 

Catalunya N.A. Cardial Sant Pau del Camp F1 Ovis aries Beta236174 6290 50 Molist et al. 2008 

Catalunya N.A. Cardial Sant Pau del Camp F2 Ovis aries Beta236175 6250 40 Molist et al. 2008 

Catalunya N.A. Cardial Cova Foradada Ic Molar humà Beta248524 6200 40 Cebrià et al.2011 

Catalunya N.A. Cardial Can Xammar UE3025 Carbó* Beta 6270 40 Morales et al. 2010 

Catalunya N.A. Cardial Can Xammar UE3043 Carbó* Beta 6150 40 Morales et al. 2010 

Catalunya N.A. Cardial Turó Can Bellsolà TCB-4 Carbó* AA-19187 6250 80 Morales et al. 2010 

Catalunya N.A. Cardial La Draga E3-hogar Carbó* HD-15451 6060 40 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga E56-hogar Llavors UBAR313 6010 70 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga Sector B Madera Beta137197 6290 70 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga Sector B Madera Beta137198 6270 70 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga Sector B Bos taurus Beta- 6184 27 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga Sector B Llavor OxA20231 6163 33 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga Sector B Llavor OxA20232 6121 33 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga Sector A Llavor OxA20233 6179 33 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga E-5 Hogar Llavor OxA20234 6127 33 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga E21 Hogar Llavor OxA20235 6143 33 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga Sector C Ovis aries Beta278255 6270 40 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial La Draga Sector C Ovis aries Beta278256 6170 40 Bosch et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial Font del Ros NE 15 Carbó? AA15499 6243 56 Pallarès et al. 1997 

Catalunya N.A. Cardial Font del Ros NE 33 Carbó? AA16501 6307 68 Pallarès et al. 1997 

Catalunya N.A. Cardial Font del Ros NE 36 Carbó? AA16502 6370 57 Pallarès et al. 1997 

Catalunya N.A. Cardial Font del Ros NE 21 Carbó? AA16500 6058 79 Pallarès et al. 1997 

Catalunya N.A. Cardial Cova Bonica EC-1 Ovis aries OxA-23647 6158 32 Inèdit 
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Catalunya N.A. Cardial Cova Bonica FP Arbutus unedo OxA-26062 6340 40 Inèdit 

Catalunya N.A. Cardial Cova Bonica EC-1 Columbela r. OxA-23440 
  

Inèdit 

Catalunya N.A. Cardial Cova Bonica FP Pinus sylvestris* OxA-26063 5983 32 Inèdit 

Catalunya N.A. Cardial Cova Colomera CV10 Buxus s. Beta-279478 6180 40 Oms et al. 2012 

Catalunya N.A. Cardial Cova Colomera CE13-14 Triticcum a/d Beta-240551 6150 40 Oms, 2008 

Catalunya N.A. Cardial Cova Colomera CE12 Buxus s. Beta-248523 6020 40 Oms, 2008 

Catalunya N.A. Cardial Cova Colomera CE14 Triticcum a/d OxA-23634 6170 30 Oms et al. 2012 

Catalunya N.A. Cardial Plansallosa I PSL-I Carbó Beta-74313 6130 60 Bosch et al. 1998 

Catalunya N.A. Cardial Plansallosa I PSL-I Carbó Beta-74311 6180 60 Bosch et al. 1998 

Catalunya N.A. Cardial Cova del Parco EE1 Carbó* GrN-20058 6120 90 Petit, 1996 

Catalunya N.A. Cardial Cova de Can Sadurní C17 Carbó Beta127898 6050 110 Martin et al. 2010 

Catalunya N.A. Cardial Cova del Vidre II hogar Carbó* Beta58934 6189 90 Bosch, en prensa 

Catalunya N.A. Cardial Cova Gran E9 Aglà Beta265982 6020 50 Mora et al. 2011 

Catalunya N.A. Cardial Mas Blanc Sitja no det Carbó Beta no det 6009 40 Bravo et al., en premsa 

Valencia N.A. Cardial Cova Cendres H19 Ovis aries Beta239377 6510 40 Bernabéu i Molina, 2009 

Valencia N.A. Cardial Cova Cendres E-VII Hordeum v. Beta142228 6340 70 Bernabéu i Molina, 2009 

Valencia N.A. Cardial Cova Cendres E-VIIa Ovis aries Beta-107405 6280 80 Bernabéu i Molina, 2009 

Valencia N.A. Cardial Cova Cendres H-16 Triticcum d. Gif-10136 6490 90 Bernabéu i Molina, 2009 

Valencia Impressa Mas d'Is UE80205 Hordeum v. Beta16672 6600 50 Bernabéu et al., 2011 

Valencia Impressa Mas d'Is UE80219 Hordeum sp. Beta16219 6600 50 Bernabéu et al., 2011 

Valencia Impressa Mas d'Is UE80224 Monocotil. Beta239378 6600 40 Bernabéu et al., 2011 

Valencia Impressa Mas d'Is UE2051b Cereal Beta142289 6510 80 Bernabéu et al., 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova d'en Pardo VII Ovis/capra Beta-231877 6240 40 Soler et al., 2011 

Valencia Impressa Cova d'en Pardo VIII Ovis/capra Beta-231879 6610 40 Soler et al., 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova Sarsa No det Os humà OxA-V-2392-26 6341 30 García Borja et al., 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova Sarsa No det Bos taurus OxA-V-2360.25 6399 33 García Borja et al., 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova Sarsa No det Bos taurus OxA-V-2360.22 6389 33 García Borja et al., 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova Sarsa No det Ovis aries OxA-V-26076 6506 32 García Borja et al., 2012 

Valencia N.A. Cardial Cova Sarsa No det Ovis aries OxA-V-26075 6420 32 García Borja et al., 2012 

Valencia N.A. Cardial Abric Falguera Fase VI Triticum m. Beta-142289 6510 80 Aura i García Puchol, 2006 

Valencia Impressa Barranquet d'Oliva UE79 Ovis aries Beta 6510 40 Bernabéu et al., 2009 

Valencia N.A. Cardial Cova de l'Or J4 c17 Triticum a/d OxA-10192 6310 70 Martí, 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova de l'Or J4 c14 Triticum a/d OxA-10191 6275 70 Martí, 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova de l'Or Cardial sup Cereal H1754-1208 6265 75 Martí, 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova de l'Or IV Triticum a/d Beta-298124 6290 40 Martí, 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova de l'Or V Triticum a/d Beta-298125 6340 40 Martí, 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova de l'Or VI Triticum a/d Beta-298126 6200 40 Martí, 2011 

Valencia N.A. Cardial Cova de l'Or VI Ovis aries UCI-66316 6475 25 Martí, 2011 

Alt Aragó N.A. Cardial Cueva Chaves Ib Ovis aries GrA-38022 6580 35 Baldellou, 2011 

Alt Aragó N.A. Cardial Cueva Chaves Ib Ovis aries UCI-66317 6470 25 Baldellou, 2011 

Alt Aragó N.A. Cardial Cueva Chaves Ib Aglà GrA-28341 6380 40 Baldellou, 2011 

Alt Aragó N.A. Cardial Cueva Chaves Ia Os humà GrA-26912 6230 45 Baldellou, 2011 

Alt Aragó Meso+cerám Abrigo Forcas II nV Os Beta-247404 6750 40 Utrilla i Mazo, 2007 

Alt Aragó Meso+cerám Abrigo Forcas II nVI Os Beta-247405 6740 40 Utrilla i Mazo, 2007 

Alt Ebre N.A. Cardial Abrigo Atxoste IIIb1 Os GrN-9789 6220 60 Alday, 2003 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Abrigo Aizpea III Carbó? GrN-18421 6370 70 Alday, 2003 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Arenaza Ic1 Bos taurus OxA-7156 5755 65 Alday, 2003 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Arenaza Ic1 Bos taurus OxA-7157 6040 75 Alday, 2003 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Cueva Lóbrega ? Carbó GrN-16110 6220 100 Alday, 2003 

Alt Ebre Inc/ac-impr-pl Cueva Kobaederra IV Carbó UBAR-470 5630 100 Alday, 2003 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Husos I Capa XV unglat n/d Beta-161180 6130 60 Fernández Eraso 2011 
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Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Husos I Capa XVI unglat n/d Beta-161182 6240 60 Fernández Eraso 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Husos II VII Ovis/Bos Beta-221641 5790 40 Fernández Eraso 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Husos II VII Ovis/Bos Beta-221640 6050 40 Fernández Eraso 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Husos II IX Ovis/Bos Beta-221642 6040 40 Fernández Eraso 2011 

Alt Ebre N.A. Cardial Abrigo de Peña Larga IV Ovis aries Beta-242782 5720 40 Fernández Eraso 2011 

Cantabria Inc/ac-impr-pl Cueva de los Gitanos A3 Os AA-29113 5945 45 Cubas i Fano, 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Cascajos Est. 183 Os humà Ua-16024 6185 75 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Cascajos Est. 214  Bos taurus Ua-17995 6125 80 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Cascajos Est. 196 Os humà Ua-24423 5945 95 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Cascajos Est. 461 Juniperus sp* Ua-24424 6380 60 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Cascajos Est. 494 Juniperus sp* Ua-24425 6145 45 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Cascajos Est. 497 Os humà Ua-24426 6230 50 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Cascajos Est. 516 Cereal sp. Ua-24427 6250 50 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Los Cascajos Est. 551 Juniperus sp* Ua-24428 6435 45 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Paternanbidea Ent.1 Os humà GrA-13673 6090 40 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Boq-Inc-Impr Paternanbidea Ent.2 Os humà GrA-13675 5960 40 García Gazolaz et al., 2011 

Alt Ebre Meso+cerám Abrigo Mendandia nI Os GrN-22740 6440 40 Alday et al., 2011 

Alt Ebre Meso+cerám Abrigo Mendandia nII Os GrN-22741 6540 70 Alday et al., 2011 

Meseta nord Boq-Inc-Impr La Lámpara Hoyo 1 Os humà KIA6790 6144 46 Rojo et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Cueva Mirador MIR-23 Triticum d. Beta208134 6300 50 Vergès et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Cueva Mirador MIR-22 Triticum a/d Beta208133 6110 40 Vergès et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Cueva Mirador MIR-20 Triticum d. Beta197384 6070 50 Vergès et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Cueva Mayor Portalón n9 Os Beta-222339 6100 50 Alday, 2009b 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Revilla del Campo Estr. 4 Ovis aries KIA21356 6355 30 Rojo et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Revilla del Campo Estr. 9 Cereal UtC13347 6313 48 Rojo et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Revilla del Campo Estr. 2 Cereal UtC13350 6210 60 Rojo et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Revilla del Campo Estr. 2 Cereal UtC13269 6250 50 Rojo et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Revilla del Campo Estr. 12 Cereal UtC13295 6250 50 Rojo et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Revilla del Campo Estr. 13 Ovis aries KIA-21350 6177 31 Rojo et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Revilla del Campo Estr. 16 Cereal UtC13294 6240 50 Rojo et al., 2008 

Meseta nord Boq-Inc-Impr Fuente Celada E-62 Os humà UGA-7565 6120 30 Rojo y Garrido 2012 

Meseta centre Boq-Inc-Impr Cueva Vaquera Aglà GrA9226 6440 50 Estremera, 2003 

Meseta centre Boq-Inc-Impr El Congosto 2243-2 Os humà KIA-27582 6015 50 Diaz del Río et al., 2011 

Meseta centre Inc/ac-impr-pl Casa Montero 15849 Juniperus sp* Beta-232889 6290 40 Diaz del Río et al., 2011 

Meseta centre Inc/ac-impr-pl Casa Montero 7967 Juniperus sp* Beta-232887 6290 40 Diaz del Río et al., 2011 

Meseta centre Boq-Inc-Impr Cueva de la Ventana Hogar B n.III Os humà Beta-166231 6350 40 Sánchez et al., 2005 

Cantabria Boq-Inc-Impr Cueva del Mirón n10 Carbó? GX-23413 5690 50 González i Strauss, 2000 

Cantabria Boq-Inc-Impr Cueva del Mirón n10 Carbó? GX-23414 5570 50 González i Strauss, 2000 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Los Castillejos fase 1 Carbó? Ua-36215 6310 45 Afonso et al., 1996 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Los Castillejos fase 2 Carbó? Ua-36213 6120 40 Afonso et al., 1996 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Los Castillejos fase 3 Carbó? Ua-36214 6260 45 Afonso et al., 1996 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Los Castillejos fase 3 Carbó? Beta-135663 6120 40 Afonso et al., 1996 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Los Castillejos fase 5 Carbó? Ua-37844 6140 45 Afonso et al., 1996 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Los Castillejos fase 6 Carbó? Ua-36212 6240 45 Afonso et al., 1996 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva de los Mármoles Silo Este Hordeum v. Wk-25171 6198 31 Carvalho et al., 2010 

Andalusia N.A. Cardial Cueva de la Carigüela Mat orgánica Pta-9163 6260 20 Fernández et al., 2007 

Andalusia Inc/ac-impr-pl Cueva de Nerja NV-2 fosas Ovis aries Beta-13157 6590 40 García Borja et al., 2010 

Andalusia Inc/ac-impr-pl Cueva de Nerja NV-2 Ovis aries Ly-5218 6420 60 García Borja et al., 2010 

Andalusia Inc/ac-impr-pl Cueva de Nerja s.Mina n7 Carbó Beta-270023 6330 40 Aguilera et al., en prensa 

Andalusia Inc/ac-impr-pl Cueva de Nerja s.Mina n7 Carbó Beta-270034 6040 40 Aguilera et al., en prensa 

Andalusia Inc/ac-impr-pl Cueva de Nerja s.Cataclismo Carbó superf Beta-270019 6040 40 Aguilera et al., en prensa 

Andalusia Inc/ac-impr-pl Cueva de Nerja s. Cataclismo Carbó fogar Beta-271213 6230 40 Aguilera et al., en prensa 
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Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva Murciélagos Alb Esparto CSIC-1133 6086 45 Gavilán i Escacena, 2009 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva Murciélagos Zuh. IV Cereal GrN-6169 6150 45 Carvalho et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva Murciélagos Zuh. IV Cereal GrN-6639 6025 45 Carvalho et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva Murciélagos Zuh. A Hordeum v. OxA-15646 6184 35 Carvalho et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva Murciélagos Zuh. A Hordeum v. OxA-15647 6192 35 Carvalho et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva Murciélagos Zuh. A Hordeum v. OxA-15648 6199 36 Carvalho et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva del Toro IV Carbó* GrN-15443 6320 70 Martín-Socas et al., 2004 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva del Toro IV Carbó* Beta-174308 6160 40 Martín-Socas et al., 2004 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva del Toro IV Carbó* GrN-15444 6030 70 Martín-Socas et al., 2004 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Roca Chica Hordeum v. Ua-34135 6265 60 Cortés et al., 2012 

Andalucia Alm-Inc-ac-impr Roca Chica Hordeum v. Wk-25172 6185 30 Cortés et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Roca Chica Ovis aries Wk-27462 6234 30 Cortés et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Hostal Guadalupe Os humà Wk-25169 6298 30 Cortés et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Hostal Guadalupe Ovis aries Wk-25167 6249 30 Cortés et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Hostal Guadalupe Hordeum v. Wk-25168 6197 35 Cortés et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Hostal Guadalupe Hordeum v Ua-34136 6190 50 Cortés et al., 2012 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva Chica de Santiago 80/12 Carbó Ugra-254 6160 100 Acosta, 1995 

Andalusia N.A. Cardial Cueva de la Dehesilla 81/13 Carbó Ugra-259 6260 100 Acosta, 1995 

Andalusia Alm-Inc-ac-impr Cueva Hoyo de la Mina Hogar E nIV Carbó* Ua-19444 6140 65 Baldomero et al., 2005 

Andalusia N.A. Cardial El Retamar Malaco+ Beta-90122 6400 50 Zilhao, 2001 

Portugal N.A. Cardial Gruta Caldeirao C Eb Ovis aries OxA-1035 6330 80 Carvalho, 2011 

Portugal N.A. Cardial Gruta Caldeirao C Eb Ovis aries Oxa-1034 6230 80 Carvalho, 2011 

Portugal N.A. Cardial Gruta Caldeirao C Eb Os humà OxA-1033 6130 90 Carvalho, 2011 

Portugal N.A. Cardial Correio Mor c5 Os humà Sac-1717 6330 50 Carvalho, 2011 

Portugal N.A. Cardial Carrascal Bos taurus Beta-276401 6280 40 Cardoso, 2011 

Portugal N.A. Cardial Carrascal Ovis/Capra Beta-296582 6200 40 Cardoso, 2011 

Portugal Boq-Inc-Impr Vale Boi c2 Ovis/Capra OxA-13445 6042 34 Carvalho, 2010a 

Portugal Boq-Inc-Impr Vale Boi c2 Ovis/Capra Wk-17030 6036 39 Carvalho, 2010a 

Portugal N.A. Cardial Gruta da Cisterna AMD2 penjoll Os OxA-9287 6445 45 Zilhao i Carvalho, 2011 

Portugal N.A. Cardial Gruta da Cisterna AMD2 penjoll Os OxA-9288 6445 45 Zilhao i Carvalho, 2011 

Portugal N.A. Cardial Padrao lareira Cerastoderma+ ICEN-645 6440 60 Carvalho, 2011 

Portugal N.A. Cardial Cabranosa lareira Mytilus+ Sac-1321 6550 70 Carvalho, 2011 

Portugal Boq-Inc-Impr Valada do Mato UE7 Carbó* Beta-153914 6030 50 Diniz, 2011 
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4.- EL NEOLÍTIC ANTIC CARDIAL A CATALUNYA, ESTAT DE LA QÜESTIÓ 
 

Com s'ha vist en el capítol historiogràfic, la recerca del neolític antic a Catalunya no ha 
tingut massa continuïtat. No obstant, els grups d'aficionats, centres excursionistes o 
erudits locals han anat documentant diversos jaciments amb restes cardials a arreu del 
territori (veure fig. 17). Si bé aquestes dades enriqueixen l'inventari de possibles 
jaciments, molts d'ells entren a la categoria de simples materials descontextualitzats; 
tanmateix, molts altres indrets i materials poden ser desconeguts i integrats dins de 
col·leccions particulars. En aquest sentit, les dades referents al nombre de jaciments es 
poden dividir en dos blocs, aquells donats a conèixer abans de l'explosió de la recerca 
associada a l'arqueologia preventiva i aquells que s'han descobert posteriorment: 
A partir de les dades extretes en diversos inventaris publicats durant la primera meitat 
de la dècada dels anys 90 del segle XX es coneixien els següents jaciments (Martín, 
1992; Martín i Vaquer, 1995): 
 
- Àmbit pirinenc occidental: 7 jaciments 
1.- Cova del Tabac (Camarasa) 
2.- Cova del Parco (Alòs de Balaguer) 
3.- Cova dels Picalts (Vilanova de Meià) 
4.- Cova de la Valldan (Odèn, Cambrils) 
5.- Balma de Llera (Castelltort) 
6.- Espluga Negra (Lladurs) 
7.- Font del Ros (Berga) 
 
- Àmbit pirinec oriental: 5 jaciments 
8.- Plansallosa (Montagut)  
9.- Balma del Serrat del Pont (Montagut)  
10.- Cova del Reclau Viver (Serinyà)  
11.- Cova de l'Arbreda (Serinyà) 
12.- la Draga (Banyoles)  
 
- Catalunya central: 3 jaciments 
13.- Cova del Toll (Moià)  
14.- Cova de les Toixoneres (Moià)  
15.- Balma de l'Espluga (Sant Quirze de Safaja)  
 
- Vallès: 7 jaciments 
16.- Can Gafa (Sabadell) 
17.- Turó Gros de Can Camp (Santa Eulàlia de Ronçana)  
18.- Cova del Frare (Matadepera) 
19.- Pla de la Bruguera (Castellar del Vallès)  
20.- Can Feu (Sabadell)  
21.- Can Soldevila (Santa Perpètua de Mogoda) 
22.- Can Banús (Santa Perpètua de Mogoda) 
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- Maresme: 3 jaciments 
23.- Cova d'en Pau (Vilassar de Dalt) 
24.- Cau de la Granota (Vilassar de Dalt) 
25.- Rocs d'en Sardinyà (Vilassar de Dalt) 
 
- Baix Llobregat, Garraf-Ordal i Barcelona: 11 jaciments 
26.- Sant Pau del Camp (Barcelona) 
27.- Cova de l'Or (Sant Feliu de Llobregat) 
28.- Cova Freda (Collbató) 
29.- Cova Gran (Collbató) 
30.- Cova de Can Paloma (Esparreguera),  
31.- Cova de Can Montmany,  
32.- Abrics de Sota Penya (Vallirana),  
33.- Cova Bonica (Vallirana) 
34.- Cova de la Fou Muntaner (Vallirana)  
35.- Cova de Can Sadurní (Begues)  
36.- Cova de Sant Llorenç (Sitges) 
 
- Penedès: 11 jaciments 
37.- Guixeres de Vilobí (Sant Martí Sarroca) 
38.- Esquerda de les Roques del Pany (Torrelles de Foix)  
39.- Cova Pi d'en Barba (Avinyonet de Penedès)  
40.- Cova del Pèlag (Avinyonet de Penedès)  
41.- Estació de Sant Pau (Pacs del Penedès)  
42.- Cova de la Guineu (Font-rubí)  
43.- Cova del Bolet (Mediona) 
44.- Cova de la Boira (Mediona) 
45.- Cova de Can Pasqual (Castellví de la Marca),  
46.- Roca del Frare (la Llacuna)  
47.- Cova de la Valldecerves (Mediona)  
 
- Tarragona: 5 jaciments 
48.- Cova de la Font Major (Espluga de Francolí) 
49.- Cova de l'Areny (Vilanova d'Escornalbou) 
50.- Cova III del Serrat de les Quimeres (Pradell)  
51.- Cova de l'Aumediella (Benifallet)  
52.- Cova del Vidre (Roquetes) 
 
- Pla de Lleida: 2 jaciments 
53.- Pla de Gardelo (Juneda),  
54.- Roques del Monjo (Artesa de Lleida) 
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El nombre total de jaciments disponibles fins aquell moment era de 54. Molts d'ells no 
compten més que amb un parell de fragments cardials i de fet, en algun dels casos 
aquests es poden haver perdut o van ser incorrectament identificats, com és el cas de la 
Bòfia dels Picalts (com. pers. Mireia Pedro). Aquest mateix exemple es pot reproduir en 
nombrosos casos que no han estat determinats.  
Posteriorment, amb l'explosió de les excavacions preventives a arrel dels anys 90 del 
segle XX i sobretot en la primera dècada del segle XXI, així com diferents estudis 
recents de materials antics han posat al descobert nous conjunts que han fet ampliar la 
relació de jaciments (veure fig. 17):  
 
-Àmbit pirinenc occidental: 6 nous  
55.- Cova Colomera (Sant Esteve de la Sarga) 
56.- Balma Massana (Sant Esteve de la Sarga) 
57.- Cova Gran de Santa Linya (Avellanes-Santa Linya) 
58.- Cova de la Toralla (Conca de Dalt) 
59.- Cova de les Llenes (Conca de Dalt) 
60.- Cova del Coscoll (Camarasa) 
61.- Cova del Foric (Avellanes-Santa Linya) 
62.- Cova Joan d'Os (Avellanes-Santa Linya) 
63.- Cova Negra de Tragó (Os de Balaguer) 
 
- Vallès: 4 nous 
64.- Turó de Can Bellsolà (Santa Perpètua de Mogoda)  
65.- Can Filuà (Santa Perpètua de Mogoda)  
66.- Plaça Major (Castellar del Vallès)  
67.- Can Gambús (Sabadell) 
 
- Girona: 1 jaciment 
68.- Cau de les Guilles (Roses) 
 
- Maresme: 1 jaciment 
69.- Can Xammar (Mataró) 
 
- Baix Llobregat i Garraf-Ordal: 1 jaciment 
70.- Plaça Vila de Madrid (Barcelona) 
 
- Penedès: 3 jaciments 
71.- la Serreta (Vilafranca del Penedès)  
72.- Mas d'en Boixos (Pacs del Penedès)  
73.- Vinya d'en Pau (Vilafranca del Penedès) 
 
- Tarragona: 2 jaciments 
74.- Cova Foradada (Calafell) 
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75.- Coll Blanc (Reus) 
76.- Vilagrassa (Cambrils) 
77.- el Cavet (Cambrils) 
78.- Mas de l'Isidre (Cambrils) 
 
Amb la vintena de nous jaciments documentats en els darrers anys, es compta amb un 
total de 78 jaciments que podrien situar-se en la fase 5600-4900 cal BC. De la majoria 
dels darrers assentaments se'n compta amb major informació, tant a nivell 
arqueoestratigràfic, com dels materials i datacions radiocarbòniques, tot i que hi ha 
excepcions. Com ara els jaciments descoberts a finals del segle XIX per Lluís Marià 
Vidal, que han proporcionat materials del neolític antic a partir de revisions de materials 
a museus i no tenen nivells arqueològics associats.  
 

 
Fig. 17: Distribució dels jaciments del primer neolític a Catalunya. L'epígraf "grup" no representa pertinença ni 

una cronologia o estil concret 
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Si es fa un estudi de les densitats dels fragments ceràmics per jaciments i per tant per 
zones, s'observa que els trams centrals litorals del territori català són els que presenten 
més restes ceràmiques impreses (taula 8 i fig. 18). El Vallès, el Penedès, la zona Garraf-
Ordal-Llobregat compten amb la major part de jaciments i de fragments ceràmics. No 
obstant, la zona Segre-Pirineus amb més de 350 fragments ceràmics per 15 jaciments 
assoleix també un número important de restes; de la mateixa manera que ho fan les 
comarques gironines amb un nombre de més de 200 fragments i Tarragona, per últim, 
compta amb quasi 350 fragments decorats en només 9 jaciments (amb un clar pes de la 
Font Major, el Vidre i el Cavet). Les zones del Pla de Lleida i el Maresme (que es 
podria incloure tant en el grup del Garraf-Ordal-Barcelona com al del Vallès) compten 
amb conjunts amb una pobre representació numèrica de restes (taula 8 i fig. 18).  
 
Taula 8: Jaciments del neolític inicial segons les zones i el número de fragments (aproximats) per cadascun. La 

font de les dades són les referències bibliogràfiques referenciades, el present treball de tesi doctoral o la 
comunicació personal d'alguns investigadors o la consulta directa al Museu d'Arqueologia de Catalunya 

ZONA JACIMENT INTÈRVAL FRAGS BIBLIOGRAFIA 

Vallès Turó Gros de Can Camp -5 Marcet, 1982 

Vallès Can Gafa -5 Marcet, 1982 

Vallès Can Feu -5 A. Martín com. Pers 

Vallès Turó de Can Bellsolà 20-30 Martí i Pou, 1998 

Vallès Can Gambús I -5 Roig i Coll, 2007 

Vallès Can Gambús II -5 Artigues et al., 2007 

Vallès Can Roqueta II 10-20 Oliva et al., 2008 

Vallès Plaça Major Castellar -10 Roig i Coll, 2011 

Vallès Pla de la Bruguera 30-40 Fígols i Bernades, 1990 

Vallès Can Banús 10-20 Costa et al., 1982 

Vallès Can Soldevila IV 20-30 Costa et al., 1982 

Vallès Cova del Frare +50 inèdit 

Bages-Vallès Cova del Toll +50 inèdit 

Vallès Cova de les Teixoneres -10 inèdit 

Vallès Balma de l'Espluga 40-50 inèdit 

Penedès Cova Pi d'en Barba -5 J. Mestres com. pers. 

Penedès Cova del Pèlag -5 J. Mestres com. pers. 

Penedès Estació de Sant Pau -10 J. Mestres com. pers. 

Penedès Cova del Bolet 20-30 inèdit 

Penedès Cova de la Boira 10-20 J. Mestres com. pers. 

Penedès Cova de Can Pasqual 10-20 J. Mestres com. pers. 

Penedès Roca del Frare -5 J. Mestres com. pers. 

Penedès Cova de Valldecerves -5 J. Mestres com. pers. 

Penedès Vinya d'en Pau 20-30 inèdit 

Penedès Guixeres de Vilobí +100 Oms et al., 2014 

Penedès La Serreta 20-30 Oms et al., 2014 

Penedès Mas d'en Boixos 10-20 Oms et al., 2014 

Penedès Cova de la Guineu 30-40 Oms et al., 2014 
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Penedès Pany +100 Grivé, 1936 

Penedès Pedrera de Sant Jordi -5 Gràcia 1987 

Garraf-Ordal-Llobregat Can Sadurní c18 +100 M. Edo com. pers 

Garraf-Ordal-Llobregat Cova de Can Montmany -10 Colomines, 1947 

Garraf-Ordal-Llobregat Cova Bonica 40-50 Baldellou, 1979 i inèdit 

Garraf-Ordal-Llobregat Cova dels Dos -5 Inèdit 

Garraf-Ordal-Llobregat Cova de l'Or -10 M. Edo com. pers. 

Garraf-Ordal-Llobregat Abric de Sota Penya III -5 Inèdit 

Garraf-Ordal-Llobregat Sant Pau del Camp +50 Molist et al., 2008 

Garraf-Ordal-Llobregat Cova Gran +100 Colomines, 1925 

Garraf-Ordal-Llobregat Cova Freda +50 Colomines, 1925 

Garraf-Ordal-Llobregat Cova de Can Paloma -5 M. Edo com. pers. 

Garraf-Ordal-Llobregat Cova de la Fou Muntaner -5 Inèdit 

Garraf-Ordal-Llobregat Cova de Sant Llorenç 20-30 Borrell et al., en premsa 

Maresme Rocs Sardinyà 10-20 Baldellou, 1972 

Maresme Cova d'en Pau -5 inèdit 

Maresme Cau de la Granota -5 inèdit 

Maresme Can Xammar -5 Pou i Martí, 2005 

Segre-Pirineus Balma de Llera -5 M. Pedro com. pers 

Segre-Pirineus Espluga Negra -5 M. Pedro com. pers. 

Segre-Pirineus Balma Margineda +50 Guilaine i Martzluff, 1995 

Segre-Pirineus Cova Colomera +50 Oms, 2008 

Segre-Pirineus Cova de Toralla 20-30 Inèdit 

Segre-Pirineus Cova de les Llenes 10-20 Inèdit 

Segre-Pirineus Cova de la Valldan 20-30 Castany et al., 1992-1993 

Segre-Pirineus Cova Joan d'Os 10-20 inèdit 

Segre-Pirineus Cova del Foric 20-30 inèdit 

Segre-Pirineus Cova del Coscoll -10 Rovira i Cura, 1992 

Segre-Pirineus Cova Gran de Santa Linya -5 Polo et al., 2013 

Segre-Pirineus Balma de la Massana 20-30 Oms et al., 2010 

Segre-Pirineus Cova del Parco 20-30 Petit, 1996 

Segre-Pirineus Font del Ros +50 Pallarés et al., 1997 

Girona Plansallosa +50 Bosch et al., 1998 

Girona Balma del Serrat del Pont -5 Alcalde et al., 2002 

Girona Cova del Reclau Viver 20-30 Manen, 2000 

Girona Cova de l'Arbreda -10 Tarrús, 1981 

Girona la Draga +100 Bosch et al., 2011 

Girona Cau de les Guilles -5 inèdit 

Tarragona Cova de la Font Major +100 Miró 1995 

Tarragona Cova del Vidre +100 Bosch, 2005 

Tarragona Cova de l'Aumediella -5 inèdit 

Tarragona Mas de l'Isidre -10 Vilaseca, 1973 

Tarragona el Cavet +50 Oms i Morales, 2009 

Tarragona Cova de l'Areny -10 Vilaseca, 1973 
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Tarragona Cova III de les Quimeres -10 Vilaseca, 1973 

Tarragona Cova Foradada -10 Oms et al., en premsa/a 

Tarragona Vilagrassa 10-20 Adserias i Ramón, 1996 

Pla de Lleida Pla de Gardelo -10 Mir i Gallart, 1984 

Pla de Lleida Roques del Monjo -5 Mir i Gallart, 1984 
 
 
 

 
Fig. 18: Número mínim de fragments ceràmics decorats per zones geogràfiques 

 
 
 
A Catalunya, en el lapse que comprèn el neolític antic cardial (ca. 5600 - 4900 cal BC), 
es compta amb nombrosos jaciments tant en cova o abric com a l’aire lliure. D’aquests, 
alguns d’ells són coneguts d’antic i han estat excavats des de les darreries dels anys 70 
del passat segle. Molts altres, però, han estat descoberts en els darrers 20 anys arrel 
d’obres de diversa índole i per tant han estat excavats mitjançant operacions 
arqueològiques preventives (fig. 19). Aquestes darreres intervencions han propiciat la 
descoberta de molts jaciments inèdits sobretot a les zones prelitorals centrals de 
Catalunya, a les comarques del Vallès i del Penedès (Mestres i Tarrús, 2009).  
 
4.1. Els jaciments a l’aire lliure 
 
Aquells jaciments a l’aire lliure que poden ser considerats com a poblats estrictes no són 
massa nombrosos. Això ve provocat per la feblesa de les traces arqueològiques que 
aquestes estructures lliuren als arqueòlegs. No obstant, la presència d’estructures 
negatives de tipus sitja-fossa és més nombrosa, i marca una tendència d’estabilització 
del poblament lligada als processos i cicles agraris. Aquestes estructures, sovint isolades 
o en baix nombre, no poden ser considerades part del poblat (que probablement no 
estaria massa lluny), sinó part de l’espai de captació de recursos i zona d’influència de 
la comunitat humana dins de la regió.     
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4.1.1.- Poblats o estructures complexes d’hàbitat  
 
Probablement un dels primers jaciments que fou considerat com un hàbitat estricte sigui 
les  Guixeres de Vilobí (Sant Martí Sarroca). Es tracta d’un assentament a l’aire lliure 
situat en una petita elevació de materials cretàcics sobre la plana penedesenca. Va ser 
dels primers jaciments excavats a Catalunya amb una metodologia moderna (quadrícula, 
representació tridimensional del material arqueològic, documentació d’estructures 
negatives i positives, etc.) durant els anys 1974, 1981 i 1982 (fig. 20). En aquest 
jaciment s’identificaren tres fases d’ocupació que comprenen tot el neolític antic 
(Cardial, Epicardial i Postcardial Molinot) (Baldellou i Mestres, 1981; Mestres, 1981-
82).    
De la seva excavació en destaca la documentació d’una gran estructura negativa de 12m 
de longitud màxima per 6 d’ample, amb una potència màxima de 60cm en la zona 
central, per la qual no se’n coneix la seva funció primigènia però que va ser amortitzada 
com una zona d’abocament de deixalles domèstiques. En el seu rebliment s’hi va 
documentar una estructura de combustió de 150cm de diàmetre per 25cm de potència. 
Relacionats amb aquesta gran estructura, es documentaren 3 forats de pal de mida gran 
reblerts de blocs per falcar, així com alguna sitja-fossa amortitzada amb deixalles 
domèstiques.  
 

 
Fig. 19: Jaciments arqueològics del primer neolític citats en el text. 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
52 

 

Un dels jaciments més emblemàtics de Catalunya és la Draga (Banyoles), assentament 
situat a la riba de l’estany de Banyoles i excavat pràcticament de manera 
ininterrompuda des d’inicis dels anys 90 del passat segle. Gran part del jaciment s’ha 
trobat sota la línia del nivell freàtic des del seu abandonament. Això permet que es 
conservin extraordinàriament bé els materials peribles, sobretot eines, estris o 
estructures de fusta (Bosch et al., 1998; Bosch et al., 2011). S’hi han realitzat 
nombrosos sondejos que han permès l’excavació de molta extensió en l'àmbit terrestre. 
Per una banda el Sector A (la part orogràficament més elevada del jaciment), ha estat 
interpretat com una d’activitats econòmiques, amb graners, grans fogars comunitaris i 
inclús una estacada; el Sector B s’ha considerat un espai dedicat a l’hàbitat stricto 
sensu, amb cabanes rectangulars (es barallen fins a 10-12 cabanes), que arribaria fins el 
sector subaquàtic. La nombrosa bateria de datacions disponible (veure capítol 6), junt 
amb l’estratigrafia del Sector B ha permès deduir un lapse d’ocupació d’uns 200 anys en 
dues fases o nivells.  
Sant Pau del Camp (Barcelona), és un jaciment força complex amb ocupacions que 
representen gran part de la prehistòria recent. El que ens ocupa en aquest cas és un 
conjunt de 9 sitges-fosses (s.1,2,3,4,5,9,10,14,15) que es relacionen, segons els 
investigadors (Molist et al., 2008:19-20) amb possibles nivells de circulació (10 talles) 
on s'hi trobarien estructures de combustió de diferent mida i tipus. La importància 
d’aquest jaciment radica en la seva proximitat al mar i la ubicació en la plana al·luvial 
de Barcelona. La situació en aquest biòtop, igual que succeeix amb d’altres jaciments 
amb característiques similars, possibilita l’accés a un ampli ventall de recursos 
econòmics (Molist et al. 2008; Molist et al. 2009). 
 

 

Fig. 20: Planta general de l'Horitzó A de les Guixeres de Vilobí (modificat de Mestres, 1981‐82) 
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Al sud de Catalunya destaca el jaciment del Cavet (Cambrils), on en un sector del 
jaciment s’han documentat dos nivells arqueològics, un de cronologia epicardial i un 
altre subjacent de cardial, amb zones de talla i acumulacions puntuals de blocs de 
funcionalitat desconeguda pel moment (M. Fontanals com. pers.). En un altre sector del 
jaciment es documenta una concentració de sitges-fosses de diverses cronologies, entre 
les que en destaquen cinc de cardials (Fontanals et al. 2008a; Fontanals et al. 2008b). 
 

 

Fig. 21: Estructures associades a la fase I del poblat de Plansallosa (Bosch et al., 1998). 

Al nord-est de Catalunya s'excavà entre els anys 80 i 90 del passat segle l'assentament 
de Plansallosa (Sales de Llierca). La fase més antiga d'aquest jaciment pertany al cardial 
final i compta amb un espai amb diverses estructures negatives (forats de pal de diferent 
mida) i positives, entre les que destaquen dos fogars i una gran estructura el·lipsoïdal 
(fig. 21) que podria correspondre a una cabana amb sòcol de pedra enderrocat (Bosch et 
al., 1998). 
Com s'ha pogut veure, la informació sobre els poblats de les primeres fases del neolític 
és encara molt insuficient i no permet inferir un patró determinat.  Davant de les 
cabanes de tendència quadrangular de la Draga, Plansallosa presenta morfologies ovals, 
igual que possiblement les Guixeres. Les dades de Sant Pau del Camp i del Cavet no 
permeten pel moment proposar les formes de les seves estructures d'hàbitat.  
 
4.1.2.- Les estructures d’emmagatzematge 
 
Com s’ha vist anteriorment, els jaciments d’hàbitat complex no són nombrosos a 
Catalunya i a més, segueixen una clara heterogeneïtat en la seva morfologia. 
Per altra banda, des de la dècada dels anys 80 del segle XX, però sobretot en els darrers 
15 anys, s’han documentat nombrosos jaciments formats per petites acumulacions 
d’estructures negatives que semblen respondre a sitges-fosses (fig. 24), emprades primer 
per l’emmagatzematge d’excedents agraris i després amortitzades com a indrets 
d’abocament de residus domèstics (Miret, 2008). Aquestes estructures no poden ser 
considerades com a parts d’un poblat, ja que no s’hi relacionen restes d’estructures 
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vinculades a aquests (forats de pal, fogars, etc.). A més, en pocs casos i/o de manera 
molt residual no es documenten grans quantitats de materials lítics o arqueozoològics 
que podrien indicar l’abocament de restes d’alimentació o de cadenes operatives lítiques 
completes que conferissin un aspecte d’hàbitat desmantellat. De fet, el rebliment 
d’aquestes estructures acostuma presentar sobretot blocs termoalterats, restes 
ceràmiques com a material arqueològic més nombrós i poques restes lítiques i 
arqueozoològiques. De totes maneres, els àmbits de poblat no es trobarien llunyanes ja 
que les zones d’influència i captació de recursos d’aquests grups humans no es proposen 
massa extensos (Fumanal i Badal, 2009).  
Aquest tipus d’estructures no es troben mai en zones totalment deprimides 
(probablement per evitar inundacions puntuals), sinó que es localitzen en suaus 
pendents vers zones de rius o rieres semipermanents (Mestres i Ribé, 1992).  
 

 

Fig. 22: Estructura negativa de tipus sitja/fossa E1 de la Vinya d'en Pau (Vilafranca del Penedès). Foto: Sergi 
Segura (Àtics S.L.) 

Pel que fa a la seva dispersió geogràfica, es troben en espais prou limitats de Catalunya, 
tot i la gran quantitat de grans superfícies excavades en obres públiques arreu del 
territori. Aquests àmbits són bàsicament les planes litorals i prelitorals centrals: Vallès, 
Penedès i plana de Barcelona, amb excepcions puntuals en d'altres trams litorals.  
A causa del grau d'erosió important que han patit aquestes estructures, no es poden 
calcular els volums que podrien albergar aquestes estructures d'excedents agraris. 
Generalment els diàmetres conservats són bastant amplis, entre 60 i 110 cm; malgrat 
això les profunditats no acostumen a superar els 50-60 cm. Aquest fet impedeix inferir 
les capacitats reals de les sitges. Cal ressaltar que gran part de les estructures de Sant 
Pau del Camp, la E1 de la Vinya d'en Pau (fig. 22) i les tres estructures de Can Filuà es 
troben entre les millors conservades (Fontanals et al., 2008a; Molist et al., 2008; 
Terrats, 2009).  
Un punt a tenir en compte és el nombre d'estructures documentades en cada jaciment. 
Els casos de Sant Pau del Camp (9), Pla de la Bruguera (6), el Cavet (5) (fig.23) o Mas 
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d'en Boixos (4) són els que presenten un nombre més alt. La resta compten amb entre 
una i tres sitges/fosses. Això implicaria a priori una feble ocupació del territori o si més 
no una densitat demogràfica reduïda. Si deixem de banda el factor sort en la localització 
d’aquestes estructures, el seu nombre reduït  ens pot indicar grups humans teòricament 
reduïts i probablement amb una mobilitat elevada, factor que provocaria crear noves 
estructures sovint en espais inèdits. Pel que fa al cas de Sant Pau del Camp (amb 9 
estructures de tipus sitja), podria representar una estabilització major del poblament en 
aquest indret. Sens dubte i per aquest cas concret, el fet que el jaciment pertanyi a 
moments avançats del grup cardial pot donar una explicació a la permanència/fixació 
dels grups humans en un mateix espai durant el mateix període. Pel que fa a les pròpies 
concentracions d'estructures intra-site, no es detecta un patró homogeni quan la 
informació publicada és fiable i completa.  
Un cas particular és el de la Font del Ros (Pallarés et al., 1997). Es tracta d'un jaciment 
publicat com íntegrament pertanyent a les fases mesolítiques i cardials (es publiquen 21 
estructures negatives pertanyents a aquesta cronologia). Alguns materials més recents 
en algunes de les estructures permeten proposar que no totes les sitges siguin d'aquesta 
fase (A. Martin com. personal). Per aquest motiu la Font del Ros no queda reflectida en 
aquest capítol.  

 

Fig. 23: Estructures negatives de tipus sitja‐fossa 2012 i 2014 del Cavet (Fontanals et al., 2008a). 

Per una banda hi ha jaciments on les estructures apareixen concentrades en espais 
relativament petits (menors a 20 m) i d'altres on aquestes es troben molt allunyades 
entre si. En el primer grup trobaríem la Serreta, Sant Pau del Camp, el Cavet, Turó de 
Can Bellsolà i el Pla de la Bruguera. Entre els que tenen les estructures molt allunyades 
entre elles hi ha Can Filuà o Can Roqueta II (Terrats, 2009; Oliva et al., 2008). Aquest 
fet indicaria probablement un ús no continuat del mateix espai. No volem dir que els 
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jaciments amb estructures negatives ens parlin de coexistència o sincronia entre elles, 
simplement poden indicar major recurrència en l'ús d'un determinat espai. Les úniques 
relacions publicades entre estructures d'aquest tipus són la superposició entre les sitges 
3i 4 de Sant Pau del Camp (Molist et al., 2008) i de remuntatges ceràmics entre tres de 
les sis estructures del Pla de la Bruguera (Fígols i Bernades, 1990).   
 

 
Fig. 24: Nombre d'estructures de tipus sitja‐fossa per jaciment  

 

4.2.- Les coves i abrics. Hàbitats complexos i usos especialitzats.  
 
L’avenç en la recerca ha permès abandonar progressivament l'associació de l'hàbitat 
prehistòric amb l'ús de coves i abrics. Els discursos sobre l’hàbitat centrat en àmbits 
rupestres s’ha anat transformant a mida que es descobrien, cada cop més, assentaments 
a l’aire lliure de diferent funció i magnitud. No obstant, els equips (sobretot 
universitaris), han continuat treballant a les coves i balmes i això ha permès contribuir a 
establir nous models d’ocupació i explotació d’aquest tipus de jaciments. És clar que les 
coves van ser emprades durant el neolític antic, però generalment no eren punts centrals 
de les activitats diàries. Tot i així, sí que es convertirien en punts estratègics per dur a 
terme algunes activitats més o menys especialitzades, i com a llocs d'hàbitat o bivacs.  
A continuació farem un repàs a la funció d’alguns jaciments o nivells de jaciments (en 
cova) que van ser emprats durant les primeres fases del neolític antic. Volem 
puntualitzar que, si bé a Catalunya són molt nombrosos els jaciments dels que s’han 
recuperat restes ceràmiques cardials o afins amb metodologies heterogènies al llarg del 
temps, en aquest treball només es tractaran aquells que s’han documentat en els darrers 
anys amb mètodes científics i, per tant, es deixaran de banda les troballes 
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descontextualitzades. Només els jaciments amb excavacions acurades poden 
proporcionar dades complexes sobre els seus usos i la seqüència d'aquests (taula 9).  
 

 
Fig. 25: Planta parcial (fins 2011) del sondeig CV de la cova Colomera amb les estructures pertanyents a la fase 

CV10, del cardial final (Oms et al., 2013) 

 
Per començar, a la zona prepirinenca, a la cova del Parco s’hi documentà una sitja-fossa 
(EE1) del neolític antic excavada en els nivells epipaleolítics. A partir de l’estudi 
integral d’aquesta estructura es va poder deduir l’emmagatzematge d’excedents 
agrícoles a la cavitat per una banda, i l’estabulació de ramats per l'altra a partir de 
l’estudi micromorfològic (Petit, 1996). A la cova Gran de Santa Linya  es documentà un 
espai amb multitud d’estructures domèstiques (fogars, forats de pal, retalls 
indeterminats, sitges-fosses), alguna de les quals té una cronologia i materials del 
neolític antic cardial (Mora et al., 2011). La balma Margineda (Aixovall, Andorra) 
podria haver estat emprada durant el neolític antic com un enclavament per la cacera a 
partir del registre lític, però també per l’estabulació de ramats a partir de restes 
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documentades de l’estudi granulomètric dels sòls (Guilaine i Martzluff, 1995). La balma 
del Serrat del Pont (Sales de Llierca) s'ha interpretat com una parada de cacera en base a 
un petit espai ocupat i al fet que la totalitat de la fauna recuperada pertanyia a taxons 
salvatges (Alcalde et al., 2002). La cova Colomera compta amb dos espais separats i 
usos molt complexos de l’espai: per una banda un espai a la zona interna (Sondeig CE) 
dedicat a l’estabulació de ramats amb tres nivells de tipus fumier datats al neolític antic 
cardial final (nivells CE12, CE13 i CE14); per altra banda un zona d’hàbitat d’aquest 
mateix període (fase CV10) amb un mínim de 3 fogars, 4 cubetes, 5 forats de pal 
associats a fogars, 8 grans forats de pal estructurals i diversos estrats de neteja i ús 
(veure fig. 25). 
A la zona litoral i prelitoral central de Catalunya també s’han anat excavant en els 
darrers anys nombrosos jaciments que proporcionen important informació sobre els 
usos i activitats a les coves. Un bon exemple és la cova del Frare, on a partir de l’estudi 
arqueozoològic es va deduir que s’hi estabulaven ramats i que era ocupada per grups de 
pastors durant la fase cardial (nivells c6 i c5c) (Estévez i Martin, 1992). La cova de Can 
Sadurní, en el nivell c18, és un exemple d’usos complexos d’un espai durant el neolític 
cardial. Per una banda sembla que s’emprà com espai sepulcral amb aixovars associats, 
però també fou un àmbit dedicat a l’emmagatzematge i a l’estabulació de ramats 
(Antolin et al., 2011; Bergadà i Cervelló, 2011). Un altre exemple seria la cova del 
Vidre, on s’hi documentaren en el nivell II una estructura de combustió i mitjançant els 
estudis micromorfològics traces d’estabulació de ramats (Bergadà, 1997). Per últim, la 
cova Bonica (Vallirana) presenta diferents ocupacions de l'espai. En les fases inicials 
(c.6200 BP) l'ocupació s'articula com un possible bivac amb forats de pal a redós d'una 
estructura de combustió. Posteriorment (c. 6000 BP), la cova és emprada com una cleda 
per ramats amb un petit nivell de fumier (dades preliminars de l'equip d'arqueòlegs).  
 
Taula 9: Resum de funcions en cada jaciment segons els autors (les funcions no indiquen preferència, ja que es 

desconeix l'ordre) 

Jaciment Nivell/Estr. Cronologia Funció 1 Funció 2 Funció 3 

Can Sadurní C18 cardial Magatzem Estabulació Enterrament 

Cova Frare C6 cardial Estabulació Hàbitat  

Serrat Pont III.4 cardial Cacera Hàbitat  

Colomera CE12-14/CV10 cardial final Estabulació Hàbitat  

Cova Gran P9 cardial final Hàbitat   

Cova Parco EE1 cardial final Magatzem Estabulació  

Margineda C3 cardial? Cacera Estabulació  

Cova Vidre II cardial final Estabulació Hàbitat  

Cova Bonica IV Cardial final Hàbitat Estabulació  

 

Com s’ha vist, una de les funcions més esteses per les cavitats és la de l’estabulació de 
ramats, raó per la qual se les pot considerar autèntiques coves-cleda. A Catalunya, així 
com en d’altres regions mediterrànies, l’estabulació de ramats es documenta a partir de 
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jaciments amb nivells de tipus fumier i també a partir de proves indirectes. A la zona 
pirinenca oriental, la cova Colomera és l’únic jaciment publicat fins el moment que 
compta amb nivells de corral des del neolític antic cardial final, tot i que existeixen 
casos similars a la banda francesa, però en cronologies posteriors amb els exemples de 
Font-Juvenal o la Cauna de Bélesta (Oms et al., 2008). En cronologies antigues, similars 
a les de la Colomera, a la Península Ibèrica es documenta fumier en la llarga seqüència 
de la Cueva del Mirador, a la Cova de les Cendres o a l’Abric de la Falguera entre 
d’altres (Angelucci et al. 2010; Oms et al., 2013). D'altra banda, l’estabulació també 
s’ha detectat des de les primeres fases neolítiques a partir de mostres indirectes 
observades a partir d’estudis micromorfològics (detecció d'esferòlits, diatomees, etc.). 
Això s’ha pogut detectar a la cova de Can Sadurní c18 (Bergadà i Cervelló, 2011), a la 
cova del Parco (Petit, 1996) o a la balma Margineda (Brochier, 1995; Allué, 2002) entre 
d'altres.  
Aquestes dades denoten que les coves són emprades com un espai d’estabulació més o 
menys estable des de les primeres fases neolítiques. Aquest fet es repeteix a nombrosos 
jaciments del neolític del Proper Orient i del Mediterrani central i occidental (Angelucci 
et al., 2010). Tot sembla indicar, doncs, que l’estabulació de ramats en cova és quelcom 
inherent a la neolitització, de la mateixa manera que ho són la ceràmica, la pedra polida 
o els taxons domèstics de fauna i flora.    
 
4.3.- Els jaciments amb dades funeràries 
 
Un dels trets que fan denotar menys homogeneïtat cultural de les societats cardials és 
l’espectre funerari. La causa principal seria la manca quasi total de registres d'aquest 
tipus a Catalunya i per tant ens haurem de centrar en indrets propers, sobretot Aragó i el 
sud de França (taules 10 i 11).  
Durant el neolític antic a Catalunya, destaca la cova de Can Sadurní c18, amb una 
inhumació col·lectiva, primària i successiva que va ser alterada per fenòmens 
postdeposicionals, d’un mínim de 5 individus (2 adults, 1 subadult i 2 infantils). Sembla 
que aquestes inhumacions anirien acompanyades de cert aixovar, vasos reblerts de 
llavors, restes de fauna (ovella sobretot), poca indústria lítica i alguns elements 
d’abillament (denes de collaret de petxina). Malauradament aquesta inhumació no ha 
estat datada directament sobre resta òssia humana sinó sobre les llavors (Blasco et al., 
2005). Tot i que no dubtem de la seva cronologia, creiem que seria necessari datar 
directament les restes per superar els dubtes generats.  
La plaça Vila de Madrid de Barcelona presentà un retall de tipus fossa-sitja molt 
escapçat, amb les restes d’un individu adult arrupit (només se’n conserva part del tren 
inferior). L’únic aixovar documentat està format per 7 laminetes i ascles de sílex i jaspi  
(sense traces d’ús) entre les cames. Aquesta inhumació va proporcionar una datació de 

644040 BP, directa sobre resta humana, que li confereix ser l’enterrament neolític més 
antic de la península (Pou et al., 2010). No es documentaren restes ceràmiques que li 
conferissin un millor context cultural, però el fet que es tracti d'una estructura antròpica 
(sitja), amortitzada amb un inhumació primària, amb una datació radiocarbònica directa 
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sobre les restes humanes i la important presència de jaspi (amb un ús molt important 
durant la fase cardial del pla de Barcelona, segons Borrell i Molist, 2012), fan que no es 
pugui dubtar de la cronologia i adscripció cultural del jaciment.   
La Cova Foradada també presenta una probable inhumació de període cardial. De la 
base d’un nivell sepulcral del III mil·lenni es va obtenir una datació sobre molar humà 

amb un resultat de 620040 BP (taula 10). Aquest fet junt amb la presència de restes 
ceràmiques cardials ens fan proposar una possible inhumació en aquest jaciment. 
Malauradament, el fet que ens trobem amb una important capa d'inhumacions 
col·lectives del III mil·lenni impedeix conèixer amb exactitud quins individus (dels 17 
que representen el NMI de la cavitat) poden pertànyer a la fase cardial. És un fenomen 
comú en d'altres zones i podria respondre a un ús recurrent durant mil·lennis de cavitats 
com a espai sepulcral quan aquestes no compten amb unes bones condicions 
d'habitabilitat (Bernabéu et al., 2001a; Oms et al., en premsa).  
 

Taula 10: Tipus d'inhumacions a Catalunya durant el neolític inicial 

JACIMENT DATACIÓ Nº individus TIPUS INHUMACIÓ 

Can Sadurní 6405-6321 BP 5 Múltiple successiva en cova (secundària) 

Pça. Vila Madrid 6440 BP 1 Individual en fossa (aire lliure) 

Cova Foradada 6200 BP 1 Individual remoguda (cova) 

 

Per obtenir més dades funeràries de les primeres fases del neolític antic hem de cercar 
altres registres propers, com a Aragó, sud de França i València. S'ha de puntualitzar 
però, que en aquests indrets les dades tampoc són nombroses (taula 11). 
A Aragó es coneixen dos conjunts amb dades funeràries. Per una banda la Cueva de 
Chaves (Bastarás, Osca). En aquest jaciment es documentà una inhumació primària 
individual, que consta d'un individu en posició asseguda en una fossa el·lipsoïdal. Com 
a únic element d'aixovar es compta amb un anell d'os i probablement una petita làmina 
de sílex (Utrilla et al., 2008). La inhumació estava recoberta de 298 còdols blancs, 
alguns d'ells amb restes d'ocre. Es va obtenir una datació radiocarbònica directa sobre 
les restes humanes, que va proporcionar una datació de 6230±45 BP. En el nivell Ia 
d'aquest jaciment, amb una cronologia similar a la inhumació primària, s'hi han 
documentat les restes humanes d'un mínim de set individus, individualitzats a partir de 
restes òssies disperses i barrejades en el nivell. Com es veurà, aquest fet es repeteix de 
manera similar en d'altres jaciments. 
També a Aragó, es coneixen les primeres dades de la Cueva dels Trocs (Sant Feliu de 
Verí, Osca). Es tracta d'una petita cavitat on en el nivell basal amb unes datacions entre 
6300-6150 BP compta amb un mínim de nou individus, de tot rang d'edat i sexe. El més 
remarcable d'aquestes restes és que semblen estar processades i descarnades (M. Rojo 
com. personal). En el mateix nivell es documenten moltes restes ceràmiques i de fauna, 
barrejades amb les restes humanes. Les datacions radiocarbòniques (inèdites) de 
l'episodi s'han realitzat sobre restes humanes de diferents individus i sobre restes de 
fauna. 
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Al sud de França es documenten també episodis sepulcrals poc homogenis. Per una 
banda, a Grotte Gazel es coneixen dues estructures negatives de tipus fossa que 
contenen tres inhumacions primàries. Pertanyen a la fase 2c que s'inclouria dins el 
cardial final o Gazel II i han estat datats per analogia amb el nivell arqueològic 
relacionat i no a partir de les restes humanes. En la EF1 es documentà una inhumació 
primària simple en una fossa colmatada per blocs, en decúbit lateral esquerra. En la EF2 
per contra s'hi excavà una inhumació doble primària en una fossa colmatada per blocs, 
en decúbit lateral dret (Beyneix, 2008).  
 

Taula 11: Inhumacions del neolític inicial a jaciments del neolític inicial de fora de Catalunya 

JACIMENT DATACIÓ Nº individus TIPUS INHUMACIÓ 

Chaves estruc. 6230±45 BP 1 Inhumació primària individual 

Chaves 6330-6220 BP 7 Restes disperses en un nivell d'ocupació 

Trocs c. 6300-6200 BP 9 Restes disperses en un nivell (no d'ocupació) 

Gazel EF1 c. 6330 BP 1 Inhumació primària individual 

Gazel EF2 c. 6330 BP 2 Inhumació primària doble 

Jean Cros c. 6400 BP 2 Restes disperses en un nivell d'ocupació 

Sarsa 6341±30 BP 2 Restes disperses en una escletxa 

 

Un altre exemple francès i ben proper a Catalunya és l'Abri de Jean Cros. Es tracta de 
restes òssies humanes disperses d'un mínim de dos individus, un adult jove i un 
perinatal. Es troben barrejades en el nivell 2a-b, amb una datació indirecta sobre carbó 
(Guilaine et al., 1979).  
Per últim i com exemple més llunyà, la cova de la Sarsa fou un dels primers casos 
publicats d'inhumació d'època cardial. Malauradament, la troballa no va ser fruit d'una 
excavació acurada i per aquest motiu no ha estat sempre acceptada. Recentment, un 
equip de la Universitat de València ha realitzat un estudi del conjunt i ha datat les restes 
humanes. No es coneixen les dades relatives a la posició i orientació dels cossos, però si 
es sap que hi hauria restes humanes disperses en una petita escletxa (un masculí i un 
femení adults), acompanyades d'un ric aixovar. La datació directa ha proporcionat el 
resultat de 6341±30 BP (Garcia Borja et al., 2011).  
Altres conjunts peninsulars (fora de l'esfera cardial) amb restes humanes són els de 
l’Hoyo 1 de la Lámpara (Sòria), amb un inhumació individual en una fossa amb un 
interessant aixovar associat (Rojo et al., 2006; Rojo et al., 2008), amb una datació de 

614446 BP; la concentració de 37 enterraments en fossa de los Cascajos (Navarra), 
concentrats en un espai separat d’on es troben les zones domèstiques del jaciment 
(García Gazolaz  i Sesma, 2007). En aquest cas, els aixovars associats eren pobres. Al 
jaciment de Paternanbidea (Navarra) s’hi documenten 3 fosses, dues de les quals tenen 
enterraments dobles i una altra un enterrament múltiple. És destacable l’elevat nombre 
de restes d’abillament personal que es troba a les dites estructures. Per últim, a la Gruta 
de Caldeirao (Portugal) s’hi documentà una concentració d’ossos d’un mínim de quatre 
adults, acompanyats cadascun d’un petit aixovar. La datació d’un d’aquests ossos 
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proporcionà fou de 613090 BP.  El context d’aquesta inhumació torna a ser cardial, tot 
i que barrejat amb materials i inhumacions calcolítiques (Zilhao, 2001; Zilhao, 2004). 
Com s’ha vist, els enterraments associats al neolític antic cardial són escassos a  
Catalunya, a la Península Ibèrica i en zones properes. Aquesta mancança podria 
respondre a tractaments específics del cos, com l’abandonament a l’aire lliure (Petit i 
Pedro, 2005). Si ens fixem en la informació disponible, observarem la falta total de 
dades que permetin inferir un ritual homogeni. No obstant, s'han de puntualitzar certs 
aspectes: 
- preferència, tant en cova com a l'aire lliure, d'inhumacions en fossa 
- en els casos ben conservats, no s'observa homogeneïtat en la orientació dels cossos 
- en els casos ben conservats, no s'observa homogeneïtat en la posició del cos (decúbit 
lateral dret, esquerra o asseguts). 
- presència de restes humanes disperses en nivells. En alguns casos es podria tractar 
d'inhumacions desmantellades per nivells posteriors (Foradada, Chaves, Jean Cros). No 
obstant, altres casos (Trocs) permeten inferir que les restes humanes es desmembren i 
dispersen en nivells, sense que es pugui conèixer la motivació d'aquest ritual.  
- presència desigual d'aixovars. Per una banda algunes inhumacions presenten un 
nombrós conjunt de materials associat (Can Sadurní, Sarsa), mentre que en la majoria 
l'aixovar és molt pobre o absent.   
Si es compara el nombre de jaciments d'hàbitat i de llocs d'enterrament, hem de 
convenir que les poblacions de les primeres fases neolítiques no inhumaven 
habitualment els seus morts. Això només succeirà a Catalunya de manera generalitzada, 
a partir del neolític postcardial i sobretot durant el neolític mitjà (sepulcres de fossa).  
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5.- ELS TRETS ECONÒMICS DE LES PRIMERES FASES NEOLÍTIQUES 
 
Tot i que aquesta informació no és l'eix de la nostra recerca, centrada sobretot en els 
elements ceràmics i les datacions radiocarbòniques (capítols 6 i següents), hem 
considerat necessari emmarcar les característiques dels aspectes econòmics i industrials 
del primer neolític a mode de context i estat de la qüestió.   
La ruptura entre els trets econòmics propis de les darreres poblacions del mesolític o 
epipaleolític amb els que ho són propis del neolític, rau sobretot en l’aparició dels 
taxons vegetals i animals domèstics. Com és ben sabut, els agriotipus domèstics que es 
coneixen avui en dia a la Península Ibèrica i que van aparèixer durant el neolític antic, 
no tenen el seu agriotip salvatge a l’Europa occidental, sinó que procedeixen de taxons 
propis del creixent fèrtil de Pròxim Orient. Per tant van arribar a Catalunya domesticats.  
En les darreres dècades, la informació proporcionada per alguns jaciments problemàtics 
ha posat en dubte aquest fet: la presència de restes de fauna domèstica en nivells 
mesolítics de jaciments com Abri de Dourgne C8 i C7, amb una datació de 6850+-
100BP pel darrer nivell. També restes d’Ovis aries en fogars mesolítics de la zona 
Porche de Grotte Gazel (p.ex. fogar 6 amb 7880 ±75BP) o també en els nivells 3a i 3b 
de la zona Eboulis d’aquest mateix jaciment; en un altra jaciment francès proper, la 
Grotte de Camprafaud c20, es documentà la presència d’ovicaprins, bòvids i súids 
domèstics amb una datació de 7900 ± 150BP (Guilaine, 1993). Aquests dades i d’altres 
similars han permès que alguns autors hagin mantingut les idees relacionades amb els 
fenòmens autoctonistes de la neolitització (Olària 2004-2005). L'abric del Filador, en el 
seu nivell II, també revelà elements ceràmics i restes de fauna domèstica en un nivell 
eminentment mesolític (Cebrià et al., 1981). Per últim, la balma de l'Espluga també 
proporcionà dades compromeses, una destral polida en un nivell mesolític i un teòric 
nivell amb ceràmica llisa abans del nivell cardial del jaciment (Llongueras, 1981). 
Tanmateix totes aquestes dades han estat refutades i superades (Fortea i Martí, 1984-85; 
Bernabéu 2001; Guilaine i Manen 2007; Martínez-Moreno et al., 2006-2007), sent 
interpretades la gran majoria com problemes postdeposicionals no detectats durant les 
excavacions i derivats de complexes estratigrafies holocenes (coves i abrics sobretot). 
Aquests problemes s’expliquen dins els Registros Arqueológicos Aparentes (Bernabéu 
et al. 1999; Bernabéu et al. 2001) i eliminats del discurs actual mitjançant el filtre 
tafonòmic (Zilhao, 2011). En aquest capítol es farà un repàs de les dades disponibles 
sobre les dades econòmiques disponibles fins el moment, així com l'estudi de les 
indústries típiques del primer neolític (òssia i lítica). L'objectiu és presentar un conjunt 
de dades el més actualitzat possible, però al mateix temps no és la nostra intenció 
proposar conclusions aprofundides ja que no som especialistes en aquestes matèries i el 
nostre treball principal es centra en els capítols 6, 7 i 8 d'aquesta tesi.  
 
5.1. Ramats domèstics i cacera 
 
L’estudi de les restes de fauna dels jaciments/nivells (o estructures) arqueològics permet 
inferir dades complexes sobre el tipus d’economia predominant en cadascun d'ells. Els 
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taxons domèstics, apareguts per primer cop en aquest període (si exceptuem el cas del 
gos), tenen una importància percentual molt major que la resta de fauna en gairebé tots 
els jaciments. El tipus de ramat predominant i la situació d'un jaciment o nivell poden 
jugar un paper molt important alhora d’inferir la funcionalitat d'aquest (taula 12). 
S’observa que en quasi totes les coves, són les ovelles/cabres les restes més habituals, 
mentre que els bòvids i súids tenen una representació percentualment bastant inferior. 
Per contra, a partir del cardial final i epicardial, i sobretot en assentaments a l’aire lliure 
(la Draga i Sant Pau del Camp), la presència de bòvids augmenta exponencialment sent 
inclús el taxó predominant. Això podria explicar-se pel tipus de jaciment, amb la 
utilització de bòvids pel treball del camp (Molist et al., 2003). 
Com hem dit, en cavitats, situades tant a la zona pirinenca o en àmbits litorals-
prelitorals de qualsevol cronologia, són les ovelles i cabres els elements predominants 
amb una representació de més del 50%. La cova Colomera o la cova del Parco (a la 
zona pirinenca), la cova de Can Sadurní (al Garraf) i la cova del Frare (al Vallès) en són 
bons exemples. L’únic jaciment que té una dinàmica diferent és la balma del Serrat del 
Pont, on tots els efectius són salvatges (íntegrament Sus scropha), però a partir d’un 
registre de només 32 restes (Alcalde et al., 2002).  
Es pot observar, doncs, que actualment es té una idea clara de la composició dels ramats 
neolítics, detectant-se certa especialització o preferència. No obstant, els estudis 
tafonòmics, isotòpics i d'ADN encara estan a les beceroles en els estudis sobre les 
faunes del neolític inicial. En el futur doncs, es podran extreure noves dades sobre 
l'alimentació humana i explotació dels ramats, de la pròpia gestió dels ramats i les seves 
filiacions genètiques.  
 

Taula 12: Resum de les restes arqueozoològiques de jaciments del neolític antic: OC ovicaprí; BOS bòvids; 
SUS súids (a partir de Vigne 2007; Saña, 1998; Colominas et al., 2008; Blasco et al., 1999; Petit, 1996; Alcalde 

et al., 2002) 

Jaciment Tipus O/C BOS SUS Cacera Altres  
Can Sadurní c18 Cova 56,04 3,35 0,33 1 39,26 
Guixeres Vilobí A Aire lliure 56,60 6,60 9,43 7,54 19,81 
Cova del Frare c6 Cova 66,5 16,6 17,5 0 0 
Serrat Pont Balma 0 0 0 100  
La Draga  Aire lliure 40,75 30,87 21,87 6,50  
Sant Pau del Camp Aire lliure 45,89 36,03 17  0,98 
Plansallosa I Aire lliure 33,54 44,30 15,82 6,32  
Colomera CE13-CE14 Cova 64,28 8,33 2,3 1,19 23,08 
Colomera CE12 Cova 60,29 11,02 2,94 1,47 23,52 
Parco EE1 Cova 75 12,5 0 12,5  

 

 
5.2. L’agricultura 
 
Junt amb la ramaderia, el cultiu de cereals i lleguminoses domèstics/ques és una de les 
característiques clau en el procés de neolitització de qualsevol indret (taula 13). Els 
estudis carpològics no són encara massa habituals en cronologies del neolític inicial 
català, tot i que en els darrers anys s’està donant un important augment d'aquest tipus 
d’anàlisi.  
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Els cultius, ja siguin en àmbits de plana o de mitja muntanya, proliferen de manera 
important i probablement serien un eix bàsic per l’economia dels grups neolítics. 
Destaquen els blats Triticum aestivum durum, Triticum diccocum, Triticum 
monococcum, Hordeum vulgare, (blats nus i vestits i l'ordi), així com Pisum sativum 
(pèsol) i Vicia faba (fava) entre les lleguminoses (veure taula 13). Aquestes dades 
suggereixen una agricultura prou consolidada i variada ja durant les primeres fases del 
neolític antic, basada en varietat de cereals i amb el complement puntual d’algunes 
llegums. La documentació o no de certs taxons és important, però també ho és la 
documentació completa, si és possible, de la cadena operativa de tractament de les 
restes, de l’acompanyament o no de plantes ruderals, etc. I això només es pot dur a 
terme amb una quantitat prou representativa del total de sediments arqueològics 
analitzats. Aquest és l’objectiu dels estudis carpològics actuals i, de moment, només els 
registres de la cova Colomera (Oms et al., 2013), de la cova de Can Sadurní (Antolín et 
al., 2013) i la Draga (Antolín i Buxó, 2012) proporcionen dades complexes entorn 
l'agricultura dels jaciments de les primeres fases neolítiques, així com també de les 
tècniques agràries i detalls sobre l'estacionalitat.  
 
Taula 13: Taula resum de presència/absència de restes carpològiques del neolític antic (a partir de; Pallarès et al. 

1997; Bosch et al. 1998; López et al. en premsa; Antolín i Buxó, 2012) 
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Hordeum vulgare            
Hordeum vulgare nudum            
Vicia faba            
Pisum sativum            
Triticum diccocum            
Triticum aestivum/durum            
Triticum aestivum/compactum            
Triticum monococcum            

 

Destaca el fet que en alguns jaciments, tot i la flotació de la totalitat dels sediments, no 
proporciona dades de l'espectre carpològic. Aquest és el cas de la cova del Frare ja fa 
anys (Martin et al., 1985), però també de les recents excavacions de l'estructura IIb de la 
cova del Toll, del nivell Ig de la cova de la Font Major (Cebrià et al., 2014) o del nivell 
IV de la cova Bonica (J. Daura com. pers). El desplaçament d'aquest tipus de material 
quan es dóna una afectació hídrica no seria un argument fiable ja que contrasta amb la 
presència positiva de carbons. Per aquest motiu s'ha d'interpretar la manca d'aquest 
material en base a una qüestió funcional del nivell o fase del jaciment en qüestió. 
 
5.3. La recol·lecció malacològica 
 
Els grups humans, que coneixen bé les potencialitats dels entorns que ocupen, aprofiten 
tots aquells productes que poden ser recol·lectats en entorns més o menys propers als 
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assentaments (taula 14). Per una banda es documenten els taxons malacològics, 
gasteròpodes i bivalves que probablement serien recuperats de les platges i no tant fruit 
de la seva “pesca”. Aquests estan molt presents en diversos jaciments a l’aire lliure i 
propers al mar, més que no pas en coves. Entre aquests destaquen en gran manera Sant 
Pau del Camp i el Cavet durant el neolític cardial. De restes d’aquest tipus se’n 
documenten a gran part dels jaciments, tot i que en nombre molt més reduït (Adserias i 
Ramon, 1996; Bosch et al., 2000; Estrada i Nadal, 2008; Fontanals et al., 2008b).  
 
Taula 14: Nombre de restes en els jaciments amb més representació numèrica (quan no es compta amb dades 

numèriques s'ha anotat la presència amb color gris) 
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Gibbula turbinoides 18         
Columbella rustica 10 1        
Cymathium vulgatum 40         
Nassarius mutabilis 1         
Cymathium parthenopeum 1         
Patella caerulea 2  1 1      
Patella sp.  14 2 15      
Hexaplex trunculus 5         
Charonia lampas 4         
Acanthocardia tuberculata 19  2 18      
Arca noae 2   1      
Spondylus gaederopus 3  2 6      
Glycimeris glycimeris 1  2 5      
Glycimeris sp.  12 140 256      
Glycimeris violascens   2       
Cerastoderma edule          
Cerastoderma glaucum          
Dentalium sp.          

 
 

La recol·lecció de restes malacològiques pot perseguir diferents objectius: per una 
banda l’alimentació directa, que es pot deduir quan les restes no presenten un rodament 
de les arestes atribuïble a haver estat a la platja durant molt de temps, això es pot 
observar a gairebé tots els taxons recuperats del Cavet (Fontanals et al. 2008b) i en el 
cas de Patella caerulea a Sant Pau del Camp (Estrada i Nadal, 2008); també podria 
tractar-se d’una recol·lecció per a una finalitat incerta (acumulació per realitzar denes?), 
factor que s’ha observat profusament a Sant Pau del Camp, on el 90% dels efectius 
totals del nivells neolítics es trobaven rodats o molt rodats. Això implica que els efectius 
eren recollits ja morts a la platja i per tant no podien ser considerats font d’aliment; per 
últim, les restes malacològiques poden haver estat emprades com a material 
d’abillament. Han estat perforades o han utilitzat i ampliat perforacions naturals per 
obtenir peces de collaret o braçalet per exemple. Això s’observa en molts jaciments 
neolítics d’arreu i en cronologies diverses. Per exemple, durant el neolític antic 
s’empren efectius de Nassarius mutabilis perforats al Cavet i a Sant Pau del Camp, 
denes discoïdals de Cardium/Cerastoderma edule a la capa 18 de la Cova de Can 
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Sadurní o a la Draga, on també s’hi ha documentat modificacions antròpiques sobre 
Dentalium, Nassarius mutabilis o Columbella rustica entre d’altres (Bosch et al., 2011). 
Altres jaciments catalans com Plansallosa (Bosch et al., 1998), les coves del Reclau 
Viver (Tarrús, 1981) o les Guixeres de Vilobí (Mestres, 1981-1982) entre molts d’altres 
també compten amb efectius d’aquest tipus, sobretot destinats funcionalment com a 
denes o elements similars. De la mateixa manera i potser destinats a ser aplics en les 
robes, són habituals els discs de Cardium/Cerastoderma amb treball de percussió i 
poliment a diversos jaciments, tals com Can Sadurní c18, les Guixeres de Vilobí, la 
Draga o les coves del Reclau Viver (Pascual-Benito, 2005).  
 
5.4. La recol·lecció de vegetals 
 
Les pràctiques de recol·lecció de vegetals estan testificades des del Paleolític. De fet, en 
cronologies mesolítiques es dóna un cert augment d’aquestes pràctiques. S’ha observat 
l’aranyoner (Prunus spinosa), poma i pera silvestre (Malus sylvestris i Pyrus pyraster), 
l’avellana (Corylus avellana) a la Font del Ros (Pallarès et al. 1997), balma Margineda i 
Balma Guilanyà. Altres productes recol·lectats són l’aglà (Quercus sp.) al Roc del 
Migdia o la cornicabra (Pistacia terebinthus) a la balma Margineda (Guilaine i 
Martzuff, 1995; Oms et al., 2012).  
Aquestes pràctiques recol·lectores de complement alimentari continuen durant el 
neolític antic, factor observat en els jaciments amb més riquesa de restes carpològiques. 
Destaca la presència d’aranyoner, la llambrusca (Vitis vinifera sylvestris), l’avellana, 
l’aglà o la cirera (Prunus avium) a la Draga (Antolin i Buxó, 2011) o a la cova 
Colomera. A la cova de Can Sadurní, en la seves capes neolítiques més antigues (c.18, 
17,) s’hi ha documentat l’aglà, la cirereta d’arboç (Arbutus unedo) i alguna escama de 
pinya (Pinus sp.) (Antolin 2008). A la fase del neolític antic de la Font del Ros s'ha 
testimoniat la presència esporàdica d'aglà i d'avellana (Pallarès et al., 1997). L'aglà 
també ha estat documentada com a element de recol·lecció a la cova Gran de Santa 
Linya (Mora et al., 2011). A la Serreta s'ha documentat, junt amb Triticum i Hordeum, 
la presència de restes de cirereta d'arboç (López, 2013). Molts altres jaciments deuen 
comptar amb aquest tipus de restes, malauradament la flotació sistemàtica de sediments 
i el seu estudi no és quelcom massa habitual.  
 
5.5. Captació de matèries primeres lítiques 
 
Els estudis detallats sobre matèries primeres són encara poc habituals en cronologies del 
neolític antic, al contrari que en fases paleolítiques i del III mil·lenni (Neolític final-
Calcolític) (fig. 26). Una de les poques excepcions és el cas de la cova Colomera al 
Prepirineu de Lleida (Mangado et al., 2012), on s’ha observat que si bé la majoria de 
sílex pertany a afloraments relativament propers (< 30km), algun fragment pertany a 
formacions més llunyanes, de la vall de l’Ebre (probablement zona d’Alfarràs-
Farfanya). Es proposa el moviment transhumant observat al jaciment (nivells de fumier) 
com un element important per poder explicar aquesta mobilitat. A la Font del Ros es 
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certifica un ús majoritari de roques d'origen local com sílex i quars, i no se'n 
documenten de foranes. Per altra banda, materials com la calcària (molt explotada a la 
fase mesolítica de l'assentament) veuen ara molt minvada la seva presència (Pallarès et 
al., 1997). Per al Cavet també s’ha determinat l’ús de diferents tipus de sílex, entre els 
quals destaca el de tipus d’Ulldemolins de manera molt important, també sílex 
procedent de cursos fluvials en posició secundària i per últim, sílex de la vall de l’Ebre, 
del tipus Castelló de Farfanya (Oms i Morales, 2009).  
 

 

Fig. 26: Tipus de matèries primeres emprades a diversos jaciments (a partir de Mestres, 1987; Pallarés et al., 
1997; Bosch et al., 1998; Cebrià et al., 2014; Palomo, 2000; Borrell, 2008; Oms i Morales, 2009; Edo et al., 2011)  

Tot i que el procés de neolitització s’està mostrant com un fenomen molt ràpid, les 
poblacions nouvingudes, en molt poc temps d’estabilització, semblen conèixer les 
matèries primeres lítiques amb les que produeixen les seves eines, tant d’un origen més 
proper i d’una qualitat diversa, fins les matèries més especialitzades, potser procedents 
d’afloraments llunyans. Un exemple d’això és la utilització molt important durant el 
neolític cardial del jaspi. Aquest procedeix de la muntanya de Montjuïc a Barcelona i 
sobre els seus dipòsits se n’efectuaren excavacions fa no massa anys (Carbonell et al., 
1997). Aquest material lític de qualitat es troba molt present a jaciments del neolític 
antic del tram central litoral i prelitoral. Per una banda és la matèria primera 
predominant a Sant Pau del Camp per qüestions de proximitat (Borrell i Molist, 2012), 
però també es troba present en zones relativament properes, com són la cova de Can 
Sadurní (Blasco et al., 2005), la cova Bonica, La Serreta i les Guixeres de Vilobí 
(Mestres, 1987) entre d’altres. El jaspi també es documenta a d'altres àmbits geogràfics 
catalans més allunyats i no es pot assegurar que procedeixi de la zona de Montjuic, com 
ara el cas de la cova de la Font Major (Miró, 1995). També és habitual la seva presència 
a l’Abri de Jean Cros, Grotte Gazel o Leucate-Corrège al sud de França (Briois, 2005) i 
a en alguns jaciments emblemàtics valencians (Borrell, 2008; Borrell i Molist, 2012). 
Això implicaria que tot i que procedeix de diferents afloraments, el jaspi sembla ser una 
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litologia d'ús preferent durant les primeres fases neolítiques (García-Puchol i Juan-
Cabanilles, 2012).  
Altres matèries primeres relativament especialitzades d’aquests moments (present en 
escassos exemples anteriors com el mesolític de balma Margineda, Guilaine i Martzluff, 
1995) és el cristall de roca, que tot i que no se’n coneix l’origen exacte, es troba present 
a les Guixeres de Vilobí (Mestres, 1987), a la Serreta, cova Bonica (com. pers. directors 
d'excavació) i a la cova de Can Sadurní (Edo et al., 2011). 
 
 
5.6. Altres materials. La indústria lítica 
 
Es tracta d’elements que serien bàsics en la vida quotidiana de les poblacions 
neolítiques. L’utillatge lític del neolític antic, com es veurà més endavant, segueix 
pautes similars a les produccions anteriors pel que fa als elements de fons més emprats, 
mentre que els més especialitzats resulten inèdits i responen a noves necessitats 
derivades de l’economia diferent. De la mateixa manera succeeix amb la indústria òssia 
(que és molt diferent a l’anterior) o amb la pedra polida i el macroutillatge 
  
5.6.1. La indústria lítica (“tallada”) 
 
El treball de la pedra durant els primers moments del neolític presenta característiques 
mal definides. La variabilitat dels productes entre els esquemes observats dels diferents 
jaciments millor estudiats és ben patent. Al mateix temps, la utilització de matèries 
primeres d’origen local és el tret definidor i més homogeni d’aquest moment. Com s'ha 
dit, la matèria primera més abundant en els jaciments catalans és el sílex, amb d’altres 
materials que tenen una presència més o menys testimonial, com el jaspi, l’àgata, el 
cristall de roca o el quars. La importància de cada litologia depèn sobretot de la seva 
accessibilitat i qualitat, i en menys casos fruit d’una especialització tècnica, que 
relacioni certs materials amb certes “eines”.  
Com s'ha dit recentment, els àmbits de col·lecta es distribueixen en general per zones 
locals o dins d’un mateix àmbit geogràfic, això és ben patent en jaciments com la Font 
del Ros, la balma del Serrat del Pont o Plansallosa (Pallarès et al., 1997; Alcalde et al., 
2002; Gibaja et al., 2007) o en els casos francesos de Dourgne c5 i Jean Cros 2-ab 
(Briois, 2005), amb predominança de materials propers de poca qualitat com el quars. 
Sovint, la utilització d’aquest  tipus de materials no permeten l’obtenció de productes 
regulars. Altres materials locals tenen una qualitat superior i això facilita l’obtenció de 
cadenes més regulars, com és el cas de les Guixeres de Vilobí (Mestres, 1987) (fig. 27), 
jaciment on s’ha documentat gran part de la cadena operativa. Un cas específic és el 
dels jaciments de la part terminal del Llobregat, amb una important presència de jaspi, 
material de bona qualitat procedent de la muntanya de Montjuic. En el cas de Sant Pau 
del Camp és el material més emprat amb més d’un 90% de representació (Borrell, 2008; 
Borrell i Molist, 2012), mentre que a Can Sadurní c18 i c17 ho és amb percentatges 
similars als del sílex (Edo et al., 2011). 
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Fig. 27: Petita mostra de la indústria lítica de les Guixeres de Vilobí (perforadors i puntes de fil transversal) 
(Modificat de Baldellou et al., 1989)  

La gestió de la talla de les matèries d’una pitjor qualitat mostra de manera repetitiva un 
caràcter expeditiu i poc elaborat. En general, hom observa cadenes operatives orientades 
cap a l’obtenció d’ascles de tendència allargada a partir de nuclis tallats 
longitudinalment, o d’esclats llargs obtinguts a partir de modalitats centrípetes. 
Aquestes ascles són els suports d’útils retocats amb un predominança d’osques i 
denticulats, amb becs, rascadores i gratadors. També és freqüent que els elements més 
regulars d’aquestes cadenes operatives esdevinguin els suports de les puntes fil 
transversal (tot i que, com es veurà més endavant també es realitzen a partir de làmina). 
Les matèries primeres exògenes es documenten de manera reduïda en els diferents 
jaciments i estranyament assoleixen el 5% del total. Quan aquestes hi són presents, es 
caracteritzen una qualitat major a la dels afloraments locals o propers, sent emprades per 
cadenes operatives més complexes. La producció laminar dels inicis del neolític es du a 
terme, generalment, mitjançant percussió indirecta (Manen i Perrin, 2009). Aquestes 
làmines sense retocar ja esdevenen un element molt típic d’aquests moments, però al 
mateix temps poden ser emprades per obtenir geomètrics a partir de bitruncadures 
inverses i amb retocs directes rasants.   
 

5.6.2. Tipologia 
 
Des del punt de vista de la tipologia, s’ha observat que els elements anomenats de fons 
són majoritaris (osques, denticulats, gratadors i rascadores). Concretament, en el cas de 
les osques i denticulats, comprenen un 70% de les “eines” del Cavet i són també 
majoritàries a d’altres jaciments com les Guixeres de Vilobí o la cova de la Font Major 
(Mestres, 1987; Miró, 1995). Altres morfotipus més típics del neolític, com són els 
perforadors/trepants, les truncadures o els micròlits geomètrics tenen una representació 
desigual en els conjunts, però gairebé mai superen el 15%; els burins estan representats 
de manera anecdòtica (fig. 28 i taula 15). 
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Les làmines i les làmines retocades s’han establert a tots els manuals com l’element més 
diagnòstic i nombrós del neolític. No obstant i com es deia més amunt, no sempre és 
així en els jaciments amb més restes, tot i que aquest fenomen pot respondre a factors 
funcionals de cada assentament. Al contrari, són els suports (ascles) curts i estrets o 
curts i amples els que tenen més representació, els quals poden ser convertits en 
nombrosos morfotipus posteriorment. Per exemple, a les Guixeres de Vilobí representen 
el 70% o a la Font Major el 40%. Els jaciments del Cavet i Plansallosa segueixen una 
mateixa dinàmica. En alguns d’aquests assentaments el component laminar no supera en 
cap cas el 10%, sobretot al Cavet i a Guixeres (Oms i Morales, 2009). Per contra, a la 
cova de la Font Major es dóna un fort increment en el percentatge de làmines i 
fragments de làmina amb un 27,3%, o la Draga  amb un 29% (Miró, 1995; Palomo, 
2000). 
 

 

Fig. 28: Indústria lítica dels nivells neolítics de Sant Pau del Camp (geomètrics, perforadors, làmines,làmines 
retocades i un gratador) (Modificat de Borrell, 2008) 

Tot i no ser un morfotipus abundant, els geomètrics són uns dels materials més 
característics de les primeres fases del neolític antic (taula 16), tant en forma de 
segments, trapezis o triangles i gairebé sempre amb retoc en doble bisell. Se’n troben 
des de les primeres fases del primer neolític fins el neolític mitjà i també durant el 
neolític final (tot i que les característiques tècniques varien).  
A nivell tecnològic, els micròlits geomètrics del neolític antic estan realitzats tant sobre 
làmina com sobre ascla; el retoc a doble bisell hi està documentat però no és exclusiu: 
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sobre làmina n'hi ha dos a la Draga, tres a la Cova del Vidre o dos a Plansallosa; sobre 
ascla  dos a la Cova del Frare o quatre a Plansallosa. (Gibaja i Palomo, 2004).  
 

Taula 15: Relació percentual de retocats segons els diferents jaciments que proporcionen dades 

 O/D R G B Perf Trunc LRet PD LD Geom 

Guixeres 32,27 4,23 1,05 1,58 14,81 4,76 28,57 0,52 0 12,16 

Cavet sitges 30 40 0 0 0 0 0 0 20 10 

Font Major 33,92 37,5 8,92 1,78 1,78 3,57 0 1,78 1,78 3,57 

Sant Pau sitges 27,58 34,48 0 10,34 17,24 0 0 0 0 10,34 

Font Ros 27,2 40,9 6,06 1,51 0 6,06 0 3,03 6,06 9,09 

Draga 13,17 0,59 2,99 0,59 10,77 2,39 34,13 0 0 11,37 

Plansallosa I 10 0 0 0 10 30 0 0 10 40 

 

 

Fig. 29: Presència d'elements diagnòstics en els jaciments esmentats al text 

Si observem la figura anterior, s'observa que quan es pren una variable considerada de 
fons (osques i denticulats), aquesta té una presència constant en la mostra analitzada. La 
Draga i Plansallosa compten amb un menor nombre d'efectius d'aquest tipus. Pel que fa 
a tipus "típics" neolítics com els perforadors/trepants o els geomètrics, tenen un 
comportament més desigual. Els perforadors estan absents al Cavet i Font del Ros 
(camps de sitges ambdós), mentre que tenen una presència moderada a la resta de 
jaciments. Els geomètrics tenen una presència reduïda però constant a tots els jaciments 
(excepte Plansallosa).  
Com es pot observar, els micròlits geomètrics no són massa nombrosos en els conjunts 
lítics catalans. Si això ho contraposem a les dades de territoris veïns observarem una 
gran diferència numèrica i percentual, en exemples com la Cueva de Chaves que compta 
amb 57 geomètrics ens els nivells Ia i Ib, així com en jaciments del baix Aragó o 
Alacant. A França en canvi, són altres tipus de puntes les que estan molt esteses, com 
les de Montclus i Jean Cros (Briois, 2005). En alguns casos, com els francesos, aquests 
jaciments presenten certs índex de fauna caçada prou elevada, en canvi als exemples 
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catalans o aragonesos això no és així si exceptuem Forcas II (Castaños, 2004; Vigne, 
2007; Utrilla i Mazo, 2007; Oms et al., 2012).  
Com a element de discussió està si es pot considerar el doble bisell com un element 
director del neolític antic (Utrilla, 2002). En zones com l’alt Aragó i probablement 
Catalunya la resposta és afirmativa; mentre que a la zona valenciana i al S de França 
(anomenats allà de tipus Bétey) s’associen a moment més avançats dins el neolític antic. 
La problemàtica doncs, si es consideren prou antics i si s’han de relacionar amb grups 
cinegètics són preguntes que a hores d’ara no es poden contestar.  
 

Taula 16: Relació d'alguns dels geomètrics documentats a Catalunya 

Jaciments Segments Trapezis Triangles Indet. 

Draga 3 14 - - 

Sant Pau 13 10 4 10 

Plansallosa 3 2 -  

Cavet nivell 3 1 3 - 

Cova Vidre 2 2 1  

Cova Frare 1 1 -  

TOTAL 25 30 8 10 

 

5.6.3. La indústria polida i els elements macrolítics 
 
Es tracta d'alguns dels elements més clàssics dins la historiografia prehistòrica, sobretot 
les destrals i els molins barquiformes. Del primer exemple, se'n documenten a 
nombrosíssimes localitzacions arreu de Catalunya, molt sovint descontextualitzades en 
camps de cultiu (Àlvarez, 1993; Risch i Martínez, 2008). Els molins per contra es 
localitzen en jaciments, tot indicant un processat in situ de cereals o d'altres matèries 
(colorants p.ex.). 
Les litologies emprades sovint són d'origen local, ja que es tracta d'elements de gran 
format i d'ús diari i per tant es fracturen o malmeten sovint. Malauradament no tenim 
estudis aprofundits d'aquest tipus de materials a casa nostra. Després d'un estudi tecno-
tipològic de síntesi per les comarques gironines dut a terme per Àngel Bosch (1984), 
s'han succeït pocs estudis de síntesi. En canvi, s'han anat succeint alguns treballs 
pormenoritzats corresponents a jaciments concrets com Sant Pau del Camp (Bofill et al., 
2008), a la Draga (Bosch et al., 2000) o a la cova de Can Sadurní (Ache, 2011) (taula 
17).   
La presència de destrals és habitual en jaciments relacionats amb l'hàbitat, no obstant no 
en tenim grans conjunts, ja que es tracta d'un element que seria emprat per la tala 
d'arbres o branques i per tant serien activitats realitzades fora del jaciment. Les aixes, tal 
com es demostra a la Draga, sí que és un element que es pot trobar més habitualment als 
assentaments. Es tracta d'una eina destinada al processat de la fusta i per tant pot ser 
emprat en les tasques in situ dins l'assentament (Palomo, 2000). 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
74 

 

Els molins, tant les parts actives com les passives, es troben bàsicament als jaciments i 
podrien demostrar un processat de cereals o d'elements minerals. Aquestes tasques es 
durien a terme en un jaciment amb certa estabilitat temporal i per tant indiquen un 
hàbitat estable.  
 
Taula 17: Restes macrolítiques d'alguns jaciments catalans durant les primeres fases neolítiques (a partir de Bofill 

et al., 2008; Palomo, 2000; Edo et al., 2011). 

 Sant Pau Draga Colomera Can Sadurní c17 
Bisell simètric (destral) 14 0 2 0 
Bisell asimètric (aixa) 6 9 1 0 
Molí 7 12 4 0 
Mà de molí 6 14 2 3 
Mà de morter 2 2 1 0 
Allisador 2 8 0 2 
Afilador 1 0 0 0 

 
 

 
Fig. 30: Aixa i destral dels nivells neolítics de la cova Colomera 

Malauradament, aquest tipus d'indústria no proporciona una informació cronològica 
concreta, ja que són elements que es documenten durant tota la prehistòria recent sense 
que s'hagin detectat diferències morfològiques des del neolític a l'edat del bronze.  
 
5.7. Els braçalets de calcària/marbre 
 
Tot i que es tracta d'un element polit, s'allunya totalment d'un fet funcional i per tant es 
pot incloure en un punt diferent. A Catalunya, els elements d'aquest tipus són realment 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
75 

 

escassos i sovint s'han documentat fora d'un context arqueològic fiable. Els tipus que es 
documenten a Catalunya i rodalies, si no s'indica el contrari, són de secció oval i poc 
amples (no superiors de 60-70 cm) (Castany et al., 1992-1993). 
En primer lloc, a la cova Colomera (excavacions de Josep de la Vega) es documentaren 
els fragments d'un braçalet que l'autor anomena de calcària i fet a partir d'un còdol pla 
(De la Vega, 1981). De la Bòfia de la Valldan i també fora de context arqueològic, es 
conserven les restes de dos braçalets més i un fragment d'un tercer. Actualment es 
troben dipositats en una col·lecció particular (Castany et al., 1992-1993). Per últim, en 
les recents excavacions de l'aeroport de Reus i del Coll Blanc es van recuperar 
fragments d'un altre braçalet de calcària en una estructura de tipus sitja (Bravo et al., en 
premsa). Aquest darrer és l'únic exemple conegut a Catalunya amb una procedència 
arqueològica fiable. Els conjunts on han aparegut els braçalets es poden considerar 
allunyats dels focus cardials més forts i en part, emparentats amb ceràmiques impreses 
amb eina (llevat de la Valldan). Altres casos, fora de Catalunya, també mostren la 
característica de trobar-se en contextos cardials però també amb ceràmiques impreses 
d'instrument. Al sud de França se'n documenta un exemplar a Grotte de Combe 
Obscure, dos a Baume Bourbon i un a Grotte Gazel fase B (Guilaine, 1971; Castany et 
al., 1992-1993). A Andalusia, els braçalets són més abundants i també es centren en 
cronologies recents dins el primer neolític (alguns estan decorats amb estries farcides de 
colorant vermell). Els exemples més importants són la Cueva de la Murciélagos de 
Zuheros amb diversos fragments d'un mínim de tres braçalets (Muñoz i Vicent, 1973), 
la Cueva de la Carigüela en el seu nivell XIII amb diversos exemplars i per últim la 
Cueva de Nerja, que igual que les altres coves de la zona, compta amb braçalets llisos, 
incisos i pintats  (Castany et al., 1992-1993). 
Tot i la seva àmplia variabilitat decorativa i geogràfica, els braçalets de calcària blanca 
(anomenats sovint "de marbre") tenen en comú unes dimensions molt similars i el fet 
que semblen situar-se en estrats avançats dins el primer neolític, acompanyats de 
ceràmiques impreses amb eina, incises i pintades en el cas andalús.  
 
5.8. Indústria òssia 
 
Les eines i elements d'abillament realitzats sobre suports ossis tenen un clara 
representació en els jaciments de la primera fase del neolític antic i un cert davallament 
a partir de la fase epicardial (Oliva, 2012).  
Si bé durant les darreres fases del mesolític la indústria òssia no és del tot estranya (sí 
minoritària), durant el neolític antic es dóna un gran floreixement de formes i tipus (fig. 
31), totalment inèdits fins el moment; destaquen les culleres, les espàtules i els anells 
(Pascual-Benito, 1996; Pascual-Benito, 1999). Altres elements com els punxons i inclús 
cisells es troben més estesos en tota la geografia catalana i no modifiquen massa la seva 
morfologia al llarg del neolític. Per aquest motiu ens centrarem en fer menció d'aquells 
elements més diagnòstics sobre matèria òssia animal del neolític antic.  
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Fig. 31: Indústria òssia de la cova de la Guineu: punxons, espàtules (una d'elles decorada), cullera i anell. 

L'espàtula del centre és de petxina 

El jaciment més ric en aquest tipus de materials és sens dubte la Draga (taula 18). 
Compta amb 23 elements clarament diagnòstics del període aquí analitzat (Legrand-
Pineau, 2011), a més de molts altres tipus com projectils o punxons entre d'altres. Si 
exceptuem el cas de la Draga i l'alt nombre d'anells, l'objecte més estès són les culleres 
amb 13 efectius, repartits en 7 jaciments diferents. Els anells, decorats o llisos, es troben 
en quatre jaciments (Draga, Guineu, Espluga i Vidre), les espàtules en quatre (Draga, 
Can Sadurní, Guineu i Bonica). Els mànecs són els elements menys documentats, amb 
només dos efectius (Bonica i Vidre). 
 

Taula 18: Resum dels utillatges ossis més destacats dels jaciments catalans 

 Anell dec. Anell llis Espàtula Mànec Cullera 
Draga 10 9 2  2 
Guineu Ie  1 2  1 
B. Espluga 1     
C.Sadurní c18   2  2 
Toll   1  2 
Pany     4 
Freda     1 
Bonica   2 1  
Vidre 1   1 1 
TOTAL 12 10 9 2 13 

 
Els anells:  
Com s'ha dit anteriorment, la Draga és de llarg el jaciment que disposa de més efectius 
d'aquest tipus. Compta amb un total de 19, dels quals 9 són decorats amb una 
protuberància superior, 9 són llisos i un compta amb una decoració estriada (Legrand-
Pineau, 2011). La cova de la Guineu compta amb un únic exemplar que potser resulta 
massa gran per ser un anell i que es podria classificar com arandela, i no té decoració. El 
mateix succeeix amb l'efectiu de la balma de l'Espluga, més petit, però també llis 
(Llongueras, 1981). Pel que fa a l'efectiu de la cova del Vidre, compta amb una petita 
protuberància a la part superior de l'anell (Bosch, en premsa). Els dos tipus d'anell 
esmentats aquí són típics de l'esfera clàssica cardial, i es troben ben presents en 
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nombrosos jaciments de la Península Ibèrica, sobretot valencians (Pascual Benito, 
1996). A nivell cronològic, no són diagnòstics dins la fase compresa entre 5600-4900 
cal BC, ja que tant a València com a Catalunya es troben dispersos en tot el període. Es 
documenten a més en cronologies posteriors, tal com succeeix a les capes postcardials 
de la cova de Can Sadurní (Edo et al., 2011).      
 
Les espàtules:  
Són elements bastant heterogenis, caracteritzats per tenir un front amb un important 
allisament que no és punxant. A la cova de la Guineu se'n documenten dos, una que 
sembla l'extrem en posició inversa d'una cullera i una altra fragmentada amb un front 
lateral molt allisat i amb profundes estries perpendiculars a l'eix llarg. Els dos efectius 
de Can Sadurní tenen una morfologia allargada, tot i que es troben fragmentats. Els 
altres exemples disponibles tenen característiques semblants, amb un front normalment 
lateral (i en certs casos corbat) que es troba molt treballat.  
 
Els mànecs: 
Anomenats així quan es tracta de parts d'eina incompleta. En el cas de la cova Bonica 
tenim un autèntic mànec per subjectar un element indeterminat. En la resta de casos la 
determinació és complexa i podria simplement tractar-se de punxons o espàtules 
fragmentades. Seria el cas de dos elements de la cova de Can Sadurní, que els autors 
han descrit com "mànecs de cullera" sense conservar la característica part còncava 
d'aquesta (Edo et al., 2011: 44).  
 

 
Fig. 32: Culleres d'os de la cova del Toll (excavacions antigues). Sense escala 

Les culleres:    
A Catalunya tenim de moment 13 efectius que poden ser descrits com culleres. Hi ha 
alguns casos, com els dos efectius de la cova de Can Sadurní c18, que només tenim el 
mànec. D'altra banda, a l'Esquerda de les Roques del Pany, n'hi ha una de sencera amb 
perforació a la banda proximal del mànec. Al mateix jaciment, tres mànecs de les 
mateixes característiques i també amb la mateixa perforació poden respondre a sengles 
culleres. De la cova del Toll (fig. 32) se'n coneixen dos efectius, incomplets, però amb 
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prous trams com per assegurar que es tracta d'aquest tipus d'eina. Els efectius de les 
coves Freda, Guineu i Vidre no presenten dubtes.  
Cal destacar el fet que en tots els casos conservats, la funció de cullera pot ser discutida. 
No presenten en cap cas la característica morfologia còncava i orientada en un angle 
proper als 45º al mànec. Això podria implicar que es tractin més de remenadors o eines 
similars. Els casos valencians coneguts són iguals a nivell morfològic (Pascual Benito, 
1999).  
Aquests elements, tot i que clarament s'han d'adscriure al neolític antic de ceràmiques 
impreses, no se situen amb claredat dins la fase cronològica.  No obstant, si exceptuem 
la cova de Can Sadurní on les culleres són dubtoses i de la cova del Toll, la resta de 
jaciments que disposen d'informació radiocarbònica (Draga, Bonica, Vidre) permeten 
proposar que es tracta d'un element present en moments relativament tardans, sempre 
dins de l'esfera cardial.  
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6.- CONTEXTOS ARQUEOLÒGICS I DATACIONS RADIOCARBÒNIQUES. 
EL FILTRE TAFONÒMIC 
 
Des de l’aparició de les datacions de 14C i sobretot, des de la seva generalització, s’han 
anat succeint els estudis de síntesis que han intentat posar en ordre la periodització 
radiocarbònica del neolític (Martín, 1989; Miró, 1994). La manca d’un nombre suficient 
de datacions, l’excessiva variació i la manca d’un protocol alhora d’escollir les mostres 
més idònies per ser datades, va provocar que aquests treballs no aconseguissin l’objectiu 
de poder fixar, amb garanties, les forquilles de cada període i les del neolític antic en 
particular. Recentment, alguns treballs que ja presenten una lectura crítica de les dades 
(Barceló, 2007), han proposat una forquilla pel neolític antic cardial d’ aproximadament 
1500 anys de durada (5800-4300 cal BC). Malauradament, l’esforç en el filtratge i 
elecció de dates fiables han estat al nostre entendre insuficients: accepten datacions amb 
variacions inferiors a 200 anys i no s'analitzen de manera crítica els contextos datats. 
Per aquest motiu ens hem de fixar, en qüestions de metodologia, en d’altres treballs més 
recents (Morales et al., 2010), que marquen una forquilla a dues sigmes del cardial c. 
5600-4900 cal. BC. Des d'aquell moment s'han realitzat nombroses datacions pels 
episodis cardials, cada cop més sobre mostres de vida curta, que permeten ajustar les 
forquilles cronològiques amb major fiabilitat. 
 
6.1. Problemàtica 
 
El treball històric té com a norma un increment del detall de la informació a mesura que 
hom es troba prop de l’actualitat. Aquest fet es converteix en quelcom directament 
proporcional a la precisió cronològica requerida, quan més detall es disposa més 
exactitud es precisa. Així doncs, la forquilla de desviacions assumibles als inicis del 
paleolític superior és més ampla que la que es fa servir durant el mesolític, de la mateixa 
manera que aquesta esdevé massa inexacta per a cronologies neolítiques. 
Per aquest motiu, l’obtenció de dades fiables i de la màxima exactitud possible ha de 
regir el procés de selecció de les mostres susceptibles de ser datades, ja que en el cas 
d'episodis culturals que es desenvolupen durant un curt període de temps, la 
contemplació d’errors  pot distorsionar completament la realitat prehistòrica. En aquest 
camí cap a la precisió existeixen tota una sèrie d’agents que poden provocar una falta de 
correspondència entre la datació obtinguda i el moment cultural que es vol determinar. 
A nivell general, aquests agent poden correspondre a qüestions tafonòmiques, a 
condicionants de la mostra o a limitacions tècniques i interpretatives, comportant totes 
elles la creació d’una realitat falsejada. De no corregir-se, també es falseja la vinculació 
de la interpretació del registre arqueològic als “a priorismes” induïts per la datació. 
 
6.1.1.- Qüestions tafonòmiques i estratigràfiques 
 
Existeixen tota una sèrie d’alteracions post-deposicionals de caràcter antròpic o natural, 
que poden provocar la contaminació puntual dels horitzons estratigràfics (Bernabéu et 
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al., 2001). La no identificació d’aquestes arriba a comprometre la validesa de les 
mostres seleccionades per les anàlisis radiocarbòniques, ja que les restes datades poden 
no mantenir cap tipus de relació amb el moment arqueològic al que se les suposa 
associades. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que, a partir del neolític, la 
modificació del sòl per part de les comunitats pren una dimensió diferent a la que 
s’observa en moments anteriors. Es produeix una antropització massiva de la 
estratigrafia, fet que comporta el moviment de sediments i, conseqüentment, de les 
restes arqueològiques que aquests incorporen. És habitual que en nivells corresponents a 
ocupacions de llarga durada, o d’una funcionalitat molt específica, la identificació de 
diferents tipus d’estructures excavades (fosses, cubetes, sitges, etc.), ja siguin 
sincròniques o diacròniques respecte a l’episodi estudiat, situïn dins les mateixes cotes 
estratigràfiques elements de procedència diversa i cronologia ben diferent. Aquest és un 
tipus de procés tafonòmic molt comú a tota classe de jaciments de cronologies recents, i 
que pot ser també provocat pels diferents tipus de bioturbacions. Els efectes de les arrels 
i dels animals excavadors son qüestions que en major o en menor grau afecten tots els 
jaciments, i que, de no ser discriminats durant el procés d’excavació, poden comportar 
la contaminació del registre.  
Existeix també una segona qüestió de caire estratigràfic que pot produir problemes 
greus en la interpretació arqueològica com, també en realitzar la selecció de mostres 
amb potencial radiomètric. Es tracta de la que es deriva de la baixa taxa de sedimentació 
que generalment mostren molts nivells corresponents a episodis neolítics o mesolítics, i 
per tant, de la seva lleu definició temporal. Aquest fet implica que restes arqueològiques 
produïdes per grups diferents i de cronologies diverses es puguin concentrar en paquets 
sedimentaris d’escassa potència, provocant l’aparició de veritables palimpsestos. 
Concentracions de centenars d’anys, o inclús de milers, poden restar incorporades en 
escassos centímetres dins de nivell d’aspecte completament homogeni. L’excavació i 
interpretació d’aquest tipus de dipòsits es força complexa davant la impossibilitat de 
observar límits estratigràfics i també, davant la barreja d’uns materials dipositats 
diacrònicament. En les parets de les cavitats es formen reguerons en els extrems dels 
nivells que barregen materials de diferents capes (efecte de telescopage). Dins de 
contexts amb aquestes característiques, la lògica de la selecció de les mostres destinades 
a les anàlisis radiocarbòniques esdevé un fet primordial. Sempre en relació amb la 
intensitat del palimpsest, la discriminació de segons quins tipus d’elements en favor 
d’uns altres ha d’estar encaminada a datar restes que esdevinguin representatives de 
l’episodi cultural determinat, ja que no és l’edat d’un objecte el que es cerca, sinó el 
moment d’una ocupació. Darrerament s'han publicat diversos treballs  on s’evidencia 
tota la problemàtica que pot comportar una mala interpretació d’aquest tipus de 
contextos (Bernabéu et al. 1999; 2001).  
 
6.1.2.- Fiabilitat i representativitat de les mostres 
 
El concepte de mostra amb potencial radiomètric ha d’aparèixer sempre vinculat a un 
altre de més important, el de mostra amb un elevat grau de representativitat. D’entre les 
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restes aptes per a l’anàlisi radiomètric, són les restes faunístiques i les antracològiques 
les que més representació tenen dins del registre arqueològic. Generalment són aquestes 
les seleccionades per a dur a terme les datacions, tot i que, depenent de les seves 
característiques, poden presentar una problemàtica ben diversa, especialment en 
moments del neolític antic. 
Les restes òssies animals es caracteritzen per formar part dels materials considerats com 
mostres de “vida curta”. És a dir, que en relació amb la durada de la vida de l’ésser, el 
començament en un moment o altre del cicle radioactiu de disminució de 14C no 
suposaria una distorsió excessiva de l’edat obtinguda (Bernabéu, 2006). Tot i així, 
segons l’estat de conservació el resultat de les datacions pot no correspondre’s amb 
l’edat real de la resta. El carboni de les restes òssies apareix en una proteïna constitutiva 
dels teixits orgànics  denominada col·lagen. La quantitat i qualitat del col·lagen present 
als ossos apareix determinada pel seu estat de conservació, essent freqüent la seva 
disminució o desaparició en restes cremades o calcinades. Tot i així, la problemàtica 
inherent a aquest tipus de material prové de qüestions tafonòmiques, més que no pas 
d’aspectes tècnics. Essent necessària una certesa absoluta de l’associació entre el 
material i el moment d’ocupació, la dualitat present al neolític entre fauna salvatge i 
domèstica esdevé un element d’importància en la caracterització d’ocupacions 
neolítiques. En jaciments amb seqüències mesolítiques o paleolítiques subjacents, la 
selecció de mostres exclusivament domèstiques permet eliminar el factor de risc que 
suposa la possible contaminació per part de materials més antics. En aquest sentit, 
també s’està garantint que la presència de la mostra dins del jaciment sigui un fet que 
directament relacionat amb l’activitat humana, ja que l’aparició de restes faunístiques en 
contexts antropitzats pot disposar d’orígens molt diversos (Bernabéu et al., 2001; 
Zilhao, 2011). 
Els carbons, o la fusta sense cremar quan es conserva, comporta el mateix tipus de 
problemàtica tafonòmica. Per un costat, és comú als jaciments la recuperació de restes 
antracològiques disperses i aïllades, que no mostren associació a estructures de 
combustió, ni a fenòmens amb presència de foc documentat. Per l’altre, en estratigrafies 
potents la identificació fefaent de l’origen d’aquest tipus de restes esdevé força 
complicat, el que implica, en cas de ser datades, una incertesa sobre el resultat 
radiocarbònic obtingut. Aquesta incertesa es veu incrementada en termes de probabilitat 
pels límits tècnics que suposa la utilització de sistemes de 14C convencional. En un 
procés en que es fa necessària una quantitat de mostra considerable, s’han d’acumular 
materials diferents, incrementant la possibilitat de que qualsevol d’aquests no representi 
el context en que va ser recuperat. És per això que, recurrentment, a datacions 
realitzades per 14C sobre carbó, la desviació estàndard dels resultats radiomètrics dona 
xifres molt elevades, patint alhora una gran distorsió de la mitjana obtinguda. 
L’aplicació de tècniques de datació AMS redueix considerablement aquests riscos, ja 
que la quantitat de mostra necessària es mínima, i garanteix per tant que es data un únic 
element, no un conjunt. Igualment, en tots dos casos, 14C convencional i AMS, la 
selecció de mostres es pot regir per una sèrie de pautes que garanteixi al màxim la 
associació i representativitat entre mostra i conjunt. Per un costat, la selecció de restes 
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recollides manualment, coneguts la seva posició in situ i el seu context proper. I per un 
altre, la tria d’aquelles que venen associades a episodis de combustió integrats en el 
nivell, amb l'associació amb la resta del paquet arqueològic que no resulti dubtosa. Tot i 
així, la caracterització de la fusta en general presenta un altre tipus d’incertesa. En una 
situació en que la mostra resulti completament sincrònica al context arqueològic en que 
va ser recuperada, característiques inherents al propi material poden provocar 
distorsions. És el que succeeix amb les mostres denominades com de “vida llarga”, en el 
cas antracològic conegut com efecte de la “fusta vella o envellida” (Morales et 
al.,2010). En aquest cas, l’edat obtinguda potser no sigui representativa del moment en 
que la mostra va ser dipositada en el context arqueològic del que fou recuperada. El 
cicle de disminució del 14C en la fusta és un fet que no va directament vinculat a la mort 
del vegetal, sinó que es va desenvolupant a diferents parts de l’arbre a mesura que es 
produeix el seu creixement. Per tant, si el carbó prové d’arbres longeus, el resultat pot 
indicar un moment pretèrit en la vida d’aquest, no el moment en que va ser antropitzat. 
Dins de contextos neolítics, l’eliminació d’aquest tipus de problemàtica ha de venir 
sustentada per l’anàlisi taxonòmica de les restes, seleccionant aquelles mostres que 
provenen de determinats arbustos o plantes dels quals es coneix un cicle vital curt, que 
no pugui distorsionar excessivament els resultats. La consideració de les llavors com a 
restes de vida curta, estacional, o com a molt anual,  juntament amb la selecció 
d’aquelles que es consideren provinents de plantes domesticades, elimina conjuntament 
tant la problemàtica pròpia del tipus de mostra, com la incertesa sobre l’origen de 
l’element, en un cas similar al que ofereix la dualitat fauna salvatge / fauna domèstica. 
Una situació comparable a la existent entre mostres de “vida llarga” i “efectes 
envellidors” apareix al tractar les restes malacològiques. Els mol·luscs marins 
incorporen en la fabricació del seu exosquelet, materials provinents del substrat 
geològic en que es desenvolupen, provocant una imprecisió dels resultats que apareix 
exclusivament vinculada als diferents dominis morfoclimàtics. Segons estudis que s’han 
realitzat sobre aquest tipus de qüestions -denominades “efecte reserva”- estableixen que 
a la zona atlàntica de la Península Ibèrica, cal una correcció de 380 ± 30 anys en la 
calibració dels resultats (Zhilao, 2001). Caldria també, una sèrie d’estudis de correcció 
d’àmbit mediterrani per poder tractar amb fiabilitat els resultats obtinguts amb aquest 
tipus de registre ja que, fins el moment, només es coneix la correcció realitzada a partir 
del sondeig de Banyuls al sud de França (emprat en les corbes d'OxCal). 
Per últim i a nivell metodològic, totes les datacions d'aquest treball han estat calibrades 
mitjançant el programa CalPal'07 amb la corba de calibració Hulú (Wenninger i Jolis, 
2004). Tanmateix, els gràfics també han estat amb el mateix programa, traslladats en 
format SVG. al programa Corel Draw X5 per tal d'adaptar les figures.   
 
6.2. Filtre tafonòmic dels contextos i les datacions 
 
Actualment existeixen a Catalunya una sèrie de datacions per 14C d’episodis culturals 
atribuïts a l’horitzó cardial del neolític inicial que pertanyen a un conjunt de 28 
jaciments de diferents característiques (fig. 33). A continuació es presenta una revisió 
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individualitzada d’aquestes dades, fent menció específica al context en que van ser 
recuperades i a les seves característiques tècniques i interpretatives. En cada apartat de 
jaciment s'anotaran les datacions rebutjades en cursiva. Tanmateix, al final del capítol, 
es procedirà a decidir quines són les datacions òptimes, quines les de mitjana fiabilitat i 
les rebutjades.  
 

 
Fig. 33: Jaciments catalans amb datacions radiocarbòniques de les primeres fases neolítiques: 1 Balma 

Margineda; 2 Balma del Serrat del Pont  i Plansallosa; 3 Draga; 4 Font del Ros; 5 Cova Colomera; 6 Cova Gran de 
Santa Linya; 7 Cova del Parco; 8 Cova del Toll; 9 Cova del Frare; 10  Can Roqueta II; 11 Pla de la Bruguera;  12 Can 
Filuà i Turó de Can Bellsolà ; 13 Can Xammar; 14‐15 Plaça Vila de Madrid i Sant Pau del Camp; 16 Cova Bonica; 17 
Cova de Can Sadurní; 18 Guixeres de Vilobí; 19 La Serreta i la Vinya d'en Pau; 20 Cova de Sant Llorenç; 21 Cova 

Foradada; 22 Cova de la Font Major; 23 Coll Blanc; 24 Cavet; 25 Cova del Vidre 

 
6.2.1.- Balma Margineda (Aixovall, Andorra) 
Representa l’enclavament més septentrional del nord-est peninsular on s’han recuperat 
restes cardials i s’han efectuat datacions radiocarbòniques. Els nivells relacionats amb 
els episodis del neolític antic caracteritzats radiomètricament són la capa 3a, la 3b, i la 
3b base (Guilaine i Martzluff, 1995). El conjunt ceràmic recuperat està caracteritzat 
principalment pel predomini de decoracions inciso-impreses, amb un percentatge cardial 
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molt baix. Es disposà originalment de tres datacions radiocarbòniques per a aquests 
episodis. Recentment, com a part d'un projecte europeu, s'han tornat a datar els nivells 
3a i 3b, sobre mostres de vida curta, però no domèstica.  
 
  Capa 3a-F1 F22: Carbó (Ly-3288) 6640 ± 160 BP 
  Capa 3b-F3 F22: Carbó (Ly-3289) 6859 ± 150 BP 
  Capa 3b base- F3 base G22: Carbó (Ly-2839) 6870 ± 120 BP 
  Capa 3a: Avellana (Beta-325681) 6630 ± 40 BP 
  Capa 3b: Avellana (no publicada) 6410 ± 40 BP 
 
El conjunt de datacions original fouà efectuat sobre restes antracològiques mitjançant la 
tècnica del 14C convencional. S’ha de tenir en compte que la mostra de la capa 3b no 
està relacionada a cap element ceràmic, fet que planteja certs dubtes entorn de la seva 
associació. Endemés, si tal com han descrit els propis investigadors del jaciment, cal 
tenir en consideració amb la disposició de la sedimentació holocena és força complexa, 
apareixent retallada per estructures que transgredeixen verticalment els diferents límits 
estratigràfics. Tanmateix, les remocions causades per intervencions no sistemàtiques 
semblen haver estat freqüents en el jaciment, afectant amb especial insistència aquests 
nivells superiors. Aquest conjunt de datacions presenta una desviació estàndard molt 
elevada, superior a 120 anys, fet que pot representar una possible dissociació entre 
alguna de les mostres i els nivells estudiats. La proximitat del sostre de la capa 4, amb 
resultats radiocarbònics que el situen a finals del VIII mil·lenni BP, és un element que 
condiciona molt la caracterització d’un conjunt estratigràfic tan complex, a causa 
sobretot de la possible incertesa sobre l’origen de la mostra, més encara si es té en 
compte la limitació del 14C convencional.  
Recentment s'han efectuat noves datacions AMS al jaciment per part del Servei de 
Cultura del Govern d'Andorra amb col·labora amb un projecte europeu sobre 14C i 
neolitització. Les noves datacions s'han realitzat sobre elements de vida curta però 
d'origen no domèstic (fragments de Corylus avellana) procedents de les capes 3a i 3b. 
Els resultats obtinguts presenten un bon comportament a nivell de desviació estàndard, 
malauradament però, les datacions han proporcionat resultats invertits, sent més antics 
els de la capa més recent. Això pot donar una idea de l'afectació tafonòmica que 
presenten els nivells. En aquest sentit creiem que el més encertat és acceptar la datació 
més recent obtinguda del nivell més antic i refusar tota la resta de datacions del conjunt.  
 
6.2.2.- Balma del Serrat del Pont (Sales de Llierca, la Garrotxa) 
Existeix una ocupació neolítica de poca intensitat que ha estat identificada en el nivell 
denominat III.4.  Segons els estudis zooarqueològics (Alcalde et al., 2002) es tracta d’un 
jaciment en que la representació de restes salvatges és molt abundant, fet que posaria de 
manifest una gran importància del component cinegètic. El registre ceràmic, no gaire 
abundant, compts únicament tres fragments cardials, que disposen d’impressions de 
valva i aplicacions plàstiques combinades. Existeix una datació sobre una resta òssia de 
suid salvatge realitzada mitjançant 14C accelerat: 
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  Nivell III.4: Os (Sus scropha) (Beta-172521) 6470 ± 40 BP 
 
El context arqueològic en que aquesta mostra va ser recuperada no ha estat explicat amb 
detall, i la seva identificació taxonòmica -Sus scropha- no permet garantir un vincle 
directe amb ocupacions neolítiques. Aquest fet però, resulta totalment coherent amb la 
forta inclinació cap a la cacera que proposen els excavadors del jaciment. L'existència 
de nivells del mesolític recent amb datacions properes al 7300 BP permet eliminar la 
possibilitat que la datació del nivell III.4 procedeixi d'una contaminació mesolítica. La 
categoria de la mostra, un element de “vida curta”, descarta completament un possible 
envelliment del resultat, alhora que apareix amb una coherència molt marcada degut a la 
baixa desviació estàndard . Així doncs, l’associació entre element datat i nivell sembla 
força propera, tot i que la manca d’un context explicat no permet afirmar-ho amb total 
seguretat. 
 
6.2.3.- Plansallosa (Sales de Llierca, la Garrotxa) 
Es tracta d'un jaciment a l'aire lliure situat en una terrassa fluvial en una petita vall a la 
zona de l'alta Garrotxa, molt proper a la balma del Serrat del Pont. Durant les 
nombroses campanyes d'excavació que s'hi dugueren a terme a cavall de les dècades 
dels anys 80 i  90 del segle passat, es documentaren com a mínim dues fases d'ocupació 
en un lapse d'ocupació relativament curt. El que ens ocupa aquí, el nivell PSL-I, 
comptava amb fogars, una possible cabana de planta el·lipsoïdal amb sòcol de pedra i 
alguns forats de pal (Bosch et al., 1998). D'aquesta fase es realitzaren es van obtenir 
dues datacions de 14C.  
 
 PSL-I: Carbó (Beta-74313) 6130 ± 60 BP 
 PSL-I: Carbó (Beta-74311) 6180 ± 60 BP 
 
Les dues datacions radiocarbòniques disponibles per la fase antiga del poblat de 
Plansallosa han estat realitzades amb sistema accelerat. No obstant es tracta de mostres 
de carbó sense analitzar taxonòmicament i suposem que recuperats en capes disperses i 
no d'estructures antròpiques. En canvi, el fet que les dues datacions siguin homogènies i 
separades de les de PSL-II els proporciona una bona relació resultat obtingut-cultura 
material. Aquestes datacions proporcionen una imatge representativa tot i que la seva 
qualitat és millorable.  
 
 
6.2.4.- La Draga (Banyoles, Pla de l’Estany) 
El jaciment de La Draga esdevé un lloc excepcional dins del conjunt de jaciments 
d’aquestes cronologies, ja que presenta una conservació extraordinària de molts dels 
tipus de materials. Les característiques anaeròbiques pròpies de la seva situació, un 
entorn perilacustre, comporten la bona conservació de la matèria orgànica, fet que ha 
permès identificar diverses de les estructures que es corresponen a dos episodis 
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d’hàbitat d’un poblat pertanyent al neolític antic (Bosch et al., 2000). La conseqüència 
directa d’aquesta situació ha estat que una part de la investigació es dirigís vers una 
minuciosa caracterització cronològica. Per una banda, de caràcter intern i espacial, 
mitjançant la dendrocronologia, i per una altra de caràcter radiomètric absolut, 
mitjançant el 14C. Es disposa d’un ampli conjunt de datacions radiocarbòniques, tot i 
que una bona part –a baix en cursiva- ha estat rebutjada a posteriori pels propis 
investigadors degut a problemes de contaminació (Bosch et al. 2000: 262).  
 
  E3-fogar: Carbó (Hd-15451)  6060 ± 40 BP 
  E6-fogar: Carbó (GAK-15223) 5710 ± 170 BP 
  E6-fogar: Carbó (UBAR-245) 5920 ± 140 BP 
  E40-fogar: Carbó (UBAR-311) 5970 ± 110 BP 
  E50-fogar: Carbó (UBAR-312) 6570 ± 460 BP 
  E56-fogar: Llavor (UBAR-313) 6010 ± 70 BP 
  H30-fogar: Os (UBAR-315) 6700 ± 710 BP 
  Sector b: Fusta (Beta-137197) 6290 ± 70 BP 
  Sector b: Fusta (Beta-137198) 6270 ± 70 BP 
  E106-pal: Fusta (Quercus) (UBAR-314) 6410 ± 70 BP 
  E5-fogar: Llavor (OxA-20234) 6127 ± 33 BP 
  E21-fogar: Llavor (OxA-OxA-20235) 6143 ± 33 BP 
  Sector B: Bos taurus (Beta-indet) 6184 ± 27 BP 
  Sector B: Llavor (OxA-20231) 6163 ± 33 BP 
  Sector B: Llavor (OxA-20232) 6121 ± 33 BP 
  Sector A: Llavor (OxA-20233) 6179 ± 33 BP 
  Sector C: Ovis aries (Beta-278255) 6270 ± 40 BP 
  Sector C: Ovis aries (Beta-278256) 6170 ± 40 BP  
 

 
Fig. 34: Representació gràfica de les datacions de la Draga. A: amb mostres de carbó amb desviació menor als 100 

anys; B: mostres de vida curta 

La Draga és el jaciment amb millor documentació radiocarbònica del NE peninsular, 
compta actualment amb 18 datacions, gran part d'elles AMS. Si bé inicialment la 
caracterització cronològica del jaciment es mostrava una mica dubtosa a causa de certes 
datacions (p.ex. UBAR-715, UBAR-311, GAK-15223 dins Bosch et al., 2000), 
l'augment del nombre de datacions, totes elles realitzades amb mètode AMS i sobre 
taxons de vida curta i en alguns casos procedents d'estructures antròpiques ha permès 
ajustar millor les forquilles cronològiques (Bosch et al., 2011)  Tanmateix, moltes de les 
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datacions radiocarbòniques realitzades sobre carbó, si exceptuem les que tenen una 
variació major a ± 100 BP, compleixen i s'ajusten a la forquilla establerta a partir de les 
datacions sobre mostra de vida curta. Únicament la datació UBAR-314 es desvia 
d'aquesta tònica.  
Si es presenten gràficament les corbes acumulatives a 2σ, s'observa la diferència 
existent entre forquilles cronològiques quan s'utilitzen les datacions procedents de restes 
de carbó amb variació menor a ± 100 BP i quan no s'utilitzen. En aquest sentit, en el 
primer cas les ocupacions de la Draga s'iniciarien a partir de 5410 cal BC fins gairebé 
4800 cal BC (part superior de la figura 34). Per contra, amb les mostres de vida curta 
domèstica (part inferior de la figura 34), la forquilla guanya nitidesa i es situa entre 
5280-4850 cal BC. Per aquest motiu i gràcies a l'abundància d'informació 
radiocarbònica, és recomanable per la Draga emprar únicament les datacions de millor 
qualitat.  
 
6.2.5.- Font del Ros (Berga, Bergadà) 
A la Font del Ros s’han documentat diverses ocupacions a l’aire lliure corresponents a 
moments neolítics i mesolítics. Les evidències mesolítiques, i d’un possible paleolític 
superior apareixen en les unitats arqueològiques SGA i SG, i han estat interpretades 
com un sòl d’ocupació (Pallarés et al., 1996; 1997). El material neolític ha estat 
recuperat en una sèrie de foses excavades al subsòl i distribuïdes en una gran extensió 
de terreny. Aquests materials inclouen un percentatge de fragments ceràmics amb 
decoracions cardials força notable dins d’un conjunt on predominen les impreses i 
sobretot les ceràmiques incises. En base a la identificació d’aquests materials i de tota 
una sèrie de datacions, l’ocupació neolítica s’ha situat dins el neolític antic cardial. Tot 
seguit es reprodueixen únicament aquelles datacions provinents de les foses, ja que al 
context arqueològic de les unitats SGA i SG s’han analitzat mostres que proporcionen 
una cronologia sincrònica a les estructures (Pallarés et al. 1997), però en un context 
sense definir a nivell cultural. 
 
 N E. 15 (fossa): Llavors (AA16499) 6243 ± 56 BP 
 N E. 21 (fossa): Llavors (AA16500) 6058 ± 79 BP 
 N E. 33 (fossa): Llavors (AA16501) 6307 ± 68 BP 
 N E. 36 (fossa): Llavors (AA16502) 6370  ± 57 BP 
 
Els problemes d’associació que poden presentar els materials alhora de tractar nivells 
d’ocupació disminueixen i es fan més fàcils d’identificar quan es tracta d'estructures 
aïllades, sempre que el seu rebliment sigui homogeni i mostri una relació absoluta amb 
l’episodi que han de representar. En aquest cas, les mostres presenten una coherència 
molt forta a nivell individual, amb una desviació estàndard baixa. La tècnica 
radiocarbònica emprada és l’AMS (Martínez et al., 2006), fet que garanteix la 
coherència del resultat, que en aparença només pot aparèixer alterada per possibles 
efectes de “fusta envellida”. No obstant, les bones variacions obtingudes de les 
datacions fa tants anys, fa suposar als investigadors actuals del jaciment que aquestes 
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fossin realitzades sobre llavors, molt presents al jaciment (J. Martínez, M. Martí i R. 
Pou com. pers.). 
 
6.2.6.- Cova del Parco (Alòs de Balaguer, la Noguera) 
La zona arqueològica es correspon al conjunt d’un abric i una cova i va ser subjecte de 
diverses excavacions per part del Dr. Maluquer de Motes a partir de l’any 1974. En 
aquestes intervencions es va excavar pràcticament tots els nivells de l'edat del bronze, 
calcolític i del neolític (Maluquer de Motes, 1988). El conjunt ceràmic corresponent al 
neolític antic recuperat comprèn uns pocs fragments amb decoració cardial i sobretot 
efectius impresos i amb motius plàstics. Posteriorment, un equip encapçalat pel Dr. J.M. 
Fullola ha continuat la tasca d’excavació sobretot en els nivells corresponents al final 
del paleolític. Es disposa de tres resultats radiocarbònics per a les fases neolítiques. 
  
 Nivell IAB (nivell alfa5 sector5 z=2'50): Os (CSIC 280) 6450 ± 230 BP 
 Nivell IAB (nivell alfa4 sector 5 z=1'90): Carbó (CSIC 281) 6450 ± 70 BP 
 Estructura EE1: Carbó (GrN-20058) 6120 ± 90 BP  
   
Segons Maluquer (1988: 21), les mostres datades pel laboratori del CSIC procedien d'un 
fogar relacionat amb ceràmiques "montserratines" recuperades d'un tall estratigràfic. 
Aquestes datacions van ser rebutjades per l’actual equip d’investigadors (Petit, 1996: 
30) ja que consideraren que procedien del tall estratigràfic de l’anomenada “Cala 
Maluquer”, sense mantenir cap relació estratigràfica clara amb els materials 
arqueològics als quals es varen associar. La datació restant (GrN-20058), obtinguda a 
partir de carbons amb mètode convencional, procedeix d'una estructura de tipus sitja, 
del que es va fer un important conjunt d'estudis i analítiques. 
Si bé els autors d'aquest treball (Petit, 1996) consideren que els materials de la sitja EE1 
(cordons llisos) i la datació es corresponen amb un horitzó epicardial, considerem que el 
material ceràmic, la datació obtinguda i la situació estratigràfica de l'estructura (a la 
base de la seqüència neolítica), es correspon amb un horitzó tardà dins la fase del 
neolític antic cardial. En conclusió, la datació és representativa dels materials recuperats 
per Maluquer i per tant la considerarem vàlida.     
 
6.2.7.- Cova Colomera (Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà) 
Aquesta gran cavitat situada a la serra del Montsec (Prepirineu de Lleida), compta amb 
diversos nivells pertanyents al neolític antic, així com d'altres pertanyents al neolític 
final, el bronze inicial (antic i mitjà) i a una petita fase tardorromana. Pel que ens 
interessa, en el Sondeig CE es documentaren tres nivells d'estabulació de ramats de 
tipus fumier (CE12, CE13 i CE14); mentre que al Sondeig CV s'hi documentà una gran 
fase d'ocupació del neolític antic (CV10), amb diverses estructures vinculades amb 
l'hàbitat com  fogars, fosses-contenidor, fosses i multitud de forats de pal (Oms et al., 
2008; Oms et al., 2012; Oms et al., 2013). Es compta amb una datació per a cadascun 
d'aquests nivells o fases: 
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 CE12: carbó Buxus sempervirens (Beta-248523) 6020 ± 40 BP 
 CE13: llavor Triticum aestivum/durum (Beta-240551) 6150 ± 40 BP 
 CE14: llavor Triticum aestivum/durum (OxA-23634) 6170 ± 30 BP 
 CV10 EC-1: carbó Buxus sempervirens (Beta-279478): 6180 ± 40 BP 
 
Les quatre datacions disponibles per la cova Colomera han estat realitzades mitjançant 
el 14C AMS, pertanyen a diferents nivells però amb una homogeneïtat a nivell de cultura 
material, però, molt acusada (Oms, 2008; Oms et al., 2012). Les tres datacions CE12, 13 
i 14, procedeixen de sengles nivells d'estabulació, mentre que la datació del sondeig CV 
s'ha recuperat de l'estructura de combustió nº1 de la fase CV10. Pel que fa a les mostres, 
les efectuades sobre carbó han estat coordenades a mà mentre que les altres procedeixen 
de la flotació de sediment. Les mostres de carbó van ser escollides per poder establir el 
taxó de caràcter més arbustiu possible, en aquest cas boix.  
La notable homogeneïtat observada permet establir que les datacions i el dipòsit tenen 
un comportament vàlid. Únicament la datació del nivell CE12 dóna un resultat més 
recent, tot i amb això, quan es calibren les quatre datacions proporcionen una corba 
homogènia.  
 
6.2.8.- Cova Gran de Santa Linya (Avellanes-Santa Linya, la Noguera) 
Aquesta gran cavitat compta amb una àmplia estratigrafia que s'inicia en el paleolític 
mitjà,continua amb el paleolític superior antic i final, el mesolític i diferents fases del 
neolític. En un dels sondejos realitzats s'hi documentaren una sèrie d'estructures 
imbricades de diferents tipologies (fogars, forats de pal, fosses, etc.). La datació 
d'algunes d'aquestes estructures mostrà que, com a mínim en alguns casos, eren del 
neolític antic cardial (Mora et al., 2011). La datació disponible és la següent:  
 
 Estructura E-9: Aglà (Beta-265982) 6020 ± 50 BP 
 
L'estructura E-9, de tipus fossa, compta amb escàs material arqueològic entre el que 
destaca un fragment ceràmic amb decoració cardial (J. Martínez com. pers.; Polo et al., 
2014) i a més amb restes d'aglans. Tot i que la mostra datada no és domèstica, sí que 
s'ha de considerar de vida curta i fruit d'una activitat antròpica (recol·lecció). Per 
aquests motius, l'associació entre el material datat i el registre dins una estructura 
antròpica, donen total validesa tant al dipòsit com a la seva associació cronològica.  
 
6.2.9.- Cova del Toll (Moià, Bages) 
Les intervencions arqueològiques a la cova del Toll s’han centrat en la part proximal de 
la Galeria Sud, sector que actualment apareix de nou integrat en un projecte d’excavació 
i estudi tant de caràcter arqueològic com paleontològic (Cebrià et al., 2014). La Galeria 
Sud és un tub càrstic d’uns 100 metres de longitud que forma part del sistema de les 
Coves del Toll. Tot el conjunt ha estat configurat per un  curs subterrani, el Torrent del 
Bassot, generador d’un carst amb un desenvolupament intern excepcional. Des dels 
anys setanta s’han dut a terme diverses excavacions sistemàtiques centrades en la potent 
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seqüència holocena, establint el que s’ha considerat com una de les estratigrafies 
clàssiques per a la seriació del Neolític al nord-est peninsular (Guilaine et al. 1981, 
1982; Petit, 1998, 2000). Els nivells atribuïts al neolític antic cardial presenten una 
panòplia ceràmica caracteritzada per decoracions plàstiques de cordons horitzontals i 
verticals, que apareixen sovint en combinació amb impressions cardials conformant 
motius horitzontals. Una part dels resultats d’aquestes primeres intervencions fou la 
publicació d’un ampli conjunt de datacions per a tota la sèrie Holocena, que incloïa una 
procedent de la capa 5, corresponent a aquest moment cardial localitzat als quadres 
D106 i B106/107/108. 
 
 Capa 5 (B106/108): Carbó (MC-2136) 5930 ± 140 BP. 
 Capa 2b (P-16/17): Molar Ovis aries (OxA-26070) 6425 ± 35 BP 
 Capa 2b (P-16/17): Molar Ovis aries (OxA-26071) 6390 ± 34 BP  
 
La primera datació fou realitzada sobre una mostra de carbons sense identificar 
mitjançant el 14C convencional. L'elevada desviació estàndard que presenta denota poca 
coherència interna del resultat causada possiblement per la heterogeneïtat de la mostra. 
Igualment, el context en que va ser recuperada és susceptible de ser identificat com 
confós degut a que les diferents ocupacions es succeeixen en un paquet d’escassa 
potència, ja que com afirma Araceli Martin (1986) en aquest nivell també apareixien 
materials epicardials. Aquest fet, pot haver comportat la selecció de materials 
relacionats amb el nivell suprajacent i per tant, una caracterització irreal del horitzó 
cardial. 
Pel cas de les datacions de l'estructura 2b (Cebrià et al., 2014), aquestes procedeixen 
d'una petita estructura de tipus fossa on no hi havia presència de materials barrejats. Les 
mostres escollides, molars d'Ovis aries, són un material òptim per la datació AMS (taxó 
domèstic i de vida curta). Les dues datacions, que procedeixen d'una mateixa estructura 
presenten un resultat molt similar, estadísticament indestriable.  
Malauradament, per les dimensions de la cavitat i tipologia de les ocupacions (Guilaine 
et al., 1981), les datacions de l'estructura 2b podrien no ser significatives per a la 
totalitat del material ceràmic cardial de la cavitat. No obstant, l'estudi de les restes 
ceràmiques del Toll indiquen una gran homogeneïtat en els trets tècnics i decoratius dels 
conjunts (capítol 8.1.5.). 
 
6.2.10.- Pla de la Bruguera (Castellar del Vallès, Vallès Occidental) 
El Pla de la Bruguera és una estació arqueològica a l’aire lliure situada a la plana 
vallesana. S’hi han documentat sis estructures excavades al subsòl i un parell 
d’estructures de combustió sense atribució cronològica (Fíguls i Bernades, 1990). Les 
foses, en forma de cubeta, disposen d’un diàmetre que oscil·la entre 115 i 166 cm., i una 
potència, que en el cas màxim arriba als 44 cm. Les ceràmiques recuperades presenten 
un conjunt relatiu important de decoracions cardials, amb 19 elements, superior al de les 
decoracions plàstiques (Bernades i Fíguls, 1990). En base a diversos remuntatges entre 
estructures, s’ha proposat una relació sincrònica entre, almenys, tres d’elles. La datació 
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de que es disposa ha estat realitzada sobre una mostra òssia procedent d’una de les 
estructures amb decoracions cardials. 
 
  Os (UBAR-249) 5600 ± 110 BP 
 
La mostra està analitzada mitjançant 14C convencional i realitzada sobre una resta 
faunística sense identificar taxonòmicament i sense cap tipus de context explicat. La 
seva elevada desviació estàndard pot ser deguda a una conformació heterogènia de la 
mostra, però l’absència d’informació al respecte restringeix qualsevol comentari en 
aquest sentit. En un treball posterior al dels autors de l'excavació (Blasco et al., 2005), 
s'afirma que, segons una comunicació personal d'Araceli Martin, entre els materials 
d'alguna de les estructures hi havia nanses tubulars de tipus Montboló. La datació 
obtinguda doncs, podria correspondre's a la ocupació postcardial del jaciment, tot i que 
no es pot confirmar amb seguretat.  
  
6.2.11.- Cova del Frare (Matadepera, Vallès Occidental)  
L’ocupació atribuïda al neolític antic de la cova del Frare  sembla localitzar-se dins d’un 
subnivell denominat C5c i C6 del sector E de la cavitat, tot i que la manca de 
concordança de les diverses publicacions de Martín i altres (1985) i Martín i Estevez 
(1992) no permet afirmar-ho amb seguretat. A nivell ceràmic, el component cardial 
apareix en proporció important tot i que es coneixen altres tipus de decoracions, com les 
incises, impreses, inciso-impreses i plàstiques. Es disposa de dues datacions 
radiocarbòniques: 
 
  Nivell C5c, T22-23: Carbó (I-3030) 6380 ± 310 BP 
  Nivell C6, Os Ovis aries (Beta-325690) 6170 ± 40 BP 
 
El resultat de la primera datació, fruit de l’aplicació de 14C convencional, proporciona 
una desviació estàndard excessivament elevada. Aquesta distorsió pot estar relacionada 
amb una mala selecció de les restes antracològiques, sense identificació taxonòmica, o 
també amb la presència d’elements envellits que falsegen la mitjana obtinguda. 
Per altra banda, la nova datació disponible (Beta-325690) ha estat obtinguda a partir 
d'un efectiu d'Ovis aries procedent de la capa 6 i presenta una bona relació entre 
materials arqueològics i context, per la qual cosa s'ha de considerar vàlida.  
 
6.2.12.- Turó de Can Bellsolà (Sta. Perpètua de la Mogoda, Vallès Occidental) 
Es documenten tres estructures de planta circular excavades en el subsòl, tot i que 
únicament es disposa de les característiques de dos d’elles. El diàmetre màxim se situa 
per sobre dels 120 cm per als dos casos coneguts, mentre que la potència sedimentària 
es molt escassa, no més de 35 cm (Martí i Pou, 1998). A totes tres es va recuperar 
principalment material ceràmic que incloïa un total d’onze elements amb decoració 
cardial. En relació al nombre de fragments recuperats, es pot considerar que la presència 
d’impressions de Cardium/Cerastoderma edule és molt abundant a les foses TCB-1 i 
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TCB-2, mentre que baixa notablement a l’estructura TCB-4. Si el que es pren com a 
indicador és el nombre mínim de vasos identificats, la representació Cardial és molt 
similar a totes tres foses. Precisament és aquesta estructura TCB-4 la que va 
proporcionar la única datació disponible:  
 
  TCB-4: Carbó (nº60): (AA19187) 6250 ± 80 BP 
 
La tècnica de 14C emprada no ha estat publicada i es desconeix la identificació 
taxonòmica de l’element datat. Aquest darrer fet però, sembla venir derivat per 
alteracions tafonòmiques (vitrificacions) presents en les dues úniques restes 
antracològiques exhumades (Martí i Pou, 1998). Tot i així, la desviació estàndard del 
resultat i la aparent coherència contextual del conjunt de les tres estructures és un fet 
que proporciona certa seguretat pel que fa a la datació obtinguda tot i la poca informació 
disponible al respecte. 
 
6.2.13.- Can Xammar (Mataró, Maresme) 
Can Xammar és un jaciment format per tres estructures negatives a l'aire lliure 
interpretades com a fons de cabana i una fossa, totes afectades per altres estructures de 
cronologia romana.  Les evidències materials consisteixen en abundants restes lítiques i 
ceràmica molt mal conservada. Els autors sostenen que és possible observar en els 
efectius ceràmics patrons alterats cardials, però que es veuen de manera molt deficient 
(Pou i Martí, 2005). Es compta amb dues datacions 14C AMS per aquest jaciment, 
realitzades sobre carbó. 
 
  UE 3025: carbó (Beta-) 6270 ± 40 BP 
  UE 3043: carbó (Beta-) 6150 ± 40 BP 

 
El resultat de les datacions d'aquest jaciment presenta dues problemàtiques importants: 
per una banda el carbó que ha estat datat en cada estructura no ha estat identificat a 
nivell taxonòmic i per tant es desconeix si està afectat per l'efecte fusta vella o 
envellida; per altra banda, l'associació amb un lot de materials del neolític antic 
significatius és complicada ja que els minsos fragments ceràmics documentats es troben 
tant alterats que no poden ser identificats com a pertanyents a una fase o a una altra. Per 
tant, les datacions de Can Xammar no poden ser acceptades com representatives.   
 
6.2.14.- Sant Pau del Camp (Barcelona, Barcelonès) 
Es tracta d'un jaciment arqueològic a l'aire lliure situat al pla de Barcelona, proper a 
l'església romànica de Sant Pau del Camp al barri del Raval. Durant les diferents fases 
d'excavació entre 1989 i 1991 es documentà una perllongada seqüència d'ús prehistòric, 
des del el neolític antic cardial fins el bronze final-primer ferro. Del primer moment es 
documentaren una desena d'estructures negatives de tipus sitja/fossa molt ben 
conservades i probablement alguns nivells de circulació mal caracteritzats (Molist et al., 
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2008). Es realitzaren dues datacions radiocarbòniques pertanyents a les sitges 1 i 2, amb 
mètode 14C AMS i sobre sengles restes d'Ovis aries.  
 

sitja 1: os Ovis aries (Beta-236174) 6290 ± 50 BP 
sitja 2: os Ovis aries (Beta-236175 ) 6250 ± 40 BP 

 
Les datacions obtingudes de les sitges 1 i 2 de Sant Pau del Camp compten amb la 
seguretat d'haver estat realitzades sobre mostres de vida curta en taxó domèstic; al 
mateix temps procedeixen de dipòsits que podrien considerar-se fiables si responen a 
una amortització ràpida. En aquest cas, l'associació entre mostra datada, context 
arqueològic i material arqueològic exhumat presenta una alta fiabilitat. 
 
6.2.15.- Plaça Vila de Madrid (Barcelona, Barcelonès) 
En aquest indret, una necròpoli d'època romana, es documentà una petita fossa/sitja 
molt arrasada on s'hi exhumaren les restes humanes d'un individu gràcil adult jove, en 
posició asseguda amb l'esquena recolzada contra una de les parets. Com a únic element 
de cultura material s'hi documentaren 7 elements lítics (4 ascles de sílex i 3 de jaspi), 
situats entre les cames i que segons els estudis traceològics no varen ser usades (Pou et 
al., 2010). Es realitzà una datació radiocarbònica AMS directament sobre una resta òssia 
humana: 
 
 Estructura no det.: os humà (Beta) 6440 ± 40 BP 
 
Aquesta estructura arqueològica no proporcionà cap element de cultura material 
diagnòstic i això anul·la l'associació entre datació i registre. No obstant, l'existència 
d'una estructura antròpica (sitja amortitzada) amb una inhumació primària al seu 
interior, el segellament amb lloses calcàries i la datació per sistema AMS directament 
sobre les restes humanes fan que la datació sigui completament vàlida. La presència de 
jaspi, un element molt característic de les fases cardials al Pla de Barcelona (Borrell i 
Molist, 2012) podria corroborar l'atribució cultural. Per tant, la datació d'aquest conjunt, 
tot i que no és representativa a nivell cultural, sí que s'ha de considerar vàlida.  
 
6.2.16.- Cova Bonica (Vallirana, Baix Llobregat) 
Aquest jaciment, amb una dilatada història arqueològica que s'inicia amb la intervenció 
de Serra Ràfols l'any 1936 i posterior publicació de V. Baldellou (1974), està sent 
objecte de noves excavacions arqueològiques a l'actualitat (Oms et al., en preparació). 
Fruit de les noves intervencions s'ha pogut documentar un petit espai d'uns 10m2 on s'hi 
han documentat diverses estructures arqueològiques. De la fase cardial destaca una 
estructura de combustió i un conjunt de forats de pal que semblen articular un espai 
d'hàbitat esporàdic. Aquest ús domèstic de la cavitat queda amortitzat per una fase on la 
cavitat és emprada com a cleda per ramats.  
 
 Nivell IV EC-1: Ovis aries (OxA-23647) 6158 ± 32 BP 
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 Nivell IV EC-1: Columbella rustica (OxA-23440) 6716 ± 32 BP 
 Nivell IV FP: carbó Arbutus unedo (OxA-26062) 6340 ± 40 BP 
  
Les datacions obtingudes per la cova Bonica presenten un conjunt de dades, que de 
manera supèrflua, proporcionen una imatge heterogènia. En primer lloc una datació 
realitzada sobre Ovis aries procedent d'un fet singular (estructura de combustió) que ha 
de ser plenament vàlida. Una altra procedent del mateix esdeveniment antròpic, però 
realitzada sobre malacofauna marina (un exemplar perforat antròpicament). Aquestes 
dues datacions, un cop es corregeix l'efecte reserva de la datació OxA-23440 (que 
presenta un resultat de 6230±32 BP) resulten estadísticament molt similars. La datació 
restant, realitzada sobre un carbó d'arboç, procedeix d'un forat de pal (també una 
estructura antròpica). Els resultats obtinguts mostren un escenari estadístic molt similar 
i per tant són representatius de la fase cardial del jaciment.  
 
6.2.17.- Cova de Can Sadurní (Begues, Baix Llobregat) 
El jaciment de Can Sadurní presenta una estratigrafia amb evidències culturals de les 
diferents fases pròpies del neolític antic (Blasco et al. 2005b; Edo et al., 2011). L’estrat 
que es correspon amb l’episodi Cardial ple és la Capa 18, interpretada com un episodi 
sepulcral en base als resultats obtinguts en un sondeig de 4m2 (Blasco et al. 2005a). 
Destaca especialment l’abundància del material ceràmic recuperat, i, sobretot, la gran 
representació de les impressions de tipus cardial, superant el 80% del total dels 
elements. La Capa 17 ha estat definida com un nivell del neolític cardial final, i 
continua amb un important component de les ceràmiques cardials però combinat amb 
l'aparició d'incisions i acanalats. Pel que fa a la cronologia, es disposa de cinc datacions 
radiocarbòniques per aquestes dues capes:  
 
  Capa 18: Llavor (UBAR-760) 6405 ± 55 BP 
  Capa 18: Triticum dicoccum (OxA-15491) 6375 ± 34 BP 
  Capa 18: Triticum dicoccum (OxA-15489) 6391 ± 34 BP 
  Capa 18: Triticum dicoccum (OxA-15488) 6421 ± 34 BP 
  Capa 17: Carbó (Beta-127898) 6050 ± 110 BP 
 
La datació UBAR-760 ha estat realitzada mitjançant 14C convencional i sobre una 
mostra procedent d’una acumulació de llavors no identificades i vinculades al contingut 
d’un recipient ceràmic a la capa 18 (Blasco et al., 2005a). Aquesta darrera qüestió 
permet assegurar que la analítica s’ha efectuat sobre una mostra culturalment 
representativa, i que la seva associació amb el nivell és totalment directa. L’associació 
existent entre mostra de “vida curta” i nivell arqueològic configura un resultat de molta 
definició cronològica tot i que es tracti d'una analítica de 14C convencional. Les altres 
datacions disponibles de la Capa 18 han estat realitzades sobre llavor (Triticum 
dicoccum) amb mètode 14C AMS, amb una procedència similar a la mostra UBAR-760 
quant a l'associació amb "pans" de llavors dins de fragments ceràmics. La datació en el 
futur de les restes humanes permetria, per altra banda, constatar amb certesa la relació 
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directa entre els dipòsits arqueològics i funeraris, tal com mantenen els investigadors del 
jaciment (Blasco et al., 2005a; Antolín et al., 2011). 
Per altra banda, la datació de la Capa 17 resulta poc fiable a causa de diversos factors. 
Es tracta d'una mostra de carbons dispersos en un nivell arqueològic poc explicat; no es 
coneix si es tracta de 14C accelerat o convencional; a més, la variació estàndard de la 
datació és molt alta (110 anys). Aquests fets recomanen que la datació Beta-127898 no 
sigui considerada com a vàlida.    
 
6.2.18.- Can Roqueta II (Sabadell, Vallès Occidental) 
Jaciment a l'aire lliure situat a la plana prelitoral vallesana. En aquest indret s'hi han 
localitzat en diverses campanyes d'urgència unes 2500 estructures excavades al sòl. 
D'aquestes, unes 25 s'adscriuen a cronologia neolítica i 3 pertanyen al neolític antic 
cardial (Oliva et al., 2008). Les tres estructures s'identifiquen com fosses tipus sitja 
reaprofitada: tenen un diàmetre que va entre els 170 cm. i els 140 cm., però no se 
n’especifica ni la profunditat conservada ni la secció. Les estructures que es situen dins 
el moment cardial són CRII-775, CRII-177 i CRII-173. 
Tal com succeeix en altres jaciments d'aquesta mateixa tipologia, les restes 
arqueològiques són numèricament pobres; destaca la ceràmica cardial, algunes restes de 
fauna domèstica i un exemplar de Glycimeris glycimeris amb treball de poliment i 
diverses ranures (a la CRII-775). 
 

E-CRII-173: Ovis aries  (Beta)  6400±50 BP 
 
La datació radiocarbònica fou realitzada sobre un taxó domèstic de vida curta, 
procedent d'una estructura antròpica negativa i amb material arqueològic significatiu. La 
datació i la seva reduïda variació proporcionen fiabilitat al resultat, i per tant la 
considerem vàlida.    
 
6.2.19.- Can Filuà (Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Occidental) 
Es tracta d'un jaciment a l'aire lliure compost per 39 estructures negatives de tipus 
sitja/fossa. Com és habitual en els camps de sitges, es donen nombroses cronologies per 
les estructures d'aquest jaciment: set estructures neolítiques, 16 adscrites al bronze 
inicial, una romana, una moderna, set prehistòriques indeterminades i set més sense 
material arqueològic (Terrats, 2009). 
En aquest treball ens interessen les estructures del neolític antic cardial, quatre 
concretament: CF-1, CF-20, CF-23 i CF-24. Aquests retalls es troben situats en dos 
grups separats uns 75 metres; per un costat l'estructura CF-1 i per l'altre la resta 
d'estructures, relativament properes. La primera estructura (CF-1) correspon a una fossa 
d’emmagatzematge aïllada, de la qual només s’hi conserven 35 cm de fondària; la 
segona estructura (CF-21), ovalada i amb una petita depressió al fons que no superava 
els 38 cm; la tercera correspon a CF-20, una sitja que conserva 51 cm; finalment 
mencionem CF-23 i CF-24, sitges morfològicament semblants i de 40 m i 25 cm de 
fondària respectivament (Terrats, 2009). 
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Es disposa d'una datació radiocarbònica inèdita disponible per l'estructura CF-1, 
obtinguda sobre resta òssia d'ovicaprí. El resultat és el següent: 
 

CF-1-1-nº78 (CF-1): Os Ovis aries (Beta-280353): 6260 ± 40 BP 
 
El tipus de mostra (os de fauna domèstica) procedent d'una estructura antròpica 
segellada molt representativa dins el jaciment (la CF-1 és l'estructura que compta amb 
pràcticament el 90% dels vasos decorats de la ocupació cardial del jaciment), fa que el 
resultat obtingut sigui representatiu i plenament fiable.  
 
6.2.20.- Les Guixeres de Vilobí (Sant Martí Sarroca, Alt Penedès) 
Assentament a l'aire lliure excavat amb metodologia moderna a mitjans de la dècada 
dels anys 70 del segle XX fins a mitjans de la dècada dels 80 (Baldellou i Mestres, 
1981; Mestres, 1981-1982). S'hi obriren un total de 127 m2 que proporcionaren notable 
informació sobre estructures d'hàbitat (forats de pal, estructures de combustió) i grans 
retalls reblerts de blocs (cremats o no). El registre disponible és molt ampli, distribuït en 
tres fases d'ocupació, cardial, epicardial i postcardial, així com algunes restes 
esporàdiques posteriors (neolític final). A part del registre ceràmic, que s'analitza en 
aquest treball, el registre lític és molt ampli, així com les restes faunístiques i 
malacològiques. Malauradament, no es recuperaren sediments per dur-ne a terme la 
flotació, per aquest motiu es desconeix la presència o no de restes carpològiques. 
Recentment, gràcies a un projecte de radiocarboni internacional, s'han obtingut dues 
datacions radiocarbòniques (Oms et al., en premsa/a): 
 
 V-G49 nº39 (Horitzó A): Molar Ovis aries (OxA-26068) 6655 ± 45 BP 
 V-K32 nº87 (Horitzó A): Molar Ovis aries (OxA-26069) 6458 ± 38 BP 
 
Les dues datacions obtingudes compten amb una òptima relació entre la mostra i el 
nivell arqueològic (horitzó A del jaciment, en contacte amb el sòl de guixos l'estructura 
gran). El taxó faunístic datat, domèstic, permet assegurar una plena representació 
d'aquesta fase neolítica. Ambdues datacions pertanyen a indrets allunyats entre si, no 
obstant, pertanyents a la fase més antiga del jaciment. Malauradament la diferència 
entre les datacions (c. 200 anys BP) sembla distorsionar la realitat d'un nivell unitari. 
Pel que fa a la cultura material, tal com es veurà més endavant, el registre permet 
assegurar una total assimilació amb l'horitzó cardial (Oms et al., 2014), tot i que dos 
fragments ceràmics podrien correspondre a una filiació anterior de tipus neolític cardial 
tirrènic.  
 
 
6.2.21.- La Serreta (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès) 
Aquest assentament a l'aire lliure compta amb 89 estructures negatives de les quals 
únicament 3 pertanyen a l'horitzó cardial. Es tracta de dipòsits de tipus fossa/sitja molt 
arrasats, reblerts de materials arqueològics i sobretot de blocs termoalterats i fracturats 
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(Esteve et al., 2012). La indústria lítica és escassa i la fauna inexistent. La E-61 
comptava amb un diàmetre màxim de 85 cm i una potència conservada de 45 cm. La E-
59 tenia un diàmetre màxim de 110 cm i una potència d'únicament 15 cm. Per últim, la 
E-79 comptava amb 135 cm de diàmetre i 30 cm de potència. Les tres estructures van 
ser datades (Oms et al., 2014): 
 
 E-59 (UE5901): Carbó Angiosperma (Beta-280860) 6410 ± 40 BP 
 E-61 (UE6106): Carbó Arbutus unedo (Beta-280862) 6490 ± 40 BP 
 E-79 (UE7901): Carbó Arbutus unedo (Beta-280866) 6420 ± 40 BP 
 
Les tres datacions obtingudes procedeixen de diferents estrats d'estructures negatives i 
estan realitzades sobre fragments de carbó emprant  14C AMS. Dues de les estructures 
foren datades a partir d'un taxó (arboç) de vida relativament curta i de caràcter 
generalment arbustiu (tot i que també poden ser arbres de notable dimensió i antiguitat). 
L'altra datació està realitzada a partir d'un fragment d'Angiosperma indeterminada. Si bé 
l'associació entre dipòsit i mostra datada és òptima i la considerem vàlida, les datacions 
sobre carbó podrien inferir certs dubtes. La semblança i homogeneïtat entre les tres 
datacions, però, sembla avalar el resultat obtingut.   
 
6.2.22. Cova de Sant Llorenç (Sitges, Garraf) 
Aquesta petita cavitat es troba situada a la serra litoral, a uns dos quilòmetres de la vila 
de Sitges. Compta amb una llarga seqüència que comprèn nivells de l'edat del bronze, 
neolític final-calcolític, neolític antic epicardial i cardial. En una presentació recent 
(Tribuna d'Arqueologia 2011) del jaciment es considerà aquesta darrera fase com un 
nivell amb dos moments ben diferenciats, un amb datacions properes a 5700-5500 cal. 
BC i un d'altre molt més recent dins l'episodi cardial. En un recent treball preliminar 
només es presenta, com a cardial, la datació del nivell més recent de la fase, pertanyent 
al nivell 2 de l'excavació (Borrell et al., en premsa).  
 
 n. 2: Llavor Triticum sp. (Beta-299597) 6160 ± 40 BP 
 
No es coneixen les dades sobre la fiabilitat del nivell ni gaires detalls sobre la cultura 
material associada a aquest. No obstant, la obtenció d'una datació radiocarbònica sobre 
mostra de vida curta (llavor) en un nivell amb materials cardials permet pressuposar la 
total fiabilitat d'aquesta datació (Borrell et al., en premsa). En el moment que es 
presentin les datacions més antigues del nivell s'haurà d'analitzar la heterogeneïtat o 
homogeneïtat dels materials arqueològics i la necessitat o no d'eliminar la subdivisió en 
fases del dit nivell cardial.  
 
6.2.23.- Cova Foradada (Calafell, Baix Penedès) 
Aquesta petita cavitat propera a la línia de costa compta amb una dilatada i complexa 
seqüència estratigràfica, entre el III mil·lenni cal BC,  el neolític antic i el paleolític 
superior antic i final. A la base del nivell sepulcral col·lectiu es va recuperar un molar 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
98 

 

humà que fou enviat a datar i que va proporcionar una datació que s'adequa al moment 
cardial (Cebrià et al., 2011; Oms et al., en premsa): 
 
 Niv. Ib base: Molar humà (Beta-248524) 6200 ± 40 BP 
 
En aquest jaciment no s'ha documentat un nivell arqueològic que pugui ser associat amb 
una ocupació del neolític antic cardial. No obstant, un petit lot de materials ceràmics i 
un conjunt de restes humanes (de les que encara no se'n pot saber la quantitat) han de 
pertànyer forçosament a aquesta fase. La teoria que actualment es baralla és la d'una 
ocupació humana de poca entitat en aquesta fase que fou completament desmantellada 
en el moment que la cavitat fou emprada com a cavitat de tipus sepulcral successiu 
durant el neolític final-calcolític (Oms et al., en premsa).  
Per tant, l'associació entre nivell i mostra és molt deficient i en teoria podria inhabilitar 
la datació obtinguda. No obstant, la naturalesa de la pròpia mostra (dent humana) i la 
documentació d'unes poques restes ceràmiques cardials donen validesa a la datació.  
 
6.2.24.- El Cavet (Cambrils, Baix Camp) 
Aquest jaciment s’ubica en una plana a l’aire lliure a poc més d’1 km de la línea de 
costa actual. Les intervencions arqueològiques, iniciades de manera sistemàtica a partir 
de 2005, han posat al descobert una sèrie d’estructures excavades al subsòl, totes elles 
de planta circular, tendència globular i base plana (Fontanals et al. 2008a). Tot i que 
bona part del dipòsit de les foses ha estat retallat degut a l’escapçament del terreny, la 
profunditat general se situa en torn dels 80-100 cm. Durant l’excavació de dues 
d’aquestes foses -UE2012 i UE2014- s’ha recuperat ceràmica amb decoracions de tipus 
cardial. Sobre una resta antracològica d’aquesta darrera estructura es va realitzar la 
primera datació del jaciment. Posteriorment, i a partir de restes carpològiques, es 
realitzaren dues noves analítiques: una per datar novament l'estructura UE2014 i una de 
la UE2012.  
 
 UE 2014: Carbó (Quercus sp. caducifoli) (Beta-222342) 6620 ± 60 BP 
 UE 2014: Triticum aestivum/durum (OxA-26061) 6440 ± 40 BP 
 UE 2012: Triticum aestivum/durum (OxA-25802) 6536 ± 36 BP 
 
La data Beta-222342 ha estat obtinguda mitjançant 14C AMS aplicat sobre un carbó de 
Quercus. El procés de selecció del tipus de mostra en aquest jaciment apareix molt 
condicionat degut a la mala conservació dels materials, cosa que ha provocat la no 
recuperació de cap element faunístic i d'escasses restes carpològiques. Les altres restes 
amb potencial radiomètric recuperades són els elements de malacofauna marina, força 
abundants en el registre. El perill de distorsió que pateixen els resultats pel denominat 
“efecte reserva” i la manca d’estudis dirigits a la seva correcció van desaconsellar 
realitzar cap datació sobre aquest tipus de restes. Si bé la primera datació presentava una 
associació clara entre la mostra i el dipòsit, ja que formava part d’una concentració de 
carbons en el rebliment situada entre dos petites acumulacions de ceràmica (Fontanals et 
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al., 2008a), aquesta va proporcionar un resultat envellit, tal i com es pot observar de les 
datacions radiocarbòniques posteriors. Les darreres dates, obtingudes a partir de llavor 
domèstica en sistema 14C AMS, han proporcionat sengles resultats òptims pel tipus de 
dipòsit documentat i a més, la datació OxA-26061 substitueix l'anterior del mateix 
dipòsit (Beta-222342), ja que el material seleccionat és el més adequat, mostrant un 
notable rejoveniment de la UE 2014 (quasi 200 anys).   
 
6.2.25.- Cova de la Font Major (Espluga de Francolí, Conca de Barberà) 
Aquesta cavitat ha conegut un gran nombre d'intervencions furtives que han aportat un 
important nombre de materials a diverses col·leccions. Sortosament, fa poc temps es 
localitzà un paquet sedimentari in situ protegit de les intervencions furtives que ha estat 
excavat recentment en una petita part (Cebrià et al., 2014). En un paquet d'uns 35 cm de 
potència es recuperaren nombrosíssimes restes de cultura material. També d'aquesta 
intervenció recent en procedeix la primera datació radiocarbònica de la cavitat: 
 
 Nivell Ig: Ovis aries (Beta-317705): 6310 ± 40 BP 
 

El nivell arqueològic Ig, setè d'una seqüència superior quasi estèril i amb un nivell 
subjacent plistocè també estèril, presenta una notable seguretat a nivell estratigràfic. Al 
mateix temps, la datació radiocarbònica obtinguda (sobre taxó domèstic de vida curta i 
en base al 14C AMS) presenta una relació òptima amb el conjunt de cultura material. Per 
tant es pot considerar la datació plenament representativa i vàlida pel moment que 
pretenia datar.  
 
6.2.26.- Coll Blanc (Reus, Baix Camp) 
D'aquest jaciment se'n desconeixen les dades més elementals, ja que es troba encara en 
procés de publicació (Bravo et al., en premsa). Únicament es coneix l'existència d'una 
datació 14C AMS realitzada sobre carbó procedent d'una estructura negativa de tipus 
sitja que comptava amb materials ceràmics predominantment impresos i incisos, i sense 
la presència de ceràmiques impreses amb Cardium.   
  
 Sitja (no determinada): carbó (LTL-4417A) 6009 ± 50 BP 
 
La datació obtinguda procedeix d'una estructura indeterminada per l'escassa informació 
disponible fins el moment, tot i que sí s'associa a un conjunt d'estructures amb 
nombroses restes del neolític antic. La datació ha estat obtinguda sobre un carbó no 
identificat a nivell taxonòmic. No obstant, compta amb una associació correcta entre el 
context cultural proporcionat i el resultat de la datació. Per tant esdevé una datació 
vàlida i representativa.  
 
6.2.27.- Cova del  Vidre (Roquetes, Baix Ebre) 
Es tracta de l’assentament més meridional de tots els que disposen de datacions 
radiocarbòniques per a episodis cardials. La cova del Vidre presenta una distribució de 
l’espai força complexa, amb diferents zones funcionals que han pogut ser identificades 
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dins de l’episodi cardial (Bergadà, 1997). A nivell ceràmic es caracteritza per l’escassa 
representació d’impressions de petxina enfront del predomini de la resta de decoracions 
impreses, incises i de les aplicacions plàstiques (Bosch, 2005). Es realitzà una primera 
datació radiocarbònica durant els anys 90 del segle XX. Es tractava d'un carbó no 
analitzat taxonòmicament procedent d'una estructura de combustió i datat mitjançant 
mètode convencional. Recentment s'han dut a terme dues noves datacions sobre restes 
òssies domèstiques (Ovis aries) procedents del nivell II del jaciment. 
 
 Nivell II (fogar) sector central: Carbó (Beta-58934) 6180 ± 90 BP 
 Nivell II sector central: Ovis aries (Oxa-26064) 6181 ± 35 BP 
 Nivell II sector central: Ovis aries (Oxa-26065) 6248 ± 33 BP 
 
La mostra Beta-58934, analitzada mitjançant 14C convencional, prové d’una acumulació 
de carbons documentada dins d'una estructura de combustió associada al nivell II. Es 
tracta d’un element no identificat taxonòmicament, que pot presentar problemes de 
“fusta envellida”, però que procedeix d'una estructura antròpica dins d'un nivell ben 
definit. Per aquest motiu tot sembla indicar que presenta una bona associació amb el 
nivell i que per tant és representativa. Al mateix temps, les dues noves datacions 
radiocarbòniques, realitzades amb sistema AMS i sobre un taxó domèstic del mateix 
nivell, mostren un episodi homogeni totalment paral·lel al de la primera datació. Per 
tant totes tres datacions han de ser acceptades com a òptimes, homogènies i 
representatives.  
 
6.2.28. Vinya d'en Pau (Vilafranca del Penedès) 
Es tracta d'un jaciment a l'aire lliure encara inèdit, situat a l'extrem est de la plana 
penedesenca, molt proper al jaciment de La Serreta. Es tracta d'una acumulació de sitges 
de cronologia ibèrica (com. pers. Francesc Florensa, ATICS, SCL). En aquest conjunt 
es documentà una única estructura amb materials cardials, la E1. Compta amb escassa 
indústria lítica, però un nombrós conjunt arqueozoològic així com restes carpològiques.  
Es disposa d'una datació radiocarbònica AMS obtinguda a partir d'una resta òssia (part 
indeterminada) d'un ovicaprí. 
 
 E1: os Ovis aries (CNA-2488.1.1): 6410 ± 40 BP  
 
L'associació entre mostra datada (taxó domèstic i de vida curta), el context arqueològic 
tancat i les restes de cultura material és òptima. Això implica que la datació disponible 
per la Vinya d'en Pau ha de ser acceptada com vàlida.  
 
 
6.3. Les datacions i el filtre tafonòmic 
Tal com s'ha vist, a Catalunya es compta actualment amb 77 datacions radiocarbòniques 
disponibles de 28 jaciments diferents. La Draga, amb 18 datacions disponibles és el 
jaciment que compta amb més informació d'aquest tipus. En el cas particular d'aquest 
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jaciment, un total de 8 dates han estat rebutjades per l'equip d'arqueòlegs (Bosch et al., 
2011) i per tant no han estat preses en consideració en el present capítol. Per tant, el 
nombre de datacions que analitzarem es redueix a 69 (fig. 35).   
 

 
Fig. 35: Total de datacions, desglossat per jaciments, del neolític inicial a Catalunya 

En més de la meitat de casos, els jaciments només compten amb una datació. Quan 
aquesta pertany a una estructura isolada és quelcom comprensible (Vinya d'en Pau), 
però quan es tracta d'un grup de sitges diferents (Can Filuà, Turó de Can Bellsolà o Can 
Roqueta II per exemple) o d'un nivell arqueològic (cova de la Font Major, balma del 
Serrat del Pont) seria necessari obtenir un nombre major de datacions per conèixer la 
seqüència dins el període (Colomera per exemple) o el possible lapse d'ocupació del 
jaciment (Bonica o Vidre per exemple).  
Es coneixen estudis recents que han proposat un seguit de factors que han de ser 
utilitzats per filtrar la informació radiocarbònica disponible (Zilhao, 2011). El treball 
d'aquest autor proposa set opcions per acceptar datacions a partir de criteris de 
preferència, valorats d'un u (més fiable) a un set (menys fiable). Aquest treball en part 
es basa en un article anterior de Joan Bernabéu (2006). Les categories proposades per J. 
Zilhao són les següents:  

 Categoria 1:element únic, de vida curta que és i demostra per si mateix ser un 
element domesticat: per exemple llavors domèstiques de cereal o lleguminosa i 
ovicaprins. 

 Categoria 2: agregat d'elements de vida curta, domèstics i junts en una estructura 
tancada intacta: llavors dins d'una sitja no amortitzada o dins d'un vas ceràmics 
clos i sencer.  

 Categoria 3: element únic, que indirectament indica la seva adscripció neolítica: 
os humà d'una inhumació amb ítems neolítics o artefacte característic realitzat 
sobre os o dent.  
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 Categoria 4:  agregat de materials de vida curta que indirectament indiquen una 
pertinença al neolític antic: per exemple les restes humanes d'un mateix individu 
associades a un nivell o estructura neolítica, o ossos de fauna procedents d'un 
nivell totalment segellat.  

 Categoria 5: element únic de vida curta que és associat en el nivell o estructura a 
una ocupació neolítica: per exemple fauna no determinada a nivell taxonòmic. 

 Categoria 6: agregat de materials de vida curta: conjunt de llavors o de restes 
òssies si pertanyen a un nivell arqueològic fiable. 

 Categoria 7: restes de carbó no identificat taxonòmicament o de carbó de vida 
llarga associats a nivells o estructures ben definides   

 
En el nostre treball hem creat una nova classificació més simple, però basada en les 
recomanacions de Bernabéu (2006) i Zilhao (2011). Es basa en tres categories principals 
que defineixen el grau de fiabilitat de totes les datacions: 
 
- Datacions rebutjades, que han de tenir una o més d'una de les característiques 
següents: 

 variació estàndard major de 100 anys 

 falta de context arqueològic clar amb falta de representativitat de les datacions 

 manca de context cultural associat a la datació (datació sense material associat 
significatiu) 

 utilització d'agregats de carbó sense identificar i procedent d'un nivell dispers, 
sense una bona associació amb cultura material significativa. 

 utilització d'agregats de carbó identificats com de vida llarga 
 
- Datacions acceptades de fiabilitat secundària: han de tenir una o més d'una de les 
característiques següents i es recomana que només siguin emprades en lectures de 
conjunt sempre que presentin una bona associació entre resultat obtingut i context 
cultural per analogia: 

 taxó salvatge de vida curta (fauna o carpologia). 

 carbó no identificat però amb una bona associació context arqueològic-resultat 
obtingut, procedents únicament d'estructures antròpiques en posició primària 
com ara estructures de combustió i nivells d'estabulació de ramats.  

 sobre element malacològic modificat antròpicament (abillament) un cop s'hagi 
corregit l'efecte reserva. 

 sobre carbó identificat (o no) que serveixi com a complement d'altres datacions 
de fiabilitat alta i que compti amb un resultat no dissonant.  

 en el límit de l'acceptació, es comptarà amb datacions sobre carbó procedent 
d'estructures negatives que presentin una bona associació context arqueològic-
resultat obtingut. 
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- Datacions acceptades de fiabilitat primària, que han de tenir una o més d'una de les 
característiques següents i poden ser emprades com elements referencials de primer 
ordre: 
 

 utilització de taxons domèstics de vida curta (fauna o carpologia) en contextos 
arqueològics significatius. 

 utilització de restes humanes, preferentment si es troben en una estructura 
antròpica, però si compten amb una correcta associació context material-resultat 
obtingut també es considerarà òptima. 

 utilització d'agregats de vida curta i domèstics (fauna o llavors) en nivells o 
estructures fiables. 

  utilització d'elements únics de carbó identificats taxonòmicament i que es 
corresponguin amb taxons de vida curta o potencialment no de vida llarga, 
sempre en nivells o estructures fiables.  

Si s'analitzen tots aquells jaciments que compten amb més d'una datació, seguint els 
criteris que hem esmentat recentment, s'observa una important davallada de datacions 
acceptades a la Draga amb quasi la meitat de datacions òptimes. Un cas encara més 
remarcable és el de la balma Margineda on només una datació és acceptada de les sis 
disponibles o el Parco amb una òptima de tres disponibles. En sentit contrari, la 
Colomera, la Font del Ros i el Vidre compten amb totes les datacions disponibles 
acceptades.  
 

 

Fig. 36: Datacions totals i acceptades dels jaciments que compten amb més d'una data 

 
6.4.- Les datacions rebutjades 
Hi ha un seguit de datacions que no poden ser emprades per la sistematització 
radiocarbònica del neolític antic català a causa de certs aspectes que s'analitzaran a 
continuació: falta de datacions AMS, variacions estàndard majors de 100 anys, falta de 
representativitat arqueològica i datació sobre carbó sense identificar en nivells dispersos 
(taula 19 i fig. 37).  
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De la balma Margineda s'han rebutjat totes les datacions antigues del jaciment. Per la 
seva antiguitat no foren realitzades per mètode accelerat (Guilaine i Martzluff, 1995). 
Això induí a la col·lecta de carbons no identificats dispersos que al mateix temps 
provocaren una variació estàndard massa alta (superior a 100 anys). Aquesta variació 
tant elevada provocà una forquilla poc assumible per l'episodi del neolític antic del 
jaciment que l'anàlisi deductiu ens situa uns 400 anys BP més recent (per analogia amb 
els materials i datacions de la cova Colomera, per exemple).  
Can Xammar sí compta amb datació AMS, però de carbó sense caracteritzar. El 
problema afegit d'aquest jaciment radica en la manca de representativitat dels materials 
arqueològics associats a unes estructures negatives poc definides (Pou i Martí, 2005). 
Tot i la presència d'indústria lítica, la ceràmica es troba molt alterada i no permet inferir 
com és la decoració dels vasos. La falta d'associació entre mostra i materials no permet 
acceptar com a vàlides les datacions obtingudes. 
Per la cova del Toll, la cova de Can Sadurní c17 i la cova del Frare, la problemàtica és 
similar. Es tracta de datacions convencionals realitzades sobre carbons reunits d'una 
nivell o fase i sense determinació taxonòmica. Tal com passa a la Margineda, la 
col·lecta de carbons dispersos variats provoca datacions amb unes variacions estàndards 
no assumibles, sobretot al Frare.  
 

Tala 19: Datacions rebutjades de la mostra del neolític antic 

JACIMENT NIVELL MOSTRA REFER.  BP VAR CAL BC 2 BIBLIOGRAFÍA 
Balma Margineda C3a Carbons Ly-3288 6640 160 5850 - 5290 Guilaine i Martzluff, 1995 
Balma Margineda C3b Carbons Ly-3289 6859 150 6040 - 5520 Guilaine i Martzluff, 1995 
Balma Margineda C3b base Carbons Ly-2839 6870 120 6000 - 5560 Guilaine i Martzluff, 1995 
Balma Margineda C3/4 Carbons Ly-3290 6820 170 6040 - 5440 Guilaine i Martzluff, 1995 
Can Xammar UE3025 Carbons Beta 6270 40 5340 – 5180 Pou i Martí., 2005 
Can Xammar UE3043 Carbons Beta 6150 40 5250 – 4970 Pou i Martí ., 2005 
Cova del Frare C5c Carbons I-3030 6380 310 5900 - 4620 Martín i Mestres, 1996 
Cova del Toll C5 Carbons MC-2136 5930 140 5180 - 4460 Guilaine et al., 1981 
Cova del Parco IAB Ossos CSIC-280 6450 230 5830 - 4870 Petit, 1996 
Cova del Parco IAB Carbons CSIC-281 6170 70 5300 - 4940 Petit, 1996 
El Cavet UE2014 Quercus sp. Beta-222342 6620 60 5660 - 5460 Fontanals et al., 2008a 
Cova de Can Sadurní C17 Carbons Beta-127898 6050 110 5290 - 4690 Edo et al., 2011 
Pla de la Bruguera E6 Os UBAR-249 5600 110 4690 - 4250 Morales et al. 2010 

 
El problema de la cova del Parco és similar als anteriors, però amb un afegit important, 
la falta de contextualització entre mostra, nivells arqueològics i materials. Segons Petit 
(1996), els carbons foren recollits d'un tall o secció i assignats a la capa o fase a 
posteriori, sense un context real. Tot i que Maluquer de Motes puntualitza en el seu 
darrer article que unes de les mostres foren recollides d'una estructura de combustió, els 
detalls facilitats no permeten definir els resultats com a fiables. Per aquest motiu, M.A. 
Petit proposà que les datacions de CSIC del Parco fossin rebutjades (Petit, 1996). 
Pel Cavet, tot i el carbó datat per AMS i definit taxonòmicament com una fusta de vida 
llarga (Quercus), la mostra procedia d'una concentració carbonosa a l'interior d'una sitja 
(Fontanals et al., 2008a). La datació fou inicialment acceptada tot i la seva notable 
antiguitat. Recentment s'han obtingut dues noves datacions AMS i sobre mostres de 
llavors domèstiques. Una d'elles es dugué a terme sobre la mateixa estructura que la 
datació anterior i el resultat recent ha mostrat un notable rejoveniment de la datació. Per 
aquest motiu, la mostra Beta-222342 ha de ser rebutjada.    
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Per últim, al Pla de la Bruguera es dóna un problema evident d'error en el resultat de la 
datació que podria ser deguda a deficiències del laboratori UBAR. Es realitzà la datació 
sobre una banya (com. pers. Araceli Martín) procedent de l'estructura 6 del jaciment. El 
material d'aquesta estructura és ben homogeni dins un episodi cardial stricto sensu, 
sense cap tipus de material intrusiu que pogués fer deduir una intervenció antròpica més 
recent. La datació obtinguda, que a més presenta una variació estàndard superior als 100 
anys, proporcionà un resultat que es pot inserir dins un epicardial recent o un 
postcardial. Tots aquests factors inciten a rebutjar la datació del Pla de la Bruguera. 
 

 
Fig. 37: Tipus de material datat en les mostres no acceptades 

 
6.5. Les datacions acceptades de fiabilitat secundària  
 
Aquest grup compta amb mostres que tenen una significació vàlida en la relació de 
resultat obtingut i material arqueològic d'entitat cultural. Les característiques de la 
mostra datada és el que impedeix la seva inserció en el grup de les datacions de fiabilitat 
primària (taula 20 i fig. 38). En uns casos es tracta de carbó procedent d'estructures 
negatives de tipus sitja-fossa (La Serreta E59, Mas Blanc, Turó de Can Bellsolà TCB-4 
i la cova del Parco EE1); en d'altres casos el carbó procedeix d'una estructura de 
combustió (la Draga E3 i cova del Vidre II-fogar); el carbó també pot procedir de 
nivells dispersos, sense identificació taxonòmica (Plansallosa I). Altres mostres datades 
són la fauna salvatge en un nivell dispers (Serrat del Pont III.4), una aglà recol·lectada 
(cova Gran E9) o una petxina perforada (cova Bonica IV FP).  
Els casos de La Serreta, la Draga, cova Bonica (un cop realitzada la correcció de l'efecte 
reserva de la petxina) i la cova del Vidre són utilitzables perquè els jaciments compten 
amb altres datacions realitzades sobre mostres perfectament vàlides, amb resultats 
similars. En la resta de casos, les datacions poden ser acceptades a causa de la bona 
correlació entre els materials arqueològics significatius i el resultat de la datació, a partir 
de l'analogia amb conjunts similars datats de manera correcta. 
Per últim, dues datacions han estat obtingudes a partir de restes humanes. El primer cas 
és la plaça Vila de Madrid (Pou et al., 2010) on s'hi documenta una inhumació primària 
dipositada en una estructura d'emmagatzematge amortitzada. L'altre cas és la cova 
Foradada (Oms et al., en premsa), on una molar humà dispers s'associa a un pobre 
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conjunt de ceràmiques del neolític antic. El fet que aquestes datacions es relacionin amb 
conjunts amb poca representativitat cultural (Vila de Madrid) o amb baixa fiabilitat 
estratigràfica (cova Foradada) implica que les datacions disponibles es trobin situades 
en aquest grup de fiabilitat secundària.  
 

Taula 20: Datacions acceptades d'ordre secundari (s'identifica el grau de fiabilitat a l'escala de J. Zilhao, 2011) 

JACIMENT NIVELL MOSTRA Categ. REFER.  BP VAR CAL BC 2 BIBLIOGRAFÍA 
La Serreta E59 Angiosperma 7 Beta-280860 6410 40 5500 - 5300 Oms et al., 2014
Balma Serrat del Pont III.4 Sus scropha 3 Beta172521 6470 40 5530 - 5330 Alcalde et al. 2002 
Turó Can Bellsolà TCB-4 Carbó 3 AA-19187 6250 80 5420 - 4980 Morales et al. 2010 
Cova Bonica  IV FP Columbella r. 7 OxA-23440 6230 32 5360 - 5040 Oms et al., en preparació
La Draga E3-hogar Carbó 5 HD-15451 6060 40 5090 - 4850 Bosch et al. 2011 
Plansallosa I PSL-I Carbó 7 Beta-74313 6130 60 5270 - 4910 Bosch et al. 1998 
Plansallosa I PSL-I Carbó 7 Beta-74311 6180 60 5290 - 4970 Bosch et al. 1998 
Cova del Parco EE1 Carbó 7 GrN-20058 6120 90 5320 - 4800 Petit, 1996 
Cova del Vidre II fogar Carbó 7 Beta58934 6189 90 5380 - 4900 Bosch, en prensa 
Cova Gran E9 Aglà 7 Beta265982 6020 50 5060 - 4780 Mora et al. 2011 
Mas Blanc No det Carbó 7 No det 6009 50 5050 - 4770 Bravo et al., en premsa 
Balma Margineda 3b C. avellana 5 No publicada 6410 40 5500 - 5300 Fortó et al. en premsa 
Pça. Vila de Madrid indet Os huma 3 Beta-18271 6440 40 5500 - 5340 Pou et al., 2010 

Cova Foradada Ib basae Os huma 3 Beta 6200 40 5290 - 5010 Cebrià et al., 2011 

  

 
Fig. 38: Tipus de mostra en les datacions radiocarbòniques de fiabilitat secundària 

 
6.6. Les datacions acceptades de fiabilitat primària 
 
En aquest grup s'inclouen 41 datacions radiocarbóniques que presenten una fiabilitat 
alta tant a nivell de contextualització arqueològica, cultural i de qualitat de la mostra 
datada (taula 21 i fig. 39). 
Tal i com es pot observar en la figura següent, el tipus de datació segons els materials 
datats i el seu context seria: 
- cinc datacions obtingudes sobre carbó, sempre obtingudes mitjançant 14C AMS i amb 
identificació taxonòmica, rebel·lant que es tracta d'espècies potencialment joves (boix i 
arboç) i procedents d'estructures antròpiques negatives (sitges E61 i E79 de La Serreta, 
forat de pal de cova Bonica), de nivells d'estabulació (cova Colomera CE12) o 
d'estructures de combustió (cova Colomera CV10). 
- 19 datacions radiocarbòniques han estat realitzades sobre llavors domèstiques. La gran 
majoria estan realitzades amb sistema AMS. En aquest sentit destaca la datació UBAR 
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de la capa 18 de Can Sadurní, que està realitzada sobre un agregat de llavors amb 
sistema convencional (Blasco et al., 2005a), la resta són AMS. Destaca en aquest sentit 
el conjunt de la Draga (Bosch et al., 2011), sobre un nivell dispers, igual que a la cova 
de Sant Llorenç (Borrell et al., en premsa). Procedent de nivells d'estabulació se'n 
documenten a la cova Colomera (Oms et al., 2012), procedent de sitges es documenten 
els quatre exemples de la Font del Ros (Pallarés et al., 1997) o les dues del Cavet i 
d'estructures de combustió en dos casos a la Draga.  
 

Taula 21: Datacions radiocarbòniques (filtrades) del neolític antic cardial de Catalunya de fiabilitat primària 
(s'inclou el grau de fiabilitat a l'escala de J. Zilhao, 2011) 

JACIMENT NIVELL MOSTRA CATEG. REFER.  BP VAR CAL BC 2 BIBLIOGRAFÍA 
Guixeres de Vilobí A Ovis aries  1 OxA-26068 6655 45 5660 - 5500 Oms et al., 2014 
Guixeres de Vilobí A Ovis aries  1 OxA-26069 6458 38 5510 - 5350 Oms et al., 2014
La Serreta E61 Arbutus unedo 5 Beta-280862 6490 40 5550 - 5350 Oms et al., 2014
La Serreta E79 Arbutus unedo 5 Beta-280866 6420 40 5510 - 5310 Oms et al., 2014
Cavet 2014 Triticum a/d 1 OxA-25802 6440 40 5500 - 5340 Inèdit 
Cavet 2012 Triticum a/d 1 OxA-26061 6536 36 5570 - 5450 Inèdit 
Cova del Toll 2b Ovis aries  1 OxA-26070 6425 35 5510 - 5310 Cebrià et al., 2014 
Cova del Toll 2b Ovis aries  1 OxA-26071 6390 34 5490 - 5290 Cebrià et al., 2014 
Cova Can Sadurní C18 Triticcum d. 1 OxA15491 6375 34 5480 - 5280 Martin et al. 2010 
Cova Can Sadurní C18 Triticcum d. 1 OxA15489 6391 34 5490 - 5290 Martin et al. 2010
Cova Can Sadurní C18 Llavors 2 UBAR-760 6405 50 5510 - 5270 Martin et al. 2010
Cova Can Sadurní C18 Triticcum d. 1 OxA15488 6421 34 5510 - 5310 Martin et al. 2010
Can Roqueta II CR-173 Ovis aries 1 Beta 6400 50 5510 - 5270 Carlús et al. 2008 
Vinya d'en Pau E1 Ovis aries 1 CNA-2488.1. 6410 40 5500 - 5300 inèdita 
Cova de la Font Major Ig Ovis aries 1 Beta-317705 6310 40 5390 - 5190 Cebrià et al., 2014 
Sant Pau del Camp s.1 Ovis aries 1 Beta236174 6290 50 5370 - 5170 Molist et al. 2008 
Sant Pau del Camp s.2 Ovis aries 1 Beta236175 6250 40 5360 - 5080 Molist et al. 2008 
Cova del Frare C6 Ovis aries 1 Beta- 6170 40 5250 - 5010 inèdit 
Cova Bonica IV EC-1 Ovis aries 1 OxA-23647 6158 32 5240 - 5000 Oms et al., en preparació 
Cova Bonica  IV FP Arbutus unedo 5 OxA-26062 6340 40 5420 - 5220 Oms et al., en preparació 
La Draga E56-hogar Llavors 1 UBAR313 6010 70 5090 - 4730 Bosch et al. 2011
La Draga Sector B Bos taurus 1 Beta- 6184 27 5240 - 5040 Bosch et al. 2011
La Draga Sector B Llavor 1 OxA20231 6163 33 5250 - 5010 Bosch et al. 2011
La Draga Sector B Llavor 1 OxA20232 6121 33 5250 - 4930 Bosch et al. 2011
La Draga Sector A Llavor 1 OxA20233 6179 33 5250 - 5010 Bosch et al. 2011
La Draga E-5 Hogar Llavor 1 OxA20234 6127 33 5260 - 4940 Bosch et al. 2011
La Draga E21 Hogar Llavor 1 OxA20235 6143 33 5250 - 4970 Bosch et al. 2011
La Draga Sector C Ovis aries 1 Beta278255 6270 40 5340 - 5180 Bosch et al. 2011
La Draga Sector C Ovis aries 1 Beta278256 6170 40 5250 - 5010 Bosch et al. 2011
Font del Ros NE 15 Llavor 1 AA15499 6243 56 5380 - 5020 Pallarès et al. 1997 
Font del Ros NE 33 Llavor 1 AA16501 6307 68 5450 - 5130 Pallarès et al. 1997 
Font del Ros NE 36 Llavor 1 AA16502 6370 57 5510 - 5230 Pallarès et al. 1997 
Font del Ros NE 21 Llavor 1 AA16500 6058 79 5230 - 4750 Pallarès et al. 1997 
Cova Colomera CV10 Buxus s. 5 Beta-279478 6180 40 5220 - 5010 Oms et al. 2012 
Cova Colomera CE13-14 Triticcum a/d 1 Beta-240551 6150 40 5220 - 4990 Oms, 2008 
Cova Colomera CE12 Buxus s. 5 Beta-248523 6020 40 5040 - 4790 Oms, 2008 
Cova Colomera CE14 Triticcum a/d 1 OxA-23634 6170 30 5250 - 5010 Oms et al. 2012 
Cova del Vidre II Ovis aries 1 Oxa-26064 6181 35 5250 - 5010 Inèdita 
Cova del Vidre II Ovis aries 1 Oxa-26065 6243 33 5360 - 5080 Inèdita 
Can Filuà  CF-1 Ovis aries 1 Beta-280353 6260 40 5350 - 5150 Inèdita 
Cova de Sant Llorenç n-2 Triticum sp. 1 Beta-299597 6160 40 5260 - 4980 Borrell et al., en premsa 

 
- 17 datacions han estat obtingudes a partir de restes arqueozoològiques de taxons 
domèstics. D'aquestes, 15 estan realitzades sobre Ovis aries i l'altre està obtinguda sobre 
Bos taurus (la Draga). Se'n documenten procedents d'estructures negatives de tipus sitja 
a Can Filuà CF-1, a Sant Pau del Camp s1 i s2 (Molist et al., 2008) i a Can Roqueta II 
(Carlús et al., 2008) i a la Vinya d'en Pau. De nivells dispersos en cova o a l'aire lliure 
com les Guixeres de Vilobí (Oms et al., 2014), la cova de la Font Major, la cova del 
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Toll (Cebrià et al., 2014) o la cova del Vidre. Només en el cas de la cova Bonica EC1 la 
mostra datada procedeix d'una estructura de combustió.  
 
 

 

Fig. 39: Tipus de mostra de les datacions de fiabilitat primària 

 
6.7.- Lectura de les datacions calibrades i problemàtiques associades 
 
Un cop analitzades les datacions i els contextos arqueològics es pot procedir a la 
calibració de les dades a 2 σ (realitzat mitjançant el programa CalPal'07 amb la corba 
Hulú).  
Per acabar d'observar la invalidesa de la totalitat de les dades sense cap filtre crític tal 
com s'ha fet recentment en alguns treballs (Barceló, 2007), es pot observar la figura 40 
(part superior o A). S'hi observa que l'episodi cardial tindria una forquilla a 2 σ d'entre 
5700-4790 cal BC, per tant quasi 900 anys. En canvi, si s'estableixen i apliquen els 
paràmetres de filtre que s'ha esmentat anteriorment, la forquilla varia substancialment. 
En aquest cas, l'intèrval a 2σ es centraria entre 5490-4860 cal BC, és a dir, 630 anys 
calendaris.  
El criteri d'acceptar només mostres de vida curta domèstica i carbons seleccionats és 
eminentment vàlid però no mostra resultats trencadors quan s'eliminen les de la figura 
40 B, així els resultats del gràfic 40 C esdevenen molt similars. El resultat de 5500 - 
4890 cal BC així ho demostra. Aquesta forquilla implica un lapse de 610 anys 
calendaris. Probablement, la eliminació de les grans distorsions provocades per les 
datacions que no es contemplen (presents a la figura 40 A), ja exclou per si mateix la 
major part de l'error. La inclusió o no de datacions sobre mostres que no són de vida 
curta és quelcom relatiu i en tot cas, es recomana que mai siguin preses en consideració 
com a elements de referència, sinó únicament com a complementàries (Zilhao, 2011).  
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Fig. 40: Datacions radiocarbòniques calibrades a 2sigmes del neolític antic català (CalPal'07 corba Hulú) 

 
Un altre factor que pot distorsionar la imatge de totes les corbes és l'acumulació de 
datacions del mateix esdeveniment cultural dins d'un jaciment. Això succeeix amb les 
datacions de les Guixeres de Vilobí (fase A), de la cova del Toll (estructura 2b), de la 
cova de Can Sadurní (capa 18) i de la Draga sector B i sector C. En aquests casos alguns 
autors recomanen (Martín i Mestres, 2003) que es redueixin les datacions del mateix 
moment a una de sola. Això es pot fer realitzant una mitjana del resultat BP i de la 
variació estàndard. D'aquesta manera es pot reduir el número de datacions i per tant 
eliminar la sobre-representació de dades (taula 22 i fig. 41).  
Quan es genera el gràfic acumulatiu, aquest ens proporciona un lapse al 95% de 
confiança de 5490 - 4850 cal BC, molt similars als gràfics B i C de la figura 40. En 
canvi, la imatge de les acumulacions varia una mica més. Per una banda, la corba inicial 
perd cos a causa de l'eliminació del component repetit de la cova de Can Sadurní c18. 
Això provoca que el lapse intermig de les datacions entre 5300 i 5200 també sigui més 
laxe i no sembli tant rupturista. Per últim, el segon episodi d'intensitat, entre 5200-5000 
cal BC ha perdut també una mica de cos, però encara és molt potent a causa de l'elevat 
nombre de datacions disponibles per aquest episodi.   
En conclusió, l'eliminació de datacions per repetició d'episodi no proporciona una 
imatge diferent dels gràfics ni de les forquilles, però considerem que és un exercici vàlid 
i necessari per tal de comptar amb una correcta caracterització radiocarbònica (fig. 41).  
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Taula 22: Les datacions radiocarbòniques que poden ser reduïdes a causa de l'acumulació d'un mateix 
esdeveniment. 

JACIMENT NIVELL MOSTRA CATEG. REFER.  BP VAR CAL BC 2 BIBLIOGRAFÍA 
Guixeres de Vilobí A Ovis aries  1 OxA-26068 6655 45 5660 - 5500 Oms et al., 2014 
Guixeres de Vilobí A Ovis aries  1 OxA-26069 6458 38 5510 - 5350 Oms et al., 2014
Guixeres total A  1  6556 41 5580 - 5460  
Cova del Toll 2b Ovis aries  1 OxA-26070 6425 35 5510 - 5310 Cebrià et al., 2014 
Cova del Toll 2b Ovis aries  1 OxA-26071 6390 34 5490 - 5290 Cebrià et al., 2014 
Toll total 2b    6407 34 5500 - 5300  
Cova Can Sadurní C18 Triticcum d. 1 OxA15491 6375 34 5480 - 5280 Martin et al. 2010 
Cova Can Sadurní C18 Triticcum d. 1 OxA15489 6391 34 5490 - 5290 Martin et al. 2010
Cova Can Sadurní C18 Llavors 2 UBAR-760 6405 50 5510 - 5270 Martin et al. 2010
Cova Can Sadurní C18 Triticcum d. 1 OxA15488 6421 34 5510 - 5310 Martin et al. 2010
Can Sadurní total C18  1  6398 38 5490 - 5290  
La Draga Sector B Bos taurus 1 Beta- 6184 27 5240 - 5040 Bosch et al. 2011
La Draga Sector B Llavor 1 OxA20231 6163 33 5250 - 5010 Bosch et al. 2011
La Draga Sector B Llavor 1 OxA20232 6121 33 5250 - 4930 Bosch et al. 2011
Draga B total   1  6156 31 5240 - 5000  
La Draga Sector C Ovis aries 1 Beta278255 6270 40 5340 - 5180 Bosch et al. 2011
La Draga Sector C Ovis aries 1 Beta278256 6170 40 5250 - 5010 Bosch et al. 2011
Draga C total   1  6220 40 5340 - 5020  

 

 

Fig. 41: Corba acumulativa de les datacions quan s'eliminen les dades repetides d'un mateix esdeveniment 

 
Quan s'analitza el gràfic acumulatiu de la totalitat de les datacions acceptades sobre la 
corba de calibració CalPal'07, s'observa que les acumulacions de datacions no responen 
només a criteris de baixades i planes de dèficit de calibració, sinó que més aviat es 
concentren en moments tot just posteriors a aquests problemes (fig. 42). Generalment, 
quan es dóna un problema de caiguda en les corbes, les datacions s'acumulen tot seguit 
de l'episodi amb una aparença artificial (Oberlin, 2003). Un primer episodi de caiguda  
en la corba es produeix al voltant de 5500 cal BC, lluny dels pics d'intensitat de Toll, 
Serrat del Pont, Can Sadurní i Can Roqueta II. Només la datació de la sitja 2014 del 
Cavet s'hi troba a prop, però per la part antiga. Un segon episodi de caiguda s'observa 
cap a 5380-5350 cal BC (fig. 42), just després dels pics intensos de la fase més antiga i 
lluny de les datacions de la Font Major Ig o de Sant Pau del Camp entre d'altres. La 
tercera caiguda en la corba es dóna poc després, cap a 5250-5220 cal BC. En aquest 
moment, els pics d'intensitat de la Draga o Colomera entre d'altres també es troben lluny 
per la banda recent. Sí cal destacar que després d'aquesta fase es dona un pla en la corba 
de calibració que podria homogeneïtzar tota la sèrie de datacions de la part recent de la 
forquilla. Com s'ha observat que les caigudes en la corba no afecten als pics d'intensitat 
de les datacions. Caldrà en el futur revisar les datacions que sí que es veuen afectades 
pel pla artificial d el període c. 5150 - 5080 cal BC.  
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Fig. 42: Corba acumulativa de les datacions acceptades en el context de la corba de calibració CalPal Hulú 2007. 
Les columnes vermelles traslladen els inicis de les caigudes en la corba cap a la gràfica de datacions calibrades 

(aquestes línies han estat afegides per l'autor). 
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7. METODOLOGIA D'ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
S'ha escollit un total de 27 jaciments arqueològics per ser inclosos en aquest treball dels 
quals s'ha realitzat un estudi detallat dels seus trets més característics. A nivell geogràfic 
existeix una clara mancança de jaciments de la zona gironina i tarragonina, que són pocs 
i per altra banda no hem tingut accés a ells per raons externes a nosaltres. En aquests 
casos s'ha procedit a un buidatge bibliogràfic de treballs monogràfics (Draga), de tesis 
(cova del Vidre) o de memòries científiques (Can Filuà, Coll Blanc i Pla de la 
Bruguera). En total doncs, s'ha comptat amb un total de 32 registres ceràmics 
procedents de sengles jaciments. Segons la seva procedència geogràfica es distribueixen 
de la següent manera (taula 23):  
 
- Litoral i prelitoral central: Guixeres de Vilobí, La Serreta, cova del Bolet, cova de la 
Guineu i la Vinya d'en Pau (a la zona del Penedès). Cova del Frare, cova del Toll, balma 
de l'Espluga, Can Filuà, Pla de la Bruguera i Turó de Can Bellsolà (a la zona del Vallès 
i Moianès). Cova Bonica i Sant Pau del Camp (al Garraf-Ordal i pla de Barcelona), cova 
Gran i cova Freda (a Montserrat). 
- Litoral i prelitoral meridional: cova Foradada (al Baix Penedès), cova de la Font 
Major (a la Conca de Barberà), el Cavet i el Coll Blanc (al Baix Camp) i la cova del 
Vidre (Baix Ebre).  
- Eix Segre-Pirineus: cova del Parco, cova Joan d'Os, cova del Foric, cova Negra de 
Tragó a la Noguera. La cova Colomera, cova de les Llenes i cova de Toralla al Pallars 
Jussà. La cova de la Valldan al Solsonès. Per últim, la balma Margineda a Andorra. 
- Nord-est: la Draga (al Pla de l'Estany). 
 

Taula 23: Jaciments dels que s'analitzen les restes ceràmiques en aquest treball, segons si procedeixen 
d'excavació, es trobaven fora de context o si tenen un origen mixte 

PROCEDÈNCIA JACIMENTS 

Excavació 
Guixeres de Vilobí, cova del Frare, La Serreta, Vinya d'en Pau, 
Turó de Can Bellsolà, cova Foradada, Sant Pau del Camp, balma 
Margineda 

Descontextualitzats 
Cova del Tabac, cova del Foric, cova Joan d'Os, cova Negra de 
Tragó, cova de la Valldan, cova de les Llenes, cova de Toralla, 
cova Gran, cova Freda 

Mixtes 
Cova de la Guineu, cova del Parco, cova Colomera, cova del 
Bolet, balma de l'Espluga, cova de la Font Major, cova Bonica, 
cova del Toll, Cavet 

Bibliogràfics Draga, Can Filuà, Pla de la Bruguera, Coll Blanc, cova del Vidre 
 
Els materials analitzats en aquest treball tenen fins a quatre procedències diferents: per 
una banda els materials recuperats d'excavacions arqueològiques; per altra banda els 
materials procedents de conjunts descontextualitzats; els que compten amb registres 
parcialment recuperats d'excavacions i d'altres recuperats fora de context i per últim 
aquells que procedeixen d'un estudi bibliogràfic (taula 23). Aquests factor repercuteixen 
en que el treball s'hagi centrat només en els efectius decorats i no en tota la mostra. 
D'aquesta manera fem útils els materials de jaciments sense context arqueològic clar, 
sobretot aquells de la zona prepirinenca.  
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Per analitzar el registre ceràmic disponible s'ha creat una doble base de dades. Una 
destinada a analitzar la totalitat dels fragments ceràmics decorats; l'altra per analitzar els 
fragments unificats per vasos, seguint criteris macroscòpics (textura, acabats, cocció, 
pasta, desgreixants, motius decoratius, etc.). 
 

 
Fig. 43: Proporció de fragments i de vasos per cada jaciment (números absoluts) 

L'anàlisi dels fragments és útil per poder establir un tipus de variables referents a aquest 
concepte, com l'índex de fragmentació, dimensió dels fragments, acabats, etc. Molts 
autors que analitzen ceràmiques han comptat la unitat "fragment" com a eina bàsica per 
establir els percentatges de decoració d'un jaciment (fig. 43) ; aquest és el cas de Claire 
Manen a la seva tesi doctoral (2000) i d'investigadors catalans com Josep M. Miró 
(1995), Anna Gómez i altres (2008), Oms (2008) o Josep Bosch (en premsa). 
Nosaltres opinem actualment que l'estudi dels fragments no pot ser significatiu de la 
representativitat de les decoracions d'un nivell o un jaciment per diverses raons: 
- sobrerepresentació artificial de fragments d'un mateix vas que pot alterar els 
percentatges  
- falta de criteris vàlids per establir la morfologia dels vasos 
- falta de criteris vàlids per la descripció dels motius 
Aquests motius fan poc pràctic i amb poca fiabilitat i representativitat l'estudi de 
fragments. En canvi, l'anàlisi dels materials en base al nombre de vasos permet un 
estudi de variables que són bàsiques alhora de reconstruir tant els trets morfològics com 
decoratius. En alguns casos, però, la reducció de fragments a vasos no sempre és 
significatiu, sobretot en aquells jaciments amb poc materials (destacable sobretot en els 
jaciments de l'eix Segre-Pirineus), tal com es pot veure a la taula 24.  
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Taula 24: Número de restes ceràmiques per jaciment i número de possibles vasos 

JACIMENTS 
FRAGMENTS 
DECORATS 

VASOS 
DECORATS 

Guixeres de Vilobí 223 85 
Esquerda de les Roques del Pany 119 31 
Cova de la Guineu 43 32 
Cova del Bolet 22 18 
La Serreta 24 17 
Vinya d'en Pau E-1 22 13 
Sant Pau del Camp 94 75 
Cova Bonica 46 38 
Cova Gran 201 138 
Cova Freda 93 53 
Cova del Frare 74 29 
Turó de Can Bellsolà 25 15 
Cova del Toll 84 48 
Balma de l'Espluga 48 35 
Cova de la Font Major 80 59 
Cova de la Font Major Ig 42 31 
Cavet  64 56 
Cova Foradada 6 6 
Cova del Parco 31 22 
Cova de la Valldan 26 14 
Cova Colomera 92 67 
Cova del Tabac 33 22 
Cova Joan d'Os 15 13 
Cova del Foric 24 20 
Cova de Toralla 37 20 
Cova de les Llenes 16 10 
Cova Negra de Tragó 6 6 
Balma Margineda 69 53 

Altres (bibliogràfics) 
La Draga 198 59 
Can Filuà 77 63 
Cova del Vidre 171 114 
Coll Blanc 27 22 
Pla de la Bruguera 43 22 

 
Els casos de major descompensació entre el nombre de fragments i el nombre de vasos 
són les Guixeres de Vilobí (223 vs. 85), l'Esquerda de les Roques del Pany (119 vs. 31), 
la cova del Frare (74 vs.29), la cova Gran (201 vs. 140) o la cova del Toll (84 vs. 48). 
Aquest fet es podria explicar per la major extensió excavada en relació al total de la 
ocupació de la fase cardial del jaciment (taula 24). En sentit contrari, els jaciments amb 
menys variació entre nombre de fragments i nombre de vasos són la cova Negra de 
Tragó, la cova del Bolet, el Cavet , la cova Joan d'Os o la cova Foradada (per posar els 
exemples més clars) podrien indicar una manca d'excavació o l'excavació d'un tram 
molt petit de la seqüència. El primer cas es podria aplicar a tots els jaciments excepte la 
cova del Bolet, el Cavet i la cova Foradada, que s'haurien d'incloure en la segona opció, 
la migradesa d'excavació del registre de cada jaciment.  
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7.1. DESCRIPICIÓ DELS CRITERIS TÈCNICS I MORFOLÒGICS 
 
A l'hora d'establir i definir els trets tècnics i morfològics s'han intentat reduir de manera 
extrema les variables i de la manera el més simple possible. La intenció amb aquest 
tipus de descripció és ser el més objectiu possible per tal que proporcioni una 
informació que sigui útil i entesa per tots els investigadors interessats.  
Entre els trets tècnics s'ha definit els següents camps amb les següents variables: 
- Cocció: s'ha limitat a només tres opcions, reductor, oxidant i irregular. 
- Desgreixant: s'ocupen dos camps per aquest tret (Desgreixant 1 i Desgreixant 2, 
depenent de la quantitat). Es descriuen bàsicament aquells més estesos que poden ser 
observats macroscòpicament: calcària, mica, quars/calcita i feldespat. 
- Acabats: només s'ha observat les opcions allisat, polit, espatulat i brunyit, sempre de 
la cara externa del fragment/vas. El cas de la cara interna no s'ha tingut en compte ja 
que la presència massiva d'acabats allisats no proporcionava cap element d'anàlisi o 
comparació.  
 

 
Fig. 44: Quadre resum d'explicació de vores, llavis i morfologies de vasos 

Pel que fa als trets morfològics, s'ha seguit el mateix sistema de simplificar les variables 
per tal d'obtenir dades el més objectives possible: 
Forma: per definir si els fragments són vora, nansa, carena o base (els dos darrers són 
molt minoritaris) 
Perfil (fig. 44): s'ha abandonat tot tipus de descripció funcional (ampolla, escudella, 
etc.) i s'ha substituït per descripcions morfològiques simples: subesfèric (i esfèric si és 
més gran), hemisfèric i cilíndric entre els vasos simples i compost pels vasos que 
combinen dues formes geomètriques (normalment coll destacat).  
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7.1.1. BASE DE DADES DE FRAGMENTS 
 
La realització d'una base de dades sobre fragments té l'objectiu de caracteritzar la 
totalitat dels fragments de cada jaciment. Aquesta base de dades permet centrar l'anàlisi 
en els trets destacables associats a la definició i procedència del fragment, a les mides i 
també als trets tècnics (fig. 45). Un altra factor important és la definició de les formes 
dels fragments, de manera que es pugui analitzar les formes de les vores, de les nanses, 
etc. Per tant, les variables que s'han mesurat en aquesta base de dades són: 
 
- Vas: es proporciona el número del vas, que es repetirà per tots aquells fragments que 
pertanyin al mateix recipient. 
- Sigla: la sigla que tingui la peça en origen. Ja sigui d'excavació, d'inventari de museu o 
simplement "sn" (sense número) per aquelles peces que no compten amb cap sigla.  
 

 
Fig. 45: Mostra de l'inventari per fragments (de l'Esquerda de les Roques del Pany) 

 
- Procedència: s'anota l'origen del material: la campanya en la que es va recuperar o el 
dipòsit d'on s'ha estudiat sinó es coneix la data de la recuperació de la peça.  
- Mides: es prenen tres mesures: l'eix llarg, l'eix curt i l'amplada. Aquestes dades són 
emprades per observar l'índex de fragmentació i la mida dels materials. El gruix serveix 
a més per proporcionar una mida al vas quan falten altres variables. 
- Cocció: com s'explicarà més endavant, la cocció s'ha reduït només a tres possibilitats 
per tal d'estalviar al màxim el component subjectiu en l'anàlisi: reductor, oxidant o 
irregular.  
- Desgreixant 1: a nivell macroscòpic s'identifica la presència de partícules minerals 
com el quars, la calcària o la mica entre d'altres. La seva presència no vincula una 
intencionalitat antròpica. Indica la presència més nombrosa.  



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
117 

 

- Desgreixant 2: a nivell macroscòpic s'identifica la presència de partícules minerals 
com el quars, la calcària o la mica entre d'altres. La seva presència no vincula una 
intencionalitat antròpica. Indica la presència menys nombrosa.  
- Forma: es defineix breument si es tracta d'un element amb caràcter morfològic: vora, 
base, nansa, inflexió de coll o carena (residual). Si no compta amb cap tret definitori, 
s'anota com informe.  
- Tipus de vora: es defineix si es tracta d'una vora recta, entrant, exvasada o 
indeterminada. 
- Diàmetre: quan la mida del fragment ho permet es pren el diàmetre d'obertura de la 
vora. 
- Llavi: en aquest punt es descriu la morfologia del llavi: arrodonit, pla, apuntat, o 
reforçat entre d'altres.  
- Tipus de nansa: es descriu el tipus de nansa: de cinta, de pont o tubular; horitzontal o 
vertical. 
- Tipus de cordó: simplement es diferencia aquí si es tracta d'un cordó de secció 
semicircular o una cresta.  
- Decoració 1: es descriu la matriu decorativa més emprada o documentada en el 
fragment. 
- Decoració 2: es descriu la matriu decorativa secundària en el fragment ceràmic. 
- Decoració 3: es descriu la matriu decorativa menys present en el fragment ceràmic. 
- Observacions: s'apunten detalls de trets que no han estat descrits en els camps 
anteriors: per exemple presència d'engalba, de colorant, etc.   
  
7.1.2. BASE DE DADES DE VASOS 
 
La base de dades que s'ha realitzat dels vasos està destinada a caracteritzar una sèrie 
d'aspectes diferents que no pas la base de dades dels fragments. Es tracta de poder 
definir el caràcter morfològic dels vasos i dels trets decoratius a un nivell complex. Les 
variables que s'analitzen són (fig. 46):  
- Número del vas: el mateix número que ja s'havia donat en l'inventari de fragments 
però tots agrupats en un sol camp. 
- Número de fragments: s'inclou en aquest camp el número de fragments (quantitat) 
que formen cada vas. 
- Tipus de vas: es defineix en aquesta casella si es tracta d'un vas simple (esfèric, 
subesfèric, cilíndric, etc.) o compost (carenat, amb coll destacat, etc.).  
- Morfologia del vas: quan es possible es descriu la forma del vas. Com ja es veurà 
s'empren termes objectius referents a formes conegudes (esfèrics, subesfèrics, 
hemisfèrics o compost entre d'altres), no qualificatius que responen a funcions 
actualistes (olles, escudelles, tasses, etc.).  
 
- Desgreixant resumit: s'inclouen aquí les partícules minerals que s'han detectat en els 
diferents fragments definits en l'anterior base de dades. S'inclouen de manera resumida 
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per quedar adjuntades al quadre resum dels vasos que s'inclou després en cada resum de 
jaciments (per exemple: calcària i mica passa a "ca mi") 
 

 
Fig. 46: Exemple de taula de l'anàlisi de vasos (de l'Esquerda de les Roques del Panys) 

 
- Acabats: s'analitza el tipus d'acabat dels vasos, a partir de criteris també senzills i el 
més objectius possible: allisat, polit, espatulat, brunyit o engalba. 
- Cocció: s'inclouen les dades analitzades en l'anterior base de dades per poder-ho afegir 
a la taula resum que es posa al resum de cada jaciment.  
- Mida: segons diferents variables es descriu la mida del vas: per una banda el diàmetre 
de la vora, la profunditat relativa percebuda del vas o quan no es compta amb cap 
d'aquests elements, el gruix dels fragments que permet fer-ne l'aproximació. 
- Tècnica decorativa 1: s'analitza la matriu decorativa principal documentada en el vas. 
- Tècnica decorativa 2: s'analitza la matriu decorativa secundària documentada en el 
vas. 
- Tècnica decorativa 3: s'analitza la matriu decorativa menys present en el vas. 
- Motiu: s'assigna, quan és possible, un motiu decoratiu dels que apareixen a la taula 
que hem creat i que s'especifica en aquest capítol més endavant. 
- Tema: s'analitza la direccionalitat de les matrius decoratives dins del motiu 
documentat per cada vas.   
 
7.2.- TIPUS DE MATRIUS DOCUMENTADES 
 
En primer lloc les impressions de petxina ocupen un lloc molt significatiu entre les 
matrius de les mostres que hem analitzat. Normalment es dona la impressió de petxina 
del tipus Cerastoderma edule, Cerastoderma glaucum o Acanthocardial tuberculata, 
totes elles amb unes empremtes similars (Manen i Salanova, 2010). En aquest treball no 
aprofundirem en la determinació d'un o altre tipus ja que ocuparia un espai específic 
molt ampli i l'aplicació d'un programa experimental. De cara a futurs treballs es tindrà 
en compte. Les empremtes que hem distingit són les següents (fig. 47): 
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- Cardial perpendicular: es tracta de la impressió de la valva dentada en posició 
perpendicular (c. 90%) vers la paret del vas. 
- Cardial oblic: la impressió de la valva dentada en posició obliqua (c. 45º) vers la paret 
del vas. Hi ha una varietat de cardial oblic més extrem en l'angle (>60º) que és molt 
minoritari i que és prop de la impressió cardial de l'anvers de la petxina.  
- Cardial arrossegat: és una tècnica que alguns autors consideren mixta, en part una 
incisió. Es tracta de l'arrossegament de la valva dentada en angle molt agut (c.10-30º) 
vers la paret del vas. 
- Cardial arrossegat/oblic: en alguns casos s'ha documentat el cardial arrossegat que fa 
unes aturades impreses en un angle menys agut (c.40-45º). 
- Impressió amb umbó de petxina: se n'han documentant molt pocs casos, que podrien 
respondre a Cardium sp. i a Columbella rustica (de manera molt residual). Es realitza la 
impressió deixant una empremta irregular de tendència subcircular i/o romboïdal on s'hi 
observen les nervadures de la petxina. En els casos que no s'ha observat la presència 
d'empremtes de costella de petxina, la matriu ha estat identificada com una impressió 
simple successiva.  
 

 
Fig. 47: Tipus de matriu documentades a la mostra (categoria d'impressions de petxina) 

 
Les impressions no dutes a terme mitjançant una petxina també tenen una presència 
àmplia i variada en la mostra analitzada. S'han distingit diferents matrius d'aquest tipus 
a partir del moviment, mentre que els estris emprats són de difícil caracterització, tot i 
que amb probabilitat s'utilitzarien diàfisis d'ossos i elements vegetals. En pocs casos s'ha 
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documentat la impressió amb aixecament d'argila, de manera que s'observa un relleu 
extern a la impressió. Les matrius documentades han estat definides de la següent 
manera:  
- Impressió simple independent: impressions amb un estri senzill (no una valva) que 
no s'estructura en cap formació. Es poden definir com impressions senzilles no 
estructurades (o aïllades). 
- Impressió simple successiva: impressions amb un estri senzill (no una valva) que 
s'estructura en una formació mitjançant la repetició del mateix gest, però en el que no 
entren en contacte unes impressions i altres. Es poden definir com impressions senzilles 
estructurades.  
- Impressió simple contínua: impressió amb un estri senzill (no una valva) que 
s'estructura en una formació concreta mitjançant la repetició del mateix gest, tocant-se 
una impressió i la següent donant aparença d'una faixa continua.  
- Impressió complexa independent: impressió d'un estri complex (no una valva) que 
no es presenta en cap formació. Es poden definir com impressions complexes no 
estructurades (o aïllades). 
- Pinta (en impressió complexa successiva): impressió amb un estri complex (no una 
valva) que es presenta en una formació complexa, mitjançant el mateix gest, però sense 
que les empremtes es toquin. Es poden definir com impressions complexes 
estructurades.  
- Pinta (en impressió complexa contínua): impressió amb un estri complex (no una 
valva) que es presenta en una formació complexa, mitjançant el mateix gest, tocant-se 
les matrius de manera contínua.  
 
Altres matrius/tècniques (fig. 48) 
- Cordó llis: element de dimensions variables que s'acostuma a situar aplicat sobre la 
paret del vas, de morfologia semicircular i en molt pocs casos de secció quadrangular. 
- Cresta: es tracta d'un element plàstic pessigat de la paret del vas. Sempre és de secció 
triangular.  
- Incisió: es realitza arrossegant un estri estret i lleugerament apuntat que lliura una 
empremta fina i de tendència irregular. 
- Acanalat: es realitza arrossegant un estri més ample i que té una punta de tendència 
quadrangular. Acostuma a lliurar una empremta quadrangular a les parets i planes al 
fons. 
- Boquique simple: és una tècnica mixta, incisa i impresa. Es coneix també com la 
tècnica del punt i ratlla. Consisteix en l'arrossegament d'un estri no dentat i generalment 
d'empremta regular i l'aturada en forma d'impressió en el mateix traç i amb el mateix 
instrument.   
- Boquique complex: és una tècnica molt similar a l'anterior, amb el canvi de que dins 
un traç acanalat profund s'hi duen a terme impressions a l'interior. S'ha definit al 
sud/sud-est de França com sillon d'impressions.   
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Fig. 48: Taula de matrius impreses, inciso‐impreses i incises/acanalades 

 
- Altres: es tracta d'elements fora d'aquestes categories. Només comptem dins aquesta 
categoria amb el color, que es documenta de dues maneres diferents. Per una banda 
formant part d'un motiu (cova Colomera) o farcint impressions o incisions (cova de la 
Toralla o cova del Frare). En els casos que es documenta ocre de manera irregular sobre 
la superfície no es fa constar com un element decoratiu (Font Major, Guixeres o Sant 
Pau entre d'altres).   
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Fig. 49: Usos de colorant en els temes decoratius 

 
7.3.- TIPUS DE MOTIUS DOCUMENTATS 
 
Tot i la dificultat d'establir els motius decoratius en vasos incomplets, s'ha realitzat una 
taula de motius basada en la presentada per Claire Manen al resum de la seva tesis 
doctoral (2002) (fig. 50). Igual que en aquell cas, cada opció presentada entre les 
variables "A" i "H" poden ser realitzades amb qualsevol tècnica decorativa excepte els 
cordons (hi apareixen com a complement). En canvi, el grup "I" compta sempre amb la 
presència d'aquests elements plàstics.  
A1: franja horitzontal simple 
A2: franja horitzontal limitada 
B1: franges horitzontals múltiples 
B2: franges horitzontals múltiples limitades 
C1: franges horitzontals múltiples creuades per franja vertical 
C2: franges horitzontals múltiples creuades per franja/ges vertical/s (limitades) 
D1: franja horitzontal amb franges descendents curtes  
D2: franja horitzontal amb franges descendents curtes (limitades) 
D3: franja horitzontal amb meandres senzills descendents 
D4: franja horitzontal amb meandres senzills descendents (limitats) 
D5: franja horitzontal amb meandres amplis descendents  
D6: franja horitzontal amb meandres amplis descendents (limitats) 
E1: franja horitzontal ampla 
E2: franja horitzontal ampla (limitada) 
E3: franja horitzontal ampla amb cordó integrat a la part inferior de la franja 
F1: franja horitzontal que compta amb un cordó integrat en la franja 
G1: sèrie de mètopes independents alineades en la mateixa franja 
H1: franja horitzontal amb franges descendents en disposició quasi creuades, formant 
una "V" 
H2: franges horitzontals paral·leles amb franges descendents en disposició quasi 
creuades, formant una "V", en l'espai reservat entre franges.  
H3: franja horitzontal amb franges descendents obliqües 
H4: franja horitzontal amb franges descendents i ascendents obliqües 
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H5: franges horitzontals paral·leles amb franges descendents obliqües situades en 
l'espai reservat entre faixes.  
I1: cordó llis horitzontal 
I2: cordons llisos horitzontals (paral·lels) 
I3: formació de cordons ortogonals 
I4: cordó amb impressions o incisions 
I5: cordó horitzontal com a decoració principal amb franja inferior decorada 
 

 
Fig. 50: Motius simples i complexos documentats a la mostra analitzada en aquest treball 

 
Aquests motius, de la manera que es presenten aquí poden dividir-se entre aquells que 
considerem simples i complexos (fig. 51). Entre els simples cal situar el grup A i el grup 
B sencers, els tipus D1, D2, E1, E2, F1, I1, I2 iI4. Dins els motius complexes s'integren 
el grup C i H sencers i els tipus E3, G1, D3 a D6, I3 i I5. Tots aquells motius que 
combinin més d'un sol tipus, encara que aquests siguin senzills, es recomptaran com 
decoracions complexes.  
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Fig. 51: Divisió entre els motius que considerem senzills i complexos 

 
 
7.4. TIPUS DE TEMES DECORATIUS DOCUMENTATS 
 
Dins de les composicions temàtiques també s'ha d'establir quina és la formació dels 
motius. Per aconseguir analitzar de manera objectiva aquest camp s'ha creat una taula de 
variables que es redueix a set possibilitats elementals (fig. 52): 
 
- Horitzontal: les faixes decoratives tenen una direcció horitzontal. 
- Vertical: les faixes decoratives tenen una direcció vertical. 
- Oblic: les faixes decoratives tenen una direcció obliqua, ja sigui amb inici a dreta o 
esquerra. 
- Pivotant: les faixes decoratives tenen una direccionalitat pivotant i semblen 
realitzades en dos temps, fent un moviment semi-giratori. 
- Triangles: és el resultat de la combinació de dues faixes obliqües en sentit contrari. 
Acostuma a lliurar zones reservades entre les faixes. 
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- Ondulant: faixes amb una direccionalitat de tendència horitzontal o obliqua, però 
ondulant. 
- Espiga: formació de faixes que es troben orientades de manera obliqua enfrontada 
sobre un mateix eix central dins el motiu.  
- Creuat: faixes obliqües creuades. 
 
Totes aquestes composicions són les bàsiques, sovint n'apareixen de complicats 
combinant nombroses variables. El nombre de composicions temàtiques proporciona 
dades sobre la complexitat dels motius i la seva sintaxi, i per tant ens facilita informació 
sobre la categoria de cada jaciment.  
 

 
Fig. 52: Tipus de farcit dels motius decoratius 

 
7.5. TRACTAMENT DE LES DADES 
 
Un cop s'ha realitzat la base de dades de fragments i de vasos per a cada assentament 
s'ha procedit al seu tractament estadístic simple. Es presenten les dades en quadres en 
nombres absoluts i en números percentuals, així com en format de diferents gràfics de 
caràcter comparatiu entre variables. 
En primer lloc, es presenten les dades de les variables tècniques i morfològiques, en 
xifres absolutes i percentuals (en parèntesi) sempre amb el nombre de vasos, no de 
fragments (taula 25).  
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Taula 25: Dades sintètiques de tipus tècnic i morfològic (de la cova del Toll) 

Cocció 
Irregular Oxidant Reductor 

 
20 (41,6) 14 (29,16) 14 (29,16) 

Desgreixants 
Calc-mica Mica-quars Calc-feld Calc-quars Calc 
23 (47,91) 18 (37,5) 1 (2,1) 17 (35,41) 8 (16,6) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat Brunyit 

 
32 (66,6) 15 (31,25) 1 (2,1) 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit Indet 

18 (37,5) 21 (43,75) 6 (12,5) 3 (6,25) 

Morfologia 
Ovoide/Esf. Hemisfèric Cilíndric Coll destacat Indet 
10 (20,83) 7 (14,58) 8 (16,6) 4 (8,3) 19 (39,58) 

 
Quan les dades són numèricament significatives es realitzen gràfics comparatius simples 
per comprovar si hi ha relació entre alguna de les variables, com per exemple si algun 
tipus d'acabat es relaciona amb certa morfologia o mida, o si el desgreixant es correspon 
amb certa cocció, entre d'altres (fig. 53). 
 

 
Fig. 53: Combinació de les dades tècniques referents a les coccions i al tipus de possible inclusió mineral (de la 

cova del Toll) 

A continuació es presentaran les dades relacionades amb les decoracions, de manera 
general i no desglossada, sinó per grups decoratius (taula 26). Aquest tipus de dades 
permet una comparació a nivell macro amb d'altres conjunts. 
 

Taula 26: Tipus decoratius generals (dades de la cova de la Guineu) 

Cardial Cardial+cordó Cordó llis Impressió simple Gradina/Pinta 
15 (46,87) 5 (15,62) 9 (28,12) 2 (6,25) 1 (3,12) 

 
 
Tot seguit es desglossa la informació decorativa de manera més profunda, amb un 
especial èmfasi en les matrius decoratives (taula 27). D'aquesta manera es pot veure 
quins són els temes i les composicions, diferenciant entre les decoracions simples i les 
decoracions compostes.  
 
 
 

Oxidant

Reductor

Irregular
0

2

4

6

8



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
127 

 

Taula 27: Dades desglossades de les matrius presents a la mostra (dades de la cova de la Guineu) 

Tipus i combinacions decoratives Nº (i percentatge) 
Cardial oblic 9 (28,12) 
Cardial perpendicular 2 (6,25) 
Cardial arrossegat 1 (3,12) 
Impressió simple 2 (6,25) 
Impressió complexa (gradina/pinta) 1 (3,12) 
Cordó llis 7 (21,87) 
Cresta 2 (6,25) 
Total decoracions simples 24 (75) 
Cardial oblic + perpendicular 2 (6,25) 
Cardial oblic + arrossegat 1 (3,12) 
Cardial oblic + perpendicular + cordó 1 (3,12) 
Cardial oblic + arrossegat + cordó 1 (3,12) 
Cardial perpendicular + arrossegat 1 (3,12) 
Cardial oblic + cresta 1 (3,12) 
Cardial perpendicular + cresta 1 (3,12) 
Total decoracions compostes 8 (25) 

 
Després de l'estudi desglossat de les tècniques decoratives i les matrius es presenten els 
tipus de motius documentats (fig. 54). A causa de la fragmentació del registre, són molts 
els efectius que entren dins la categoria d' "indeterminat".  
 
 

 
Fig. 54: Tipus de motiu documentat (dades de la cova de la Guineu) 

 
Per últim, s'analitza el component de les temàtiques. Es presenta en números absoluts i 
percentuals. Primer s'inclouen aquells senzills i posteriorment tots aquells combinats 
(fig. 55). Es presenta tant en quadres com en gràfics, tal com es pot veure en la figura 
següent: 
Fora dels apartats de cada jaciment, es procedirà a emprar operacions estadístiques 
complexes (anàlisis cluster) per tal de poder establir relacions cronològiques i 
estilístiques. Això es durà a terme en els diferents apartats de discussió. Amb aquests 
tipus d'anàlisis es pretén poder justificar de manera objectiva la obtenció de 
conclusions: poder unificar jaciments segons les freqüències decoratives, segons els 
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motius, segons les tècniques o inclús segons la cronologia. El programa que emprarem 
és el software lliure PAST (Paleontological Statistics, Hammer and Harper 2013). 
 

  
Fig. 55: Tipus de component decoratiu dins el motiu (dades de la cova del Frare). 
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8.- INTRODUCCIÓ A L'ANÀLISI DE LES CERÀMIQUES I ESTUDIS 
PETROLÒGICS DISPONIBLES  
 
Per conèixer els paràmetres tècnics, morfològics i decoratius de les ceràmiques de les 
primeres fases del neolític inicial a Catalunya, s'ha analitzat els registre ceràmic decorat 
de 32 jaciments arqueològics. Tal com s'exposa en l'apartat 7 d'aquest treball 
(Metodologia de l'estudi de les ceràmiques), hi ha registres que procedeixen íntegrament 
d'excavacions arqueològiques amb metodologia moderna, altres compten amb materials 
d'excavacions modernes i amb materials descontextualitzats i un darrer grup compta 
només amb materials fora de context procedents de col·leccions antigues de diversos 
museus catalans.  
 

 
Fig. 1 Balma Margineda; 2 Cova de les Llenes; 3 Cova de Toralla; Cova o Bòfia de la Valldan; 5 Cova Colomera; 6 
Cova Negra de Tragó; 7 Cova Joan d'Os; 8 Cova del Foric; 9 Cova del Tabac; 10 Cova del Parco; 11 Cova del Toll; 12 
Balma de l'Espluga; 13 Cova del Frare; 14 Turó de Can Bellsolà; 15 Sant Pau del Camp; 16 Cova Bonica; 17 Cova del 
Bolet; 18 Cova de la Guineu; 19 Esquerda de les Roques del Pany; 20 Guixeres de Vilobí; 21 Vinya d'en Pau; 22 La 

Serreta; 23 Cova Foradada; 24 Cova de la Font Major; 25 El Cavet; 26 Cova Gran; 27 Cova Freda. Jaciments 
bibliogràfics: 28 Pla de la Bruguera; 29 Can Filuà;  30 Draga; 31 Cova del Vidre; 32 Coll Blanc 

La situació d'aquests assentaments coincideix amb els indrets on es localitzen les grans 
acumulacions de jaciments del neolític inicial a Catalunya (fig. 56 i taula 28). Per una 
banda l'àmbit pirinenc i prepirinenc, on tots els jaciments són coves o abrics, com la 
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balma Margineda, la cova del Parco o la cova Colomera entre d'altres. Per altra banda, 
les zones litorals i prelitorals centrals de Catalunya: la comarca del Vallès i proximitats 
on trobem jaciments a l'aire lliure i en cova i abric, com la cova del Frare, el Turó de 
Can  Bellsolà o la cova del Toll entre d'altres. La plana de Barcelona i zona del Garraf-
Ordal es troben el jaciment a l'aire lliure de Sant Pau del Camp i la cova Bonica. A la 
comarca de l'Alt Penedès s'han estudiat els materials de jaciments a l'aire lliure com les 
Guixeres de Vilobí o la Serreta i les coves de la Guineu, del Bolet o l'Esquerda de les 
Roques del Pany. Ja a la província de Tarragona destaca el jaciments a l'aire lliure del 
Cavet i la cova de la Font Major.  

Taula 1: Localització dels jaciments i bibliogràfica bàsica de referència 

Jaciment Comarca Municipi Bibliografia bàsica 

Balma Margineda (Andorra) St. Julià de Lòria Guilaine i Martzluff, 1995 

Cova de les Llenes Pallars Jussà Conca de Dalt Maluquer de Motes, 1949 

Cova de Toralla Pallars Jussà Conca de Dalt Maluquer de Motes, 1951 

Cova de la Valldan Solsonès Odèn-Cambrils Castany, 1992-1993 

Cova Colomera Pallars Jussà St. Esteve de la Sarga De la Vega, 1981; Oms, 2008 

Cova Negra de Tragó la Noguera Os de Balaguer Vidal, 1894; Serra Ràfols, 1921 

Cova Joan d'Os la Noguera Os de Balaguer Vidal, 1894; Serra Ràfols, 1921 

Cova del Foric la Noguera Avellanes i Santa Linya Vidal, 1894; Serra Ràfols, 1921 

Cova del Tabac la Noguera Camarasa Vidal, 1894; Serra Ràfols, 1921 

Cova del Parco la Noguera Alòs de Balaguer Petit, 1996 

Cova del Toll Bages Moià Guilaine et al., 1981; Cebrià et al., 2014 

Balma de l'Espluga Vallès Oriental St. Quirze de Safaja Llongueras, 1981 

Cova del Frare Vallès Occidental Matadepera Martín et al., 1985 

Turó de Can Bellsolà Vallès Occidental Sta. Perpètua de Mogoda  Martí i Pou, 1998 

Cova Gran Baix Llobregat Collbató Colominas, 1925; Baldellou et al., 1989 

Cova Freda Baix Llobregat Collbató Colominas, 1925; Baldellou et al., 1989 

Sant Pau del Camp Barcelonès Barcelona Molist et al., 2008 

Cova Bonica Garraf Vallirana Baldellou, 1974 

Cova del Bolet Alt Penedès Mediona Baldellou, 1979 

Cova de la Guineu Alt Penedès Font-rubí Equip Guineu, 1995 

Esquerda Roques del Pany Alt Penedès Torrelles de Foix Colominas, 1928 

Guixeres de Vilobí Alt Penedès St. Martí Sarroca Mestres, 1982 

Vinya d'en Pau Alt Penedès Vilafranca del Penedès Inèdit 

La Serreta Alt Penedès Vilafranca del Penedès Esteve et al., 2012 

Cova Foradada Baix Penedès Calafell Cebrià et al., 2011; Oms et al., en premsa 

Cova de la Font Major Conca de Barberà Espluga de Francolí Vilaseca,1968; Miró, 1995; Cebrià et al., 2014 

El Cavet Baix Camp Cambrils Fontanals et al., 2008 

Cova del Vidre Baix Ebre Roquetes Bosh, 2005; Bosch, en premsa 

La Draga Pla de l'Estany Banyoles Bosch et al., 2000; Bosch et al., 2011 

Can Filuà Vallès Occidental Sta. Perpètua de Mogoda Terrats, 2008 

Pla de la Bruguera Vallès Occidental Castellar del Vallès Fíguls i Bernades, 1991 

Coll Blanc Baix Camp Reus Bravo et al., en premsa 
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En resum, tot el conjunt està format per 20 jaciments en cova, dos en balma i 10 a l'aire 
lliure. Aquestes proporcions són un reflex fiable del nombre de jaciments documentats a 
Catalunya durant el neolític antic (veure capítol 4). Pel que fa a la qualitat dels registres, 
en un mínim 16 jaciments s'hi han realitzat excavacions metodològicament modernes, 
això permet contextualitzar correctament els materials ceràmics que ens interessen aquí, 
ja sigui els que es trobaven in situ com aquells que aparegueren amb anterioritat als 
treballs moderns (p. ex. a la cova del Toll, la cova Colomera o a la cova Bonica entre  
d'altres). 
En els conjunts sense cap tipus d'informació estratigràfica, s'ha realitzat un triat del 
material arqueològic que pogués ser inserit dins el grup de ceràmiques impreses que 
s'analitzen en aquest treball. Entre aquests jaciments es compta amb gran part de les 
coves pirinenques i prepirinenques (per exemple Toralla, Llenes, Joan d'Os, Foric, 
Negra de Tragó).   
Cada jaciment té un capítol monogràfic on es presenten les dades relatives a les 
característiques del jaciment, la cronologia radiocarbònica si s'escau i l'estudi analític 
del registre ceràmic decorat. Els camps estudiats, pel que fa a la ceràmica, són les 
característiques tècniques simplificades, les morfològiques i sobretot els trets 
decoratius: les tècniques i matrius, els motius i les temàtiques. Les conclusions i 
comparatives entre jaciments es duran a terme en els capítols de discussió. 
Pels jaciments que s'han analitzat a partir de les dades bibliogràfiques (Can Filuà, cova 
del Vidre, la Draga, Pla de la Bruguera i Coll Blanc), s'ha realitzat una tasca més 
centrada en l'anàlisi morfològic (formes i mides) i sobretot en les matrius emprades, els 
motius i les temàtiques, sempre a partir de la observació de dibuixos o fotografies del 
material. Les dades tècniques han estat obviades per desconeixement en no poder 
analitzar-les per nosaltres mateixos. 
 
LES MATÈRIES PRIMERES 
 
En aquest treball no s'ha dut a terme cap estudi de les matèries primeres de les 
ceràmiques del neolític inicial de Catalunya, només una petita aproximació de les 
possibles inclusions minerals en cada cas.  
De fet, a Catalunya no són abundants els estudis que s'han fet sobre les produccions 
ceràmiques cardials i impreses. La tasca de Xavier Clop ja sigui en solitari o bé en el 
context del projecte de recerca internacional dirigit per Claire Manen, Didier Binder, 
Ingrid Sénépart i Fabien Convertini, titulat Organisation et fonctionnement des 
premières sociétés paysannes. Structures des productions céramiques de la Ligurie à La 
Catalogne (Manen et al., 2010) és la única referència.   
Els jaciments catalans que compten amb estudis d'aquest tipus són la cova de Can 
Sadurní (Clop et al., 2011), la cova del Frare, la Draga, la balma Margineda (Binder et 
al., 2010), Plansallosa (Aliaga et al., 1998) i la cova Gran de Montserrat (Clop 2012). 
Per tant només quatre jaciments dels que analitzem en aquest treball tenen un estudi de 
matèries primeres.  
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A nivell tècnic, la informació disponible mostra un escenari de baixes temperatures de 
cocció, entre 600 i 800ºC. Els vasos, tant decorats com llisos, presenten una notable 
variabilitat en el nombre de terres emprades, que varien entre els tres i els sis dipòsits 
diferents. Les argiles compten amb materials minerals dels quals no es pot conèixer si 
formen part del procés productiu o simplement acompanyen a les argiles, com calcària, 
quars, mica, pissarra o feldespat. Aquestes partícules poden indicar les fonts 
d'aprovisionament de les ceràmiques a escala macro i només alguns casos aïllats, 
permeten proporcionar dades més exactes a nivell micro (Convertini i Bruxelles, 2010). 
A nivell de desgreixants clarament antròpics (taula 29), es considera com esquema 
habitual que la xamota (fragments de ceràmica matxucada) es troba de manera més 
habitual en les produccions cardials, mentre que la calcita picada seria més freqüent en 
les produccions més recents, tant del cardial final com de l'epicardial (Binder et al., 
2010; Clop et al., 2011). S'ha documentat la presència de xamota en set de les mostres 
de Can Sadurní c18 i c17 i en sis de la cova Gran de Collbató (en cinc vasos cardials i 
un amb boquique segons l'autor). També se n'ha documentat a la balma del Serrat del 
Pont (Clop, 2004). Destaca el fet que tant la cova del Frare com la Draga no compten 
amb xamota i en canvi el primer d'ells si té un percentatge molt petit de calcita (Binder 
et al., 2010). Els estudis realitzats a la Margineda i a Plansallosa demostren que no es 
compta amb cap inclusió i només presenten partícules minerals no antròpiques. En 
aquests casos es tracta d'estudis previs a la identificació dels desgreixants antròpics i per 
aquest motiu podrien restar incomplets o mancats d'una correcta identificació (Clop, 
2004).    
 
Taula 2: Tipus de desgreixants documentats al neolític antic de Catalunya (s'ha posat el número concret quan 

aquest està publicat, sinó la trama gris indica presència) 

 Núm. mostres Xamota Calcita Altres 
Cova Gran 12 6 - - 
Can Sadurní c18 13 

7 
- - 

Can Sadurní c.17 5  - 
Frare c6-5c Indet -  - 
Margineda c3 Indet - - granit i quars 
Serrat Pont Indet 2 -  
Draga Indet - - - 
Plansallosa I 21 - - 15 basalt 
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8.1. Les ceràmiques dels jaciments del 
prelitoral i litoral central 
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8.1.1. LES GUIXERES DE VILOBÍ (Sant Martí Sarroca) 

Assentament a l'aire lliure situat a uns 330 m.s.n.m., a l'oest de la plana penedesenca. A 
arrel de la seva excavació als anys 1974 (V. Baldellou i J, Mestres) i 1981 i 1982 (J. 
Mestres) es va intervenir en una extensió de 127m2 lliurant una seqüència completa que 
conforma tot el neolític antic. A nivell purament estratigràfic es va documentar una 
seqüència d'escassa potència (uns 70 cm en total en els indrets on no hi havia estructures 
negatives), bastant homogènia i relativament simple que es redueix a tres fases 
(Mestres, 1981): 
- Horitzó A: neolític antic cardial (fig. 57). Fase inicial documentada en nivells 
horitzontals i en alguns dels forats de sosteniment. 
- Horitzó B: neolític antic epicardial. Compta amb una presència puntual i per tant no 
disponible en tot el jaciment. 
- Horitzó C: neolític postcardial de tipus Molinot. La fase que té més presència a 
l'assentament, a ella correspon la sitja documentada. 
 

 

Fig. 2: Planta parcial de les ocupacions de les Guixeres de Vilobí (modificat de Mestres, 1981) 

 
Durant l'excavació es documentà una gran estructura negativa de tendència el·lipsoïdal 
de 12m de llargada màxima per uns 6m d'amplada, amb una potència màxima de 60cm 
al tram central. La funció d'aquesta estructura resulta poc clara, ja que tot i que no es pot 
proposar con una gran cabana stricto sensu. S'ha interpretat provisionalment com una 
gran fossa de funcionalitat primària indeterminada que posteriorment es colmatà de 
residus antròpics. 
En l'interior de l'estructura s'hi documentà una estructura de combustió de 150cm de 
diàmetre i 25 cm de potència. En alguns trams de la base de l'estructura, es 
documentaren nombrosos fragments ceràmics encastats de manera plana al contacte de 
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guixos (possibles pavimentacions?). Relacionats amb aquesta, s'hi documentaren tres 
fosses alineades d'entre 50-60 cm de diàmetre i fins a 40cm de potència, reblertes de 
blocs que s'han interpretat com forats de pal de mida gran (Mestres, 1981).  
Es compta amb dues datacions radiocarbòniques del jaciment obtingudes recentment i 
en procés de publicació (Oms et al., 2014). S'han realitzat sobre sengles restes òssies 
d'Ovis aries (un metàpode i una falange) i procedeixen de l'horitzó A de les excavacions 
de Josep Mestres. Els resultats han estat els següents: 
  

Taula 3: Datacions radiocarbòniques de les Guixeres de Vilobí (Oms et al., 2014) 

JACIMENT NIVELL MOSTRA REFER.  BP 
Guixeres de Vilobí A Ovis aries OxA-26068 6655±45 
Guixeres de Vilobí A Ovis aries OxA-26069 6458±38 

 

 

ANÀLISI DE LES CERÀMIQUES 
 
Els materials ceràmics procedents de les campanyes arqueològics dutes a terme per  
Josep Mestres són molt nombrosos i es troben notablement fragmentats. En el nostre 
estudi hem analitzat un total de 223 fragments ceràmics decorats. Resten pendents 
d'anàlisi un total de 107 efectius que no han estat inclosos ja que les seves dimensions 
eren molt reduïdes i no permetien l'assignació segura a un vas o un altre. Per aquest 
motiu, per no sobredimensionar el nombre de vasos s'ha preferit analitzar només un lot 
representatiu de fragments. Els 223 efectius decorats han estat reduïts a 85 vasos 
ceràmics; en aquest context s'ha de mencionar que no s'ha documentat cap perfil sencer, 
això dóna idea de la forta fragmentació del registre ceràmic disponible. Gran part dels 
fragments es concentren en la franja de mida de 20x20mm i el 40x50mm, tot i que hi ha 
fragments majors, situats en la franja de 60x40 fins a 80x100mm (fig. 58).  
Pel que fa als fragments i les formes, s'han analitzat 49 vores, de les quals 17 són 
entrants, cinc obertes i 25 rectes (a més de dues indeterminades). Pel que fa als llavis, 
38 són arrodonits, quatre plans i set apuntats. També s'han descrit quatre nanses i sis 
fragments de coll.  
 

 
Fig. 3: Mides dels fragments ceràmics analitzats de les Guixeres de Vilobí 
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Pel que fa als trets tècnics (taula 31), les coccions dels vasos són majoritàriament 
oxidades amb 39 vasos, seguit de prop per les coccions irregulars amb 32 vasos. La 
cocció reduïda és la tercera en importància i es troba present en 14 vasos. Les possibles 
inclusions minerals es troben clarament dominades per la presència de la calcària, seguit 
del quars i la mica. La combinació calcària+quars és la més documentada amb 26 vasos, 
la calcària+mica es troba en 17 vasos i la combinació calcària+feldespat en 13 vasos. La 
presència única de calcària es troba en 18 vasos. Cal destacar que en 11 casos no s'ha 
documentat macroscòpicament cap tipus d'inclusió mineral (definits com 
imperceptibles).   
 

Taula 4: Dades sintètiques dels trets tècnics i morfològics del conjunt ceràmic de les Guixeres de Vilobí 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda 

 

 

32 (37,64) 39 (45,88) 14 (16,47) 

Desgreixant 
Calc+Mica Calc+Qu Ca + Feld Calc 

17 (20) 26 (30,58) 13 (15,29) 18 (21,17) 

Acabat 
Allisat Polit Espatulat Indet 

42 (49,41) 38 (44,7) 5 (5,88) - 

Mida 
Gran Mitjà Petit 

 
14 (16,47) 50 (58,82) 21 (24,7) 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Coll destacat Cilíndric Indet 

25 (29,41) 4 (4,7) 12 (14,11) 11 (12,94) 33 (38,82) 

 

Els acabats dels vasos són majoritàriament allisats, amb 42 vasos, tot i que hi ha un gran 
conjunt amb acabat polit (38 vasos). El tercer acabat de la relació, l'espatulat, té una 
presència residual.  
Pel que fa als trets morfològics (taula 31), la mida més habitual dels vasos és el mitjà 
amb 50 exemplars, seguit dels petits amb 21 i els grans amb 14. Pel que fa a les formes 
més documentades, en 33 casos no s'ha pogut establir cap tipologia a causa de les 
dimensions dels fragments. La resta (25 vasos) han estat definits com subesfèrics i 
esfèrics, quatre hemisfèrics, 12 compostos amb coll destacat i 11 simples cilindroides o 
de parets rectilínies. Quan es comparen les formes amb les mides, s'observa que entre 
els vasos mitjans destaquen les esfèriques amb 18 vasos, mentre que les cilíndriques 
amb sis, les hemisfèriques amb quatre i els vasos amb coll amb quatre, tots aquests amb 
menys pes. Entre els grans vasos, els cilíndrics són majoritaris amb quatre exemples, 
seguits de prop pels esfèrics i pels colls destacats amb quatre i dos respectivament. Per 
últim, entre els vasos petits destaquen sis exemplars amb coll destacat, seguits de cinc 
vasos esfèrics i només un de parets rectes (fig. 59). Això implicaria grosso modo un 
predomini del vasos mitjans esfèrics, dels vasos petits amb coll destacat i dels vasos 
grans cilíndrics. Al mateix temps també cal destacar que la totalitat dels vasos descrits 
com hemisfèrics (oberts) es troben en la categoria de vasos mitjans. 
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Fig. 4: Gràfic comparatiu entre mida de vas i forma de vas (en nombres totals) 

 Taula 5: Tipus decoratius simplificats de la mostra de les Guixeres de Vilobí 

Tipus de matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 54 (63,52) 
Cordó llis 15 (17,64) 
Impressió 1 (1,17) 
Petxina indet 1 (1,17) 
Total matrius simples 71 (83,52) 
Cardial + cordó 9 (10,58) 
Cordó + impressió 2 (2,35) 
Cardial + altres 3 (3,52) 
Total matrius combinades 14 (16,47) 
TOTAL 85 (100) 

 

Pel que fa a les decoracions (taula 32), en els 85 vasos analitzats de les Guixeres de 
Vilobí s'ha observat que la decoració cardial es troba present com a única matriu en 54 
vasos; aquesta tècnica es combina amb cordons en nou vasos i amb d'altres matrius i/o 
ocre en tres vasos més. Les aplicacions llises són el segon element més present, però a 
notable distància, amb 15 vasos. El cordó imprès es troba en dos vasos, la impressió de 
petxina no cardial i la impressió simple es troben en només un vas respectivament. 
 

 
Fig. 5: Combinació de les dades relatives a les formes més representades i les decoracions més habituals 
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Quan es combinen les formes de vasos més habituals i les decoracions més presents 
(fig. 60), es  pot observar que la decoració cardial és majoritària en els vasos esfèrics i 
els compostos amb coll, mentre que és minoritària en els vasos cilíndrics. Cal destacar 
també que els vasos esfèrics compten amb tot tipus de decoració amb una presència 
relativa important. En canvi, els vasos amb coll no compten amb cap altre decoració 
associada. Els vasos cilíndrics compten només amb decoracions no combinades, de 
manera habitual el cordó llis i la cresta i de manera més residual la impressió cardial.  
Quan es desglossen les matrius i s'analitzen en profunditat (taula 33), s'observa que a les 
Guixeres de Vilobí predominen notablement les formacions decoratives simples amb 
quasi el 70% dels vasos (59 vasos). En aquest sentit, la impressió cardial obliqua es 
troba present en 34 vasos i el cordó llis en 12. La cardial perpendicular es troba present 
de manera exclusiva en dos vasos i la cardial arrossegat i la cardial indeterminat1 en tres 
cadascun. Un altre tipus d'aplicació plàstica present en la mostra és la cresta, sempre en 
tendència horitzontal i documentada en tres vasos. La impressió simple i la impressió 
mitjançant una petxina indeterminada (possiblement Glycimeris sp) es troben presents 
en un vas respectivament de manera exclusiva.  
 

Taula 6: Tipus de decoracions desglossades 

TIPUS DE DECORACIÓ Número (i percentatge) 
Cardial oblic 34 (40) 
Cardial perpendicular 2 (2,35) 
Cardial arrossegat 3 (3,52) 
Cardial indeterminat 3 (3,52) 
Cordó llis 12 (14,11) 
Cresta 3 (3,52) 
Impressió simple successiva 1 (1,17) 
Altra petxina (Glycimeris sp.?) 1 (1,17) 
TOTAL MATRIUS SIMPLES 59 (69,41) 
Cardial oblic + arrossegat 7 (8,23) 
Cardial oblic + cardial perpendicular 2 (2,35) 
Cardial oblic + cordó 4 (4,70) 
Cardial oblic + cardial indet 3 (3,52) 
Cardial perpendicular+impr. compl+ocre 1 (1,17) 
Cardial indet + cordó 1 (1,17) 
Cardial arrossegat + cordó 3 (3,52) 
Cardial arrossegat + ocre 1 (1,17) 
Impressió simple + cordó 2 (2,35) 
Impr. simple+cordó+cardial obl. 1 (1,17) 
Pinta + cardial indet 1 (1,17) 
TOTAL MATRIUS COMBINADES 26 (30,58) 

 
Pel que fa a les matrius combinades, el major nombre d'aquestes es troben en el grup de 
les cardials i de les cardial+cordó. El cardial oblic+arrossegat es troba present en set 
vasos, el cardial oblic+cardial indeterminat es troba en tres vasos, el cardial 
oblic+perpendicular en dos. Els diferents tipus de cardial+cordó es troben en nou vasos, 
sobretot destacant el tipus cardial oblic amb quatre i el tipus cardial arrossegat+cordó en 
                                                            
1 Possiblement oblic, però amb una empremta més quadrangular, pot tractar-se d'un petxina una mica 
rodada 
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tres vasos. Destaca el fet que en només dos vasos es donen combinacions triples: un vas 
amb cardial perpendicular+impressió complexa+ocre i un altre vas amb impressió 
simple+cordó+cardial oblic. 
Pel que fa als motius documentats en la mostra de les Guixeres de Vilobí (fig. 61), són 
molt variats. Això seria normal a partir del gran nombre de vasos documentats. En total 
s'han comptat fins a 14 motius diferents de formació simple, dos amb motius 
possiblement figuratius (possibles zoomorfs), tres de combinats i 21 d'indeterminats a 
causa de la mida reduïda dels fragments analitzats. Els millor representats són la franja 
horitzontal simple (A1) amb 14 vasos i el cordó llis horitzontal amb 13 (I1). Amb més 
de cinc vasos destaquen la franja horitzontal limitada (A2) i la franja horitzontal simple 
amb cordó integrat (F1), presents amb set vasos cadascun. Les franges múltiples 
paral·leles simples (B1) amb quatre exemples o el mateix cas però amb les franges 
limitades (B2) compta amb tres vasos. La resta dels motius es troben presents només 
amb un o dos exemples. Cal destacar en aquest cas la presència de dos motius 
probablement figuratius zoomorfs (vasos 22 i 23) i de només tres vasos amb 
decoracions combinades: B2+I1 al vas 15 (franges múltiples paral·leles limitades i 
cordó llis integrat en una de les franges), D2+G1 al vas 24 (franja horitzontal amb franja 
vertical espaiada i mètopes) i E1+D1 al vas 29 (i franja horitzontal ampla de la que en 
davallen franges verticals). 
 

 
Fig. 6: Tipus de motiu documentat a les Guixeres de Vilobí 

Quan es prenen les dades sobre els motius més documentats (A1, I1, A2, F1 i B1) junt 
amb les de les matrius més habituals (veure fig. 62), les freqüències es troben totalment 
centrades en la decoració cardial i el cordó llis. Per aquest motiu és necessari observar 
altres variables, com la representació de cada motiu en diferents tipus de vasos. En 
aquest sentit destaca el fet que el component esfèric és present amb tot tipus de motiu 
decoratiu, però sobretot en els vasos amb franja horitzontal i cordó integrat i en aquells 

0 5 10 15 20 25

A1
A2
B1
B2
D1
D2
D4
E1
E2
F1
G1
H3
I1
I4

Indet
Figuratiu
Complex



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
140 

 

amb cordó llis. Que el cordó llis, només es troba documentat en l'esmentat grup dels 
esfèrics i en el dels vasos cilíndrics. La franja horitzontal simple (A1) es troba 
documentada en tot tipus de vas de manera prou regular, mentre que la franja 
horitzontal limitada només es troba en els vasos hemisfèrics i esfèrics. De la mateixa 
manera que la franja horitzontal amb cordó integrat només es troba en els vasos 
cilíndrics i els esfèrics. Pel que fa a les franges múltiples paral·leles es troben 
representades en tot tipus de vas menys en els oberts (hemisfèrics).  
 

 
Fig. 7: Combinació entre els tipus de motiu més habitual i les formes ceràmiques 

 
Fig. 8: Tipus de temàtica dels motius documentada a les Guixeres de Vilobí 

 
Les temàtiques que farceixen els motius presenten un grau de variabilitat notable (fig. 
63), amb un total de sis tipus simples, set tipus combinats dobles i dos tipus combinats 
triples. No obstant, el domini del component horitzontal és absolut, ja que es documenta 
en 40 vasos de manera exclusiva i combinat amb espiga en quatre vasos més, amb el 
component oblic en 11, amb el component vertical en set i amb pivotant en un més. 
Altres tipus de temàtica documentada de manera exclusiva són els components oblic i 
espiga en quatre vasos respectivament, en tipus vertical en tres, l'arquejat en dos i el 
triangle en un. Com s'ha dit, les temàtiques combinades amb dos elements es troben 
dominades pel component horitzontal i ja han estat esmentades. N'hi ha d'altres però: el 
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tipus vertical+arquejat es troba en un vas i l'espiga+vertical en dos. Les temàtiques amb 
triple component es troben representades per horitzontal+pivotant+vertical en el vas 29 i 
l'horitzontal+oblic+espiga en el vas 22.   
Quan es combinen el tipus de motiu més documentat (A1, A2 i I1) amb les temàtiques 
més habituals (horitzontal, altres simples i combinat) es pot observar clarament com el 
component horitzontal domina en el cordó llis (I1) i en la franja horitzontal simple (A1), 
però té una davallada en la franja horitzontal limitada (A2). Altres simples es 
documenten només en la franja horitzontal. Pel cas dels tipus de temàtica combinada es 
donen només en la franja horitzontal limitada (veure fig. 64). No s'ha pogut inserir altres 
tipus de temàtica i motiu per fer la comparativa perquè els nombres totals són baixos.   
 

 
Fig. 9: Combinació entre els tipus de motiu més representats i les temàtiques predominants 

 
RESUM 
 
El registre analitzat de les Guixeres de Vilobí ascendeix a 223 fragments ceràmics 
procedents de les campanyes arqueològiques que es van dur a terme al jaciment els anys 
1974, 1981 i 1982. Aquest nombre de fragments ha estat reduït a 85 vasos ceràmics. Cal 
aclarir que no s'ha analitzat la totalitat del registre ja que hi ha molts fragments massa 
petits com per ser inserits en els vasos existents i això podria haver provocat la 
sobredimensió del registre. A nivell tècnic, les coccions són majoritàriament oxidades i 
irregulars, sent les reduïdes menys importants. Les possibles inclusions minerals estan 
totalment dominades per la calcària, que sovint es combina amb d'altres partícules, 
sobretot quars, mica i feldespat. L'acabat dels vasos es troba prou equilibrat entre allisat 
i polit, mentre que l'espatulat és totalment residual. Els trets morfològics analitzats 
mostren una preferència clara pels vasos mitjans, mentre que les grans i petits es troben 
representats de manera equilibrada amb c. el 15-25%. Pel que fa a les formes dels vasos, 
en més de 30 casos s'ha hagut de classificar en l'apartat d'indefinits. La resta (25 vasos) 
es situen dins el grup dels esfèrics. Els vasos amb coll i els cilíndrics es troben 
representats entre el 10-15% mentre que els vasos hemisfèrics són minoritaris. Pel que 
fa a les decoracions, la presència de la impressió cardial és massiva. Es documenta de 
manera exclusiva en 54 vasos (34 dels quals són en inclinació obliqua). Els cordons 
llisos, junt amb les combinacions entre impressió cardial i cordó, estan documentats en 
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segon lloc d'importància. Les impressions d'instrument tenen una presència testimonial i 
no es documenten incisions ni acanalats. Els motius més habituals són la franja 
horitzontal simple i el cordó llis horitzontal. Molts altres motius es documenten, però 
tenen una importància relativa baixa. Destaquen, però, la presència de dos vasos (els v. 
22 i 23) amb dos possibles figuracions zoomorfes incompletes.    
 
 

 
Làmina 1: Exemple de vasos ceràmics de les Guixeres de Vilobí 
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8.1.2. LA SERRETA (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès) 
 
Assentament a l'aire lliure amb 89 estructures negatives, la majoria de les quals són de 
tipus fossa/sitja i pertanyen al neolític postcardial Molinot i al neolític mitjà (Esteve et 
al., 2012). En la segona fase d'excavacions i situades a la vessant d'un suau turó, es 
localitzaren tres estructures negatives amb materials cardials (E-59, E-61 i E-79), molt 
properes entre elles i a una alçada d'entre 180-190 msnm. 
La E-59 era una estructura negativa de tipus sitja/fossa/cubeta, amb una obertura 
màxima de 110 cm i una potència conservada de 15 cm (fig. 65). La tendència de 
l'estructura en secció és semioval; s'hi documentaren dos estrats amb nombrosos blocs 
termoalterats i fracturats. S'hi documentaren escasses restes de materials no ceràmics, 
amb un fragment de nucli i làmines retocades en sílex, així com fragments de 
macroindústria. La fauna no hi era present.  
La E-61 era una estructura negativa de tipus sitja/fossa, amb un diàmetre màxim de 85 
cm i una potència que varia entre els 35 i 45 cm, amb una secció troncocònica (fig. 65). 
S'hi documentaren sis estrats diferenciats en disposició de conus central, molt orgànics i 
també curullats per blocs fracturats i termoalterats. Com en el cas anterior, no es 
documentaren restes faunístiques i la indústria lítica fou escassa (dos nuclis de sílex i 
làmines de sílex i jaspi).  
 

 
Fig. 10: Estructures negatives de La Serreta (foto: X. Oms) 

 
La E-79 era una estructura negativa de tipus sitja/fossa amb un diàmetre màxim de 
135cm y una potència conservada d'aproximadament 30cm (fig. 65); s'hi documentaren 
3 estrats, dels quals un d'ells era ric en blocs i clastes angulosos, alguns cremats. Entre 
els materials no ceràmics, destaca la presència d'alguns materials lítics com fragments 
de molí i alguna làmina en cristall de roca. 
De la Serreta s'han obtingut tres datacions de 14C AMS, una per cada estructura. En el 
moment d'enviar les mostres no s'havia realitzat la flotació del sediment i no s'havien 
obtingut llavors, i davant la inexistència de fauna en els estrats, es va procedir a 
analitzar taxonòmicament alguns carbons per intentar seleccionar mostres que no fossin 
de taxons arboris de mida massa longeva (roure, alzina o pi per exemple). En el cas de 
la E-59 no va ser possible documentar els taxons adequats, en canvi per la E-61 i la E-
79 es seleccionaren fragments de carbó d'arboç.  
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Taula 7: Datacions radiocarbòniques disponibles per la Serreta 

Estr. (UE) Mostra Referència Data BP 

E59 (5901) Angiosperma Beta-280860 6410 ± 40 

E61 (6106) Arbutus unedo Beta-280862 6490 ± 40 

E79 (7901) Arbutus unedo Beta-280866 6420 ± 40 

 

El resultat de les datacions és molt homogeni, tot i que la E-61 sembla parcialment més 
antiga. Tot i així, estadísticament es troben encavallades i abracen el lapse 5500-5300 
cal BC a 2 sigmes (95% de confiança). Per aquest motiu i per la proximitat de les 
estructures no es pot descartar una certa sincronia amb aquestes, tot i que, com es veurà, 
no s'han documentat remuntatges de ceràmica entre estructures.  
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 

 
El conjunt de restes ceràmiques d'aquestes estructures és baix, fet que es veu corroborat 
pel tipus d'estructures que es documenta i pel seu estat de conservació:  
- de la E-59 se'n van recuperar 18 fragments, amb tres vores i dos fragments de nansa. 
Els fragments decorats són quatre efectius amb cordons llisos i dos fragments amb 
decoració cardial. S'ha establert per aquesta estructura un nombre mínim de 15 vasos, 
dels quals quatre estarien decorats. 
- de la E-61 es van recuperar 31 restes ceràmiques amb quatre vores. Les decoracions es 
troben presents en 13 fragments, dos amb cordons llisos, quatre amb decoració cardial, 
un cordó amb impressions d'instrument i sis fragments amb decoració cardial sobre 
cordó. S'han establert un NM de 15 vasos per aquesta estructura, dels quals sis estarien 
decorats.    
- de la E-79 es recuperaren un total de 23 fragments que es corresponen amb 21 vasos 
diferents. D'aquests quatre estan decorats, dos amb cordons llisos i dos amb decoració 
cardial.  
Per tant, de La Serreta s'han recuperat un total de 72 fragments ceràmics que es 
redueixen a 51 vasos. Els 28 fragments decorats han estat unificats en un número mínim  
de 17 vasos. 
L'estudi dels aspectes tècnics mostren una clara preferència per les coccions irregulars 
(10 vasos) seguit de les oxidants (sis), mentre que només u vas compta amb cocció 
reductora. Les possibles inclusions minerals que s'han documentat estan completament 
dominades per la calcària, present sola en quatre vasos, però acompanyada de mica en 
dos i de quars en sis. Altres combinacions es troben presents en cinc vasos (taula 35). 
Pel que fa als acabats, la mostra està dominada pels vasos polits amb nou casos, i pels 
allisats amb set, mentre que només un vas compta amb un tractament espatulat de les 
superfícies.  
Sobre els aspectes morfològics, no s'ha documentat cap vas que pugui ser considerat 
petit, cinc vasos han estat definits com a recipients grans i 12 com a mitjans. Pel que fa 
a les formes més presents, només el grup d'ovoides/esfèrics té certa presència amb sis 
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exemples. La resta tenen molt poc pes a la mostra, amb dos vasos compostos amb coll i 
només un respectivament hemisfèric i cilíndric.  
 

Taula 8: Trets tècnics i morfològics de la mostra de La Serreta 

Coccions 
Irregular Oxidant Reductora 

 
10 (58,82) 6 (35,29) 1 (5,88) 

Desgreixants 
Mica-Calcària Quars-Calc. Calcària Altres 

2 (11,76) 6 (35,29) 4 (23,52) 5 (29,41) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat 

 
7 (41,17) 9 (52,94) 1 (5,88) 

Mida 
Gran Mitjà Petit 

5 (29,41) 12 (70,58) 0 

Formes 
Ovoide/esfèric Hemisfèric Cilíndric Coll destacat 

6 (35,29) 1 (5,88) 1 (5,88) 2 (11,76) 

 
Donat que la mostra disponible és tan escassa, no creiem necessari realitzar una anàlisi 
de combinacions entre diferents variables, ja que resultaria molt poc significativa. 
Només apuntarem que s'ha observat una certa tendència a que els vasos mitjans 
presentin un acabat polit (tot i que l'allisat està present) en les a formes 
ovoides/esfèriques. Aquesta dada només certifica que es tracta de les variables més 
nombroses en cada cas i per tant no creiem que indiquin un valor real, sinó merament 
orientatiu. 
Pel que fa a les decoracions (taula 36), els vasos presenten majoritàriament les 
impressions cardials de diferent tipus, que es documenten en 10 vasos. D'aquests, en 
tres es combina la cardial amb un o varis cordons. Els cordons llisos (mai crestes) es 
documenten en sis vasos com a únic element distintiu. Per últim en un únic vas hi 
trobem la combinació entre cordó i impressions simples successives.  
 

Taula 9: Decoracions documentades als vasos de la Serreta 

Cardial Cardial+cordó Cordó llis Impressió + cordó 
7 (41,17) 3 (17,64) 6 (35,29) 1 (5,88) 

 
 

Taula 10: Dades desglossades del tipus de decoració simple i combinada 

Tipus de matrius Nº (i %) 
Cardial oblic 4 (23,52) 
Cordó llis 6  (35,29) 
Total decoracions simples 10 (58,82) 
Cardial oblic + arrossegat 2 (11,76)  
Cardial oblic + arrossegat + perpendicular 1 (5,88) 
Cardial oblic + arrossegat + cordó 2 (11,76) 
Cardial oblic + cordó 1 (5,88) 
Cordó + Impressió simple 1 (5,88) 
Total decoracions compostes 7 (41,17) 

 
Si s'observa la freqüència de matrius simples i combinades en la mostra de la Serreta, 
arribem a la conclusió que existeix un cert equilibri en la representació (taula 37), ja que 
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fins a set vasos compten amb més d'una tècnica emprada. Les dades mostren que només 
la impressió cardial obliqua i el cordó llis apareixen com a decoracions exclusives en els 
vasos i sumen un total de 10 presències. Entre les decoracions combinades, el cardial 
oblic + cardial arrossegat es documenta en dos vasos així com la combinació cardial 
oblic + cardial arrossegat + cordó. La resta de combinacions tenen un únic cas de 
representació i destaca la triple combinació d'impressió cardial (oblic, perpendicular i 
arrossegat) o el cordó amb impressions simples successives.  
Pel que fa als motius decoratius, a La Serreta s'ha identificat una notable varietat en 
l'escassa mostra disponible (fig. 66). Fins a vuit motius simples i dos de complexos en 
un conjunt on només tres vasos no han pogut ser determinats a aquest nivell. El més 
present és el cordó llis simple horitzontal (I1) documentat en tres vasos, seguit de la 
franja horitzontal simple combinada amb serrells oblics (H3) que compta amb dos 
casos. La resta de motius estan presents només en un vas respectivament: la franja 
horitzontal simple (A1), la franja horitzontal àmplia simple (E1), la franja horitzontal 
simple amb serrells perpendiculars (D1) o amb meandres (D3), els cordons en 
disposició ortogonal (I3) entre d'altres. Cal ressaltar els casos de decoració complexa: 
per una banda una D2+I3 que combina una estructura probablement ortogonal de 
cordons amb una franja horitzontal limitada amb serrells en el vas 12; per altra banda 
una combinació I2+D2 on es documenten dos cordons horitzontals paral·lels amb 
impressions obliqües en espiga combinats amb franges impreses verticals.    
 

 
Fig. 11: Tipus de motius documentats a la Serreta 

Pel que fa a les temàtiques documentades, el component horitzontal és el més present en 
la mostra de la Serreta, amb set vasos. En dos vasos s'ha documentat la combinació 
horitzontal-oblic. En la resta de casos només s'ha detectat un exemplar per cada 
combinació, horitzontal-ondulació, horitzontal-pivotant, horitzontal-vertical, espiga-
vertical i un cas de triple combinació, amb horitzontal-espiga-vertical. 
 
RESUM 
 
Les ceràmiques analitzades de La Serreta es caracteritzen per unes coccions irregulars i 
oxidants, mentre que les reductores tenen un valor anecdòtic. Les possibles inclusions 
minerals estan dominades àmpliament per la calcària, que sovint es combina amb la 
mica o el quars. Els acabats són sobretot polits, tot i que es documenta àmpliament 
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també l'acabat allisat. Els vasos són majoritàriament mitjans, amb formes sobretot 
ovoides i esfèriques. Pel que fa a les decoracions, la impressió cardial és majoritària 
seguida dels cordons llisos. És ressaltable el fet que es documenten nombroses 
combinacions entre diferents tipus de matriu, concretament en 7 vasos. D'entre els 
simples, el cardial oblic i el cordó llis dominen àmpliament. Els motius documentats són 
molt nombrosos per una mostra tant escassa: se'n recompten fins a 8 de simples i 2 de 
complexos.  
 

 

Làmina 2: Exemple de vasos ceràmics de la Serreta 
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8.1.3. LA COVA DE LA GUINEU (Font-rubí, Alt Penedès) 

 

La cova de la Guineu es troba al municipi de Font-rubí (Alt Penedès, Barcelona), al 
capdamunt del puig de la Plana Pineda, a 734 m.s.n.m., a la Serralada Prelitoral. Es 
troba molt propera a l'estratègica carrerada del coll de la Barraca i per sobre de la Font 
de Llinars, únic punt d'aigua natural proper a la cavitat (Equip Guineu, 1995). 
L'entorn geològic de la zona del coll de la Barraca és el clàssic de la formació juràssic-
triàssic: gresos vermells del Keuper a la base, calcàries del Muschelkalk al tram mitjà i 
dolomies de gra fi a la part superior.  En aquest context, la cova de la Guineu (de fet, un 
avenc amb conca de recepció pròpia, que compleix la funció de dolina), és una obertura 
per dissolució de les esquerdes de la capa de calcàries del Muschelkalk (fig. 67).  
 

 

Fig. 12: Imatge de la boca de la cova des del sector ampliació de la campanya de 2012 (Foto: X. Oms). 

El jaciment fou donat a conèixer a les darreries de la dècada dels anys 70 del proppassat 
segle per part de la AECC de Mediona. Aquest grup d'afeccionats va actuar de manera 
molt important en els dipòsits de la cova, donant a conèixer un lot de materials molt 
significatius, que van poder ser estudiats per membres de l'Equip Guineu durant la 
dècada de 1980. Aquests materials oferien una idea bàsica sobre les ocupacions a la 
cavitat, des del neolític antic cardial fins el bronze final.  
L'any 1983 es dugué a terme una primera excavació arqueològica a la cova dirigida per 
Josep Mestres per tal de valorar la seqüència estratigràfica de la cavitat i el grau 
d'afectació de les intervencions furtives al jaciment (Mestres i Cebrià, 1988). Els 
treballs van ser represos a partir de l'any 1988 sota la direcció d'Artur Cebrià, Josep 
Mestres, Raül Bartrolí, Mercè Bergadà, Genís Ribé i Ramiro Doce. A partir de 1994 la 
direcció recau en Artur Cebrià i Josep Mestres. En els darrers anys, Artur Cebrià, 
Xavier Esteve, Juan Ignacio Morales i Xavier Oms col·laboren en les tasques de 
direcció arqueològica a la cova de la Guineu. Durant totes aquestes campanyes, s'ha 
excavat a l'interior de la cavitat, al sector exterior en el vestíbul del jaciment i en el 
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sector ampliació (en tota la dolina exterior de la cova), amb l'objectiu de poder establir 
les diferents fases d'ocupació del jaciment.  
 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS 
 
Els materials cardials de la cova de la Guineu tenen un origen divers. Per una banda, 
aquells procedents nivell II interior (excavacions Mestres) i del nivell Id (excavacions 
Cebrià), on no s'ha pogut diferenciar el nivell cardial per trobar-se barrejat amb l'horitzó 
postcardial Molinot. Se li suposoa una escassa sedimentació cardial enfront d'una forta 
activitat erosiva dels grups postcardials. Per altra banda, els materials escassos del nivell 
Ie de la zona exterior; en aquest àmbit sí que es documenta una estratigrafia específica 
per aquesta fase tot i que l'escassa extensió oberta impedeix caracteritzar-ne la 
funcionalitat. Un altre lot de materials el conformen els efectius recuperats en els nivells 
remenats del sector exterior, procedents probablement de remocions intenses de 
l'interior de la cavitat en època indeterminada. Per últim, es compta amb un conjunt de 
materials corresponent a les activitats no regulades del grup AECC de Mediona, 
procedents de l'interior de la cavitat.  
S'han recuperat un total de 43 fragments ceràmics decorats, entre els quals destaquen 
vuit vores i dos colls. Aquests fragments han estat reduïts a 32 vasos ceràmics decorats.   
Pel que fa als trets tècnics (taula 38), les coccions irregulars i les oxidants tenen una 
gran importància (15 i 12 vasos respectivament), mentre que la reductora està molt 
menys present. Les possibles inclusions minerals estan molt ben representades per la 
calcària i la mica, tot i que amb certa presència del quars. La calcària com a única 
inclusió es troba present en 15 vasos, mentre que combinada amb mica ho està en quatre 
vasos i amb quars en vuit vasos. La mica, com a única inclusió, estaria present en cinc 
vasos.   
 

Taula 11: Trets tècnics i morfològics de la cova de la Guineu 

Coccions 
Irregular Oxidant Reductora  
15 (46,87) 12 (37,5) 5 (15,62) 

Desgreixants 
Mica-Calcària Quars-Calc. Mica Calcària 

4 (12,5) 8 (25) 5 (15,62) 15 (46,87) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat  

15 (46,87) 17 (53,12) 0 

Mida 
Gran  Mitjà Petit 
8 (25) 22 (68,75) 2 (6,25) 

Formes 
Ovoide/esfèric Hemisfèric Cilíndric Coll destacat 

7 (21,87) 3 (9,37) 7 (21,87) 2 (6,25) 

 
Pel que fa als acabats de les superfícies, la cova de la Guineu destaca per la àmplia 
presència de vasos amb un acabat polit (17 vasos), que supera per poc la representació 
de vasos allisats (15). No s'han documentat vasos amb acabats espatulats o brunyits.  
Els trets morfològics analitzats mostren una clara preferència dels vasos mitjans (22), 
tot i que els grans també estan prou presents (vuit vasos), mentre que els vasos petits 
tenen una presència testimonial. Pel que fa a les formes dels vasos, molts no han pogut 
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ser definits (13 indeterminats). De la resta, s'ha establert un clar equilibri entre els vasos 
ovoides/esfèrics i cilíndrics amb set vasos cadascun, tres hemisfèrics i dos compostos 
amb coll destacat (taula 38).  
 

 
Fig. 13: Combinació de les dades referents a la mida i la forma dels vasos 

Si es combinen les dades sobre la morfologia dels vasos (les mides més freqüents i les 
formes), s'observa que els vasos grans només es documenten en perfils cilíndrics (set 
vasos). En canvi, en els vasos mitjans no se'n documenten de cilíndrics mentre que 
tenen una representació sostinguda de la resta de morfologies (fig. 68), destacant 
sobretot els ovoides/esfèrics (en sis vasos).  
Les decoracions documentades estan clarament dominades per la impressió cardial 
(taula 39), que de manera solitària es documenta amb 15 vasos; quan es combina amb 
cordó se'n documenten cinc vasos més. En ordre d'importància, només els cordons llisos 
tenen una representació important amb nou vasos. La resta, les impressions no cardials, 
es troben documentades en tres casos, dos vasos amb impressió simple successiva i un 
vas amb impressió composta (pinta).  
 

Taula 12: Decoracions documentades a la cova de la Guineu 

Cardial Cardial+cordó Cordó llis Impressió simple Pinta 
15 (46,87) 5 (15,62) 9 (28,12) 2 (6,25) 1 (3,12) 

 
A la mostra analitzada, en la majoria dels casos (24/32) les decoracions es troben com a 
únic element present en el vas. No obstant, hi ha vuit vasos que presenten major 
complexitat en la formació dels esquemes decoratius. En dos vasos es dona una triple 
combinació (dos tipus de decoració cardial i cordó), en la resta de casos es tracta de 
diferents combinacions entre dos impressions cardials en tres vasos i la combinació 
d'una impressió cardial i una cresta en dos vasos. Aquesta circumstància implicaria una 
certa simplicitat en els models decoratius, factor que s'haurà de corroborar amb l'estudi 
dels motius documentats (taula 40). 
S'han documentat un total de nou motius decoratius diferents, no obstant en 10 casos no 
s'ha pogut establir a causa de les dimensions del/s fragment/s analitzat/s. La diversitat 
de motius és molt elevada en comparació amb el baix nombre de vasos documentats, no 
obstant existeix un clar predomini del cordó llis horitzontal simple (I1) amb 7 casos, 
seguit de la franja horitzontal simple (A1) i la franja horitzontal múltiple limitada (B2) 
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amb 3 vasos en cada cas (fig. 69). La franja horitzontal limitada amb meandres limitats 
(D4) es troba en 2 casos, igual que la franja horitzontal àmplia simple (E1). La resta de 
motius estan presents únicament en 1 vas, com la franja horitzontal limitada (A2), la 
franja horitzontal ampla amb cordó inferior (E3), la franja horitzontal simple que integra 
cordó enmig (F1) o la franja horitzontal amb franja obliqua descendent (H3). Per últim, 
en un sol cas s'ha documentat un vas amb doble motiu o motiu complex, basat en una 
composició B1 + F1, que consta de franges horitzontals múltiples combinades amb un 
cordó al tram inferior.  
 

Taula 13: Dades desglossades dels tipus de decoració de la mostra 

Tipus i combinacions decoratives Nº (i percentatge) 
Cardial oblic 9 (28,12) 
Cardial perpendicular 2 (6,25) 
Cardial arrossegat 1 (3,12) 
Impressió simple 2 (6,25) 
Pinta 1 (3,12) 
Cordó llis 7 (21,87) 
Cresta 2 (6,25) 
Total decoracions simples 24 (75) 
Cardial oblic + perpendicular 2 (6,25) 
Cardial oblic + arrossegat 1 (3,12) 
Cardial oblic + perpendicular + cordó 1 (3,12) 
Cardial oblic + arrossegat + cordó 1 (3,12) 
Cardial perpendicular + arrossegat 1 (3,12) 
Cardial oblic + cresta 1 (3,12) 
Cardial perpendicular + cresta 1 (3,12) 
Total decoracions compostes 8 (25) 

 

 
Fig. 14: Tipus de motius documentats a la mostra analitzada 

Si ens centrem en la sintaxi decorativa basada en la combinació de les tècniques 
decoratives emprades i els motius més habituals, s'ha de tenir en compte que els motius 
no han pogut ser tots definits. Per això i a partir d'un anàlisi combinat de només 22 
vasos (els que sí han estat definits), les dades són poc representatives. Tan sols es pot 
destacar:  
- que el motiu senzill l'A1 només es realitza amb una sola matriu (impressió 
d'instrument o impressió cardial de qualsevol tipus). 
- en el mateix sentit i com és obvi, el motiu I1 també es realitza amb una sola tècnica 
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- en la resta de casos, tot i que hi hagi motius més complexes es pot emprar una sola 
tècnica, i al contrari, en els casos amb tres tècniques associades es pot observar un 
motiu senzill.  
 
Pel que fa a les temàtiques representades dins els motius (taula 41), el component 
horitzontal és netament superior a la resta, amb 20 vasos on es tracta de l'únic tema 
documentat. Els temes en disposició obliqua es compten únicament en tres vasos. En 
quatre vasos no s'ha pogut establir amb seguretat el tema i s'han classificat com 
indeterminats. Els que comprenen més d'un tema, són una minoria, però tenen en comú 
la presència de la variable horitzontal, combinada amb temes ondulants (dos vasos) i 
oblics (tres). 
El component horitzontal és tant dominant que creiem millor no realitzar cap gràfic 
comparatiu ja que els resultats no serien significatius.  
 

Taula 14: Dades referents a les temàtiques de la cova de la Guineu 

Tema Número (i %) 
Horitzontal 20 (62,5) 
Oblic 3 (9,37) 
Indeterminat 4 (12,5) 
Horitzontal + Oblic 3 (9,37) 
Horitzontal + ondulant 2 (6,25) 

 
 
RESUM 
 
S'han analitzat un total de 43 fragments decorats que es corresponen amb un total de 32 
vasos diferents. A nivell tècnic s'ha destacat la presència molt similar de coccions 
oxidants i irregulars quasi a parts iguals. La calcària, sola o acompanyada de mica i/o 
quars és la possible inclusió mineral més abundant en la mostra analitzada. Destaca 
sobre altres variables el fet que es documentin nombrosos vasos amb un acabat polit, 
que tot i similar als allisats és una mica superior en presència. En canvi, sí que entra 
dins la norma el fet que la majoria de vasos es defineixin com mitjans i que els petits 
estiguin quasi absents. Pel que fa a les formes dels vasos, tot i que no sempre s'ha pogut 
definir, destaca l'equilibri total entre els vasos cilíndrics i els ovoides/esfèrics. Els 
hemisfèrics i compostos amb coll tenen una presència molt menor.  
A nivell de decoracions, la impressió cardial és la tècnica més emprada amb un domini 
de la impressió obliqua, tot i que també es documenten altres tipus d'impressió cardial, 
així com algunes combinacions entre elles. Els cordons llisos també tenen un pes 
important en la mostra analitzada. En la majoria de vasos només es documenta una sola 
tècnica emprada, però en vuit s'han definit entre dos i tres de diferents (generalment 
diferents combinacions cardials o de cardial amb cordó o cresta). 
Els motius són bastant nombrosos per la curta mostra de que disposem, amb un clar 
domini del cordó llis horitzontal i un reguitzell d'altres motius amb poca importància 
acumulada però molta diversitat, entre els quals destaquen la franja horitzontal simple i 
les franges horitzontals limitades. Malgrat això, els motius documentats no es poden 
classificar com complexos. Quelcom similar succeeix amb les temàtiques decoratives. 
No se'n documenten gaires, i sempre es poden considerar simples.  
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Làmina 3: Exemple de vasos ceràmics de la cova de la Guineu 
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8.1.4. COVA DEL FRARE (Matadepera, Vallès Occidental) 
 
La cova del Frare s’obre a la muntanya de Sant Llorenç a 960 msnm, a poc menys de 
100 m del cim de la Mola. Pertany a la costa mitjana d’aquest massís de conglomerats 
terciaris i queda adossada a la cara SW d’un dels seus contraforts radials.  
El jaciment fou excavat entre els anys 1977 i 1984 sota la direcció de l'arqueòloga 
Araceli Martin, i presentà ja des dels seus inicis una de les estratigrafies més completes i 
millor estudiades a Catalunya, sent dels primers indrets amb estudis interdisciplinaris i 
amb datacions radiocarbòniques (Martin et al., 1985). Per l'estudi que nosaltres 
realitzem aquí, es tindran en compte els nivells c5c i c6, que són aquells que presenten 
vestigis del neolític antic cardial (fig. 70). La ocupació d'aquesta fase a la cova sembla 
efectuada per grups d'una base econòmica bàsicament ramadera, que ocuparen la cavitat 
puntualment i n'adaptaren la morfologia amb estructures de combustió i forats de 
sosteniment per augmentar el recer.  A nivell de restes de fauna macrovertebrada, 
destaca en gran manera la presència entre els taxons domèstics d'ovicaprins amb el 
65,7% de les restes, el 17,5% de Sus i el 16,5 de Bos. Pel que fa la fauna caçada 
(minoritària), només s'han documentat restes de Cervus i de conills/llebres, que en 
alguns casos tenen una presència no antròpica al jaciment (Martín, 2000). La flotació 
dels sediments no permeté la recuperació de restes carpològiques. Aquests factors feren 
que la cova hagi estat interpretada, en aquesta fase, com una parada de grups 
transhumants (Martín i Estévez, 1992). 
 

 
Fig. 15: Entrada de la cavitat i secció de la cavitat a la línia Y‐T, amb detall dels nivells C5c i C6 (espeleobloc.com) 
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Pel que fa a les datacions radiocarbòniques, se'n va obtenir una sobre mostres de carbó 
però que comptava amb una desviació estàndard massa elevada (taula 42). Recentment 
s'ha obtingut una nova datació 14C AMS sobre una resta òssia domèstica (ovicàprid) que 
ha proporcionat el següent resultat: 
 

Taula 15: Datació radiocarbònica del nivell C6/C5c 

Nivell Mostra Referència Data BP 
C6/C5c Ovis aries Beta-325690 6170 ± 40 

 
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
Del registre associat a les capes c5c i c6 de la cova del Frare s'han analitzat un total de 
73 fragments ceràmics. D'aquests, un nombre prou important es troben en petits 
conjunts museïtzats (del Museu d'Història de Catalunya i del Museu de Terrassa) i han 
estat integrats a la nostra base a partir de les dades preses per Araceli Martín. 
Concretament es tracta dels vasos 28, 26, 23, 24, 29 i un dels dos efectius del vas 4.  
Aquests 73 fragments ceràmics s'han analitzat en base als criteris esmentats al capítol de 
metodologia, i han quedat reduïts a 29 possibles vasos. Cal dir que és una de les 
reduccions més grans que hem inclòs en aquest treball, i part d'aquest fet és degit als 
vasos 1 i 13 que compten amb set fragments cadascun; o als vasos 3, 11, 12 i 25 amb 
quatre fragments cadascun. Del total, 12 vasos han estat descrits a partir d'un sol 
fragment. 
La mostra analitzada presenta una alta fragmentació, això ha implicat la no 
documentació de cap perfil sencer. Tot i així, s'han estudiat un nombre raonable de 
fragments ceràmics majors de 4x4 cm (taula 71).  
 

 
Fig. 16: Mida dels fragments ceràmics analitzats 

Entre els fragments hi ha un total de 12 vores (quatre pertanyents al vas 1 i dos al vas 
10), així com dos fragments de coll i dues nanses.  
Pel que fa als trets tècnics (taula 43), la mostra està dominada pels vasos amb coccions 
irregulars i les reductores (amb 12 i 11 vasos respectivament). Mentre que les coccions 
oxidants es troben documentades només en 6 vasos. Les possibles inclusions minerals 
més presents són la mica, la calcària i el quars, que sovint es troben combinades. 
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L'agrupació mica-calcària es troba present en 11 vasos, la quars-calcària en nou vasos i 
la mica-quars en sis vasos. Altres combinacions només es troben presents en tres vasos. 
Els acabats dels vasos es mostren com preferentment polits i allisats (14 i 12 
respectivament), tot i que el brunyit i l'engalba hi són presents. Aquests dos darrers tipus 
d'acabat són molt escassos a la mostra disponible i també al conjunt català analitzat.  
 

Taula 16: Resum de les dades tècniques i morfològiques de la mostra 

Coccions 
Irregular Oxidada Reduïda 

 
12 (41,37) 6 (20,68) 11 (37,93) 

Desgreixants 
Mica-Calcària Quars-Calc. Mica-Quars Calcària 

11 (37,93) 9 (31,03) 6 (20,68) 2 (6,89) 

Acabats 
Allisat Polit Brunyit Engalba 

12 (41,37) 14 (48,27) 1 (3,44) 2 (6,89) 

Mida 
Gran Mitjà Petit 

 
1 (3,44) 26 (89,65) 2 (6,89) 

Formes 
Ovoide/esfèric Hemisfèric Cilíndric Coll destacat 

7 (24,13) 2 (6,89) 3 (10,34) 3 (10,34) 

 
Si es barregen les dades referents a les coccions dels vasos i els seus acabats (fig. 72), 
s'observa certa tendència de que els allisats compten majoritàriament amb coccions 
irregulars, mentre que els vasos amb acabat polit acostumen a tenir una cocció reduïda. 
Les variables brunyit i engalba no tenen valors significatius i no han estat tinguts en 
compte. 
  

 
Fig. 17: Combinació de les variables cocció i acabat 

Pel que fa a les característiques morfològiques (taula 43), la gran majoria dels vasos han 
estat inclosos dins el grup dels mitjans amb 26 vasos, mentre que els grans i petits tenen 
molt poc pes a la mostra analitzada. Pel que fa a les formes dels vasos, en 14 casos no 
s'ha pogut establir a causa de la mida reduïda dels fragments disponibles. De la resta, 
destaca el grup dels subesfèrics i esfèrics amb set vasos, mentre que els cilíndrics i 
compostos amb coll destacat amb tres cadascun, o els hemisfèrics amb dos vasos, tenen 
una representació menor.  
El nombre de vasos mitjans és tant elevat que no deixa lloc a altres variables; al mateix 
temps només s'ha definit la morfologia de 15 vasos. Per aquest motiu no s'han pogut 
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combinar dades d'aquestes dues variables, ja que els resultats no haguessin estat 
significatius. 
A la mostra de 29 vasos de la cova del Frare s'han identificat un conjunt de cinc 
tècniques decoratives principals (taula 44). La millor representada és la impressió 
cardial, que es troba present com a única tècnica en 14 vasos, però apareix combinada 
amb un cordó en tres vasos i amb incisió en quatre vasos. Per altra banda, la impressió 
no cardial (tant simple com complexa) es documenta en set vasos. En un únic cas es 
combinen la tècnica d'incisió, impressió d'instrument i impressió cardial.   
 

Taula 17: Tipus de matrius documentades 

Cardial Cardial+cordó Cardial+incisió Impressió  Imp+card 
14 (48,27) 3 (10,34) 4 (13,79) 7 (24,13) 1 (3,44) 

 
Quan s'analitzen els tipus de matriu i les seves combinacions s'observa en primer lloc 
que els tipus que compten amb una sola matriu i els que compten amb més tècniques 
tenen una representació molt similar (15 i 14 vasos respectivament). A aquesta escala 
d'estudi s'observa un clar domini de la impressió cardial en posició obliqua com a única 
matriu en el vas (taula 45). Destaca en la mostra la inexistència de cap efectiu de cordó 
llis. La combinació de cardial oblic amb cordó només es dóna en tres vasos, igual que la 
tècnica de cardial oblic i incisió. Remarquem el fet que en dos casos es combina la 
impressió complexa/pinta amb una pasta vermellosa que farceix la empremta de la 
impressió. Per últim, també cal destacar la presència de les incisions combinades amb 
d'altres decoracions. Aquest tipus és l'element més emprat com a complement, tant 
juntament a cardial oblic (tres vasos) o junt amb cardial perpendicular (dos vasos) És 
destacable doncs, que es donen fins a vuit combinacions diferents de tipus decoratius.   
 

 
Fig. 18: Combinació de les dades de morfologia dels vasos amb els tipus de decoració més present. 

Tot i que el nombre total de morfologies descrites és molt baix i per tant poc 
significatiu, si es barregen aquestes dades amb els dos tipus de decoració més habitual 
(cardial i impressió d'instrument), s'observa certa preferència de les impressions cardials 
en vasos cilíndrics i subesfèrics i esfèrics (taula 73). Mentre que els vasos amb 
impressions d'instrument (complexa o simple) es troben més documentats en els vasos 
subesfèrics i esfèrics i els hemisfèrics.  
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Taula 18: Desglossat de les matrius i les seves combinacions 

Tipus de matrius Nº (i percentatge) 
Cardial oblic 13 (44,82) 
Impressió simple 1 (3,44) 
Impressió complexa (pinta) 1 (3,44) 
Total decoracions simples 15 (51,72) 
Cardial oblic + perpendicular 1 (3,44) 
Cardial oblic + incisió 3 (10,34) 
Cardial oblic + cordó 3 (10,34) 
Cardial perp + incisió 2 (6,89) 
Impressió complexa + impressió simple 1 (3,44) 
Impressió complexa + cardial obl. 1 (3,44) 
Impressió complexa + pasta vermella 2 (6,89) 
Impressió simple + impr. complex + cardial obl. 1 (3,44) 
Total decoracions combinades 14 (48,27) 
Total 29 (100) 

 

 
Fig. 19: Motius documentats a la cova del Frare 

S'han definit un total de set motius decoratius senzills (fig. 74), cinc de complexes i en 
set ocasions no s'ha pogut establir a causa de la mida petita del fragment. El motius més 
representats són la franja horitzontal limitada (tipus A2) amb nou vasos; la franja 
horitzontal simple (A1) i la franja horitzontal múltiple limitada (B2) que compten amb 
dos vasos cadascun. La franja horitzontal limitada amb franges perpendiculars també 
limitades (D2), la franja horitzontal simple amb meadres (D3), el motiu combinat de 
cordó horitzontal integrada en una franja horitzontal simple (F1) i les franges 
horitzontals amb l'espai entremig farcit per un motiu en "V" (H2) compten només amb 
un vas cadascun.  
Entre els motius complexos, s'han documentat tipus A2/D1, A2/G1, F1/I3, A1/D1 i un 
de complex no determinat.    
Pel que fa als temes documentats en els vasos del Frare (fig. 75), els que considerem 
senzills són majoritaris, com les espigues amb sis exemples, horitzontals i oblics amb 
quatre respectivament, tot i que els ondulants només compten amb un exemplar. En 
canvi, pel que fa al grup dels complexos, la majoria d'exponents compten només amb un 
vas, tot i que destaca la presència de faixes horitzontals i obliqües amb quatre vasos 
documentats i els oblics i verticals i els oblics i creuats amb dos respectivament. 
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Fig. 20: Tipus de tema decoratiu dins el motiu 

Si es combinen el tipus de motiu i el tipus de tema els resultats obtinguts són prou 
significatius (fig. 76): tots aquells tipus considerats simples (en aquest cas A1, A2, B2 i 
D2) compten amb 12 tipus de tema senzill i només dos de compost. En canvi, els tipus 
de motius complex (els combinats més D3, F1 I H3) compten amb sis tipus de tema 
compostos i només dos de senzills. Això implica que quan un tema és senzill, com les 
faixes obliqües o en espiga, s'acostuma a correspondre amb motius poc elaborats. En 
canvi, tots aquells temes compostos acostumen a estar farcits amb motius complexos.  
  

 
Fig. 21: Tipus de motiu combinat amb tipus de tema decoratiu 

RESUM 
 
De la cova del Frare s'han analitzat un total de 73 fragments ceràmics que s'han vist 
reduïts a 29 possibles vasos. Aquests presenten unes cuites preferentment reduïdes i 
irregulars. Les inclusions més presents són la mica, la calcària i el quars, que combinats 
es localitzen en més del 70% del total d'exemplars. Els acabats de les superfícies són 
preferentment polits i allisats, tot i que també es documenta el brunyit i l'engalba en 
percentatges molt reduïts. Pel que fa a les mides, els vasos mitjans són de llarg els més 
documentats i de fet, els grans i els petits tenen un pes molt reduït a la mostra de la cova 
del Frare. Les formes dels vasos són majoritàriament tancades, amb els tipus 
ovoide/subesfèric i esfèric. La resta de tipus tenen una presència propera al 10% del 
total. Pel que fa a les matrius decoratives, a la cova del Frare predominen les 
impressions cardials, presents de manera única en 14 vasos (sobretot cardial oblic). No 
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obstant, és molt destacable la presència que té a la mostra les combinacions de cardial i 
d'impressions d'eina (pinta sobretot) amb d'altres tècniques. Els motius estan clarament 
dominats pel tipus franja horitzontal limitada (A2) amb nou vasos; la resta de motius 
senzills només es troben presents per un o dos exemplars. En canvi, els tipus combinats 
i per tant complexos es troben presents en cinc vasos. Per últim, les temàtiques 
dominants són l'espiga amb sis vasos i els tipus oblic i horitzontal amb quatre. Els tipus 
combinats són molt nombrosos dins la mostra amb un total d'onze exemplars. La 
presència de nombroses combinacions de matrius i la riquesa de temàtiques i motius 
combinats ens fa proposar que el conjunt ceràmic de la cova del Frare és evolucionat 
dins l'hortizó del cardial català.  
 
 

 
Làmina 4: Vasos ceràmics de la cova del Frare 
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Làmina 5: Vasos ceràmics de la cova del Frare (dibuix de Julio Ariza) 
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8.1.5.- COVA DEL TOLL (Moià, Bages) 
 
Formada per un conjunt de galeries obertes pel torrent intern de la cavitat en calcàries, 
té un recorregut total de 1148 m, no obstant l'interés arqueològic es limita a la Galeria 
Sud, de poc més de 100 m. En aquest àmbit s'ha documentat un conjunt d'ocupacions 
que comprèn des del neolític antic cardial fins el bronze inicial, moment en que la boca 
de la Galeria Sud quedà obstruïda (fig. 77). Des de la descoberta del jaciment en 
diferents visites espeleològiques entre els anys 1952 i 1954, la cova ha comptat amb 
nombroses campanyes arqueològiques de diferent intensitat (Bergadà i Serrat 2001). 
Les primeres campanyes arqueològiques a la cavitat es centraren en excavar una gran 
trinxera longitudinal al llarg de tota la galeria per poder accedir a tot el complex. 
Posteriorment, un equip francès i català (dirigit per Jean Guilaine i Miquel Llongueras) 
va excavar a la cavitat entre els anys 1976 i 1977 amb l'objectiu d'establir una seqüència 
cronocultural per la prehistòria recent catalana (Guilaine et al. 1981; Guilaine et al. 
1982). Com el tram central de la galeria ja es trobava totalment rebaixat pel que fa als 
nivells holocènics, aquestes campanyes es van haver de centrar en excavar testimonis 
laterals en diferents punts de la galeria. Això dificultà molt l'extracció de dades de 
manera unitària que de tota manera, mai foren publicades de manera extensa.  
 

 
Fig. 22: Imatges de la cova del Toll i planimetria general de la cova (fotos: J.I. Morales; planta espeleoindex.com) 

L'any 1982, una sèrie de fortes pluges va reactivar el curs intern de la cavitat i això va 
provocar el despreniment i arrossegament d'alguns testimonis laterals. Es procedí a la 
neteja d'aquests desperfectes durant l'any 1985 i novament, es recuperà un important 
conjunt arqueològic fora de context (Petit 2001/b).Després d'això, un equip format per 
H. de Lumley i D. Serrat va realitzar una neteja de la cata B, una de les profundes cales 
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realitzades durant els anys 50. Recentment, des de l'any 2006 s'estan duent a terme 
excavacions des de l'IPHES per caracteritzar les possibles ocupacions humanes 
pleistocenes a la cavitat. Durant l'any 2009 es va excavar a la cova una estructura de 
tipus cubeta que es trobava parcialment destruïda per la banda de la trinxera central de 
la galeria. Aquesta estructura proporcionà nombroses restes ceràmiques, 
arqueozoològiques i malacològiques. Dues restes d'os d'ovella foren datades mitjançant 
14C AMS i el resultat fou el següent (taula 46):  
 

Taula 19: Datacions de l'estructura IIb de la cova del Toll 

Nivell Mostra Referència Data Var 
IIb Molar Ovis aries OxA-26070 6425 35 
IIb Molar Ovis aries OxA-26071 6390 34 

 

 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS 
 
De la cova del Toll s'han analitzat un total de 78 fragments ceràmics decorats dipositats 
en el Museu de Moià: 41 procedeixen de les campanyes arqueològiques de Jean 
Guilaine i la resta de les diferents recollides dutes a terme en campanyes anteriors. A 
més, nou fragments han estat analitzats de les vitrines del Museu de Moià i en 
desconeixem el seu origen. A aquests fragments cal sumar-ne sis que procedeixen de les 
excavacions recents de l'IPHES a la cavitat i pertanyen al nivell IIb. Per tant, en total 
s'han 84 fragments decorats que es corresponen amb un mínim de 48 vasos diferents.  
La mida dels fragments no varia substancialment entre les diferents campanyes i l'índex 
de fragmentació és molt elevat. No s'ha documentat cap perfil sencer. En general la 
mostra és de mida petita, la majoria es concentra entre 2x2cm i 4x4cm. Els efectius més 
grans són esporàdics (fig. 78).    
 

 
Fig. 23: Mida dels fragments analitzats 

A nivell tècnic, la mostra de la cova del Toll està dominada per vasos amb una cocció 
irregular i una presència menor, però equilibrada, d'efectius reductors i oxidants. A 
nivell de possibles inclusions minerals, la calcària, el quars i  la mica són les partícules 
més habituals, tot i que generalment mai es documenten soles. A nivell de 
combinacions, la mica-calcària es troba en 23 casos,  la mica-quars en 18, la calcària-
quars en 17. Altres representacions o l'existència d'un sol element tenen una presència 
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molt menor. Els acabats són preferentment allisats i en menys de la meitat de casos 
estan polits. Un únic element s'ha descrit amb acabat espatulat i cap com a brunyit (taula 
47).  
Pel que fa als trets morfològics, 18 vasos s'han considerat de mida gran, 21 de mida 
mitjana i sis petits, mentre que tres no han pogut ser descrits ja que l'alteració d'alguna 
de les cares en dificultà la medició (fig. 47). Pel que fa a les formes dels vasos, una bona 
representació no ha pogut ser definida i s'ha descrit com indeterminada (19 vasos); de la 
resta, els ovoides i esfèrics, els hemisfèrics i els cilíndrics tenen una representació 
similar, mentre que els vasos compostos amb coll destacat tenen una presència menor 
(quatre vasos).  
 

Taula 20: Resum dels trets tècnics i morfològics (en números totals i percentuals) 

Cocció 
Irregular Oxidant Reductor 

 
20 (41,6) 14 (29,16) 14 (29,16) 

Desgreixants 
Calc-mica Mica-quars Calc-feld Calc-quars Calc 
23 (47,91) 18 (37,5) 1 (2,1) 17 (35,41) 8 (16,6) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat Brunyit 

 
32 (66,6) 15 (31,25) 1 (2,1) 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit Indet 

18 (37,5) 21 (43,75) 6 (12,5) 3 (6,25) 

Morfologia 
Ovoide/Esf. Hemisfèric Cilíndric Coll destacat Indet 
10 (20,83) 7 (14,58) 8 (16,6) 4 (8,3) 19 (39,58) 

  
 

 
Fig. 24: Combinació de les dades tècniques referents a les coccions i al tipus de possible inclusió mineral 

Si es combinen dades estrictament tècniques (coccions i possibles inclusions minerals), 
s'observa una heterogeneïtat patent (fig. 79), tot i que es pot inferir una major presència 
de la combinació calcària-quars en els vasos de cocció oxidant, de quars-mica en els 
vasos de cocció reductora i de calcària-mica en els de cocció irregular. No obstant, la 
poca representativitat numèrica de conjunt no permet observar si es tracta d'una acció 
voluntària antròpica o simplement accidental.  
Pel que fa als trets morfològics, s'observa que entre els vasos grans hi ha pocs acabats 
polits; majoritàriament són allisats. En canvi, entre els vasos mitjans es documenten els 
dos tipus d'acabat de manera equilibrada.  Els vasos petits no són representatius (fig. 
80).  
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Fig. 25: Relació gràfica entre el tipus d'acabat dels vasos i la seva mida 

Pel que fa a les decoracions, la mostra de la cova del Toll presenta un esquema clàssic 
dins les produccions d'aquesta fase a les zones litorals i prelitorals de Catalunya. La 
decoració cardial (de qualsevol matriu) suposa el 60% del total; quan aquesta decoració 
es combina amb cordons o incisions s'hi han d'afegir sis vasos més i el percentatge total 
assoleix c. 72% (taula 48). Altres decoracions com els cordons llisos (vuit vasos), la 
impressió d'instrument (quatre vasos) o la incisió (un vas) tenen una representació 
menor.  
 

Taula 21: Tipus de decoracions de la cova del Toll (en números totals i percentuals) 

Cardial Cord. llis Card+Cord Card+Inc Impressió Incisió Total 
29 (60,41) 8 (16,66) 3 (6,25) 3 (6,25) 4 (8,33) 1 (2,08) 48 (100) 

 
 

 
Fig. 26: Representació de la relació entre els tipus decoratius més habituals i els tipus de vas (morfologia) 

Si es combinen les variables referents a la matrius i la morfologia (fig. 81), tot i que ens 
basem en 29 vasos, s'observa que els ovoides estan decorats sobretot amb les diverses 
impressions cardials, que els vasos cilíndrics ho estan amb cordons. En altres casos, les 
dades són menys absolutes, però s'intueix una decoració cardial predominant en els 
vasos amb coll, on també tenen presència la decoració d'instrument i la combinació 
cardial-incisió. Entre els hemisfèrics també predomina la decoració cardial, així com la 
combinació cardial-incisió.  
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Taula 22: Tipus de matrius documentades (en representació total i percentual) 

Tipus de matrius Número (i %) 
Cardial oblic 12 (25) 
Cardial perpendicular 3 (6,25) 
Cardial arrossegat 2 (4,16) 
Impressió simple 1 (2,08) 
Impressió pinta 3 (6,25) 
Cordó llis 8 (16,6) 
Incisió 1 (2,08) 
Total de matrius soles 30 (62,5) 
Cardial perpendicular+oblic 1 (2,08) 
Cardial perpendicular+cordó 2 (4,16) 
Cardial oblic+perpendicular 3 (6,25) 
Cardial oblic+perpendicular+umbó 1 (2,08) 
Cardial oblic+umbó 6 (12,5) 
Cardial oblic+umbó+incisió 2 (4,16) 
Cardial oblic+cordó+umbó 2 (4,16) 
Cardial oblic+incisió 1 (2,08) 
Total matrius combinades 18 (37,5) 

 
 
En 12 vasos es documenta la impressió cardial exclusivament realitzada amb inclinació 
obliqua (taula 49), en tres vasos amb impressió cardial perpendicular i en dos vasos amb 
cardial arrossegat. Entre els altres tipus no combinats, sobretot destaca la presència de 
cordons llisos amb vuit exemplars. D'exemples amb pinta n'hi ha només tres vasos i 
només un exemple d'impressió simple i d'incisió. Aquests tipus de matrius no 
combinades es troben en 30 vasos, que impliquen més del 60% dels vasos decorats de la 
cova del Toll. 
Pel que fa a les matrius combinades, es troben en 18 vasos de la mostra. Hi ha 
nombroses variants documentades, un total de vuit, entre les que destaca sobretot el 
cardial oblic+cardial umbó amb sis vasos. En la resta de casos, la seva presència no 
supera els dos vasos (només en el cas de cardial oblic+perpendicular, amb tres). 
 

 
Fig. 27: Motius presents en la mostra de la cova del Toll 

Pel que fa als motius decoratius (fig. 82), a la cova del Toll s'hi han documentat un total 
d'11 simples i tres de compostos. En vuit casos no s'ha pogut establir el motiu a causa de 
la mida dels fragments analitzats. El més habitual és la franja horitzontal simple (10 
vasos), seguit del cordó llis horitzontal (vuit) i la franja horitzontal delimitada (sis 
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vasos). De la resta, en cap cas es superen els dos vasos. En quatre exemplars s'han 
documentat motius complexes, dos amb la combinació A2+D2 (franja horitzontal 
múltiple delimitada amb franges verticals delimitades), un amb la combinació B1+D5 
(franges horitzontals múltiples delimitades amb franges verticals delimitades) i I3+G1 
(mètopes impreses amb cordons ortogonals).  
Per tant, es pot observar que de 40 vasos dels que s'ha pogut descriure el motiu, només 4 
presenten motius complexos (tres de diferents), mentre que la resta -36- compten amb 
motius simples. D'aquests, sens dubte només A1 i A2 (franja horitzontal simple i franja 
horitzontal delimitada), junt amb I1 (cordó llis horitzontal) són els predominants. Si es 
tenen en compte aquests tres tipus predominants junt amb els compostos i es combinen 
amb les formes dels vasos, s'observa una certa distribució entre els motius preferents de 
i cada tipus de vas: 
- motius A1+A2 (units per proximitat), amb preferència als vasos ovoides/esfèrics i als 
de coll destacat. 
- motiu I1, amb molta claredat emprat en els vasos cilíndrics, i en menor mesura en 
vasos ovoides/esfèrics. 
- entre els de motiu complex, es troben documentats tant els vasos cilíndrics com els 
ovoides/esfèrics.  
 

 
Fig. 28: Combinació entre tipus de motiu decoratiu més habitual i tipus de vas 

Si es combinen les dades sobre els tipus de motiu i les matrius emprades, únicament en 
el cas de la combinació cardial oblic+cardial umbó s'observa una clara preferència de la 
franja horitzontal limitada (en cinc de sis vasos). També en el cas del cardial 
perpendicular+cordó (tot i la mostra reduïda), els dos vasos presenten un motiu F1 (fig. 
83). 
Pel que fa als temes decoratius (taula 50), el component horitzontal simple és de llarg el 
més documentat, amb 24 vasos on es documenta com a única temàtica documentada. El 
component horitzontal simple combinat amb altres temes es troba documentat en 10 
vasos. Dos vasos compten amb tema espiga i un amb tema zig-zag, igual que el vertical, 
triangle i oblic. Es pot observar en la mostra general com, excepte en poques 
excepcions, dominen els temes simples, on el component horitzontal domina clarament i 
en alguns casos (8) s'acompanya d'altres temes senzills. Només en dos vasos acabaria 
formant temes complexes. La variable espiga té també certa importància, amb dos vasos 
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com a únic tema i tres més on es combina amb el component horitzontal d'una altra 
franja.  
El domini del component horitzontal és tant evident i aclaparador que no és útil realitzar 
gràfics de combinació amb motius o tècniques decoratives perquè quedarien clarament 
distorsionades per la variable horitzontal. 
 

Taula 23: Tipus de temàtiques documentades a la cova del Toll 

Temes Número (i %) 
Horitzontal 24 (50) 
Espiga 2 (4,16) 
Oblic 1 (2,09) 
Vertical 1 (2,09) 
Triangle 1 (2,09) 
Zig-zag 1 (2,09) 
Total temes simples 30 (62,5) 
Espiga + horitzontal 3 (6,25) 
Espiga + vertical 2 (4,16) 
Horitzontal + oblic 1 (2,09) 
Horitzontal + ondulant 1 (2,09) 
Horitzontal + vertical 2 (4,16) 
Horitzontal + zig-zag 1 (2,09) 
Horitzontal + zig-zag + ondulant 1 (2,09) 
Horitzontal + zig-zag + vertical 1 (2,09) 
Total temes compostos 12 (25) 
Indet 6 (12,5) 

 
 
RESUM 
 
De la cova del Toll s'han analitzat un total de 84 fragments ceràmics que s'han reduït a 
48 vasos. A nivell tècnic, les coccions són molt heterogènies i amb percentatges alts en 
cada categoria, tot i així destaca la presència de les coccions irregulars amb prop del 
40%. Les possibles inclusions minerals estan presidides per la calcària, la mica i el 
quars. Sobretot les combinacions calcària-mica, mica-quars i calcària-quars són les més 
habituals. Els acabats són sobretot allisats, presents en 32 vasos (més del 65%) i els 
polits es troben en 15 vasos. L'espatulat es troba en un únic recipient. Pel que fa a les 
mides, els vasos mitjans (21) i els grans (18) són els volums més habituals, mentre que 
els petits només es documenten en sis ocasions. La morfologia, com és habitual donada 
la fragmentació del registre, es troba només identificada en 29 vasos. Els tipus més 
freqüents són els ovoides/esfèrics, seguit dels cilíndrics i hemisfèrics. Els vasos 
compostos amb coll destacat només es troben presents en quatre casos.  
Pel que fa a les matrius decoratives, el cardial es troba com a única tècnica en 29 vasos, 
i junt a cordó o incisió en tres vasos respectivament. El cordó llis, amb vuit vasos, és el 
segon tipus documentat en importància. Diferents tipus d'impressió no cardial es troben 
en quatre vasos i la incisió en un únic vas. En 18 vasos s'hi donen matrius combinades, 
sent el cardial oblic+umbó la més habitual. 
Els motius decoratius estan àmpliament dominats per formacions simples, sobretot la 
franja horitzontal simple (A1) i limitada (A2), així com pels cordons llisos. En només 
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dos casos s'han emprat dos tipus de motiu combinat. Les temàtiques també estan 
dominades per components senzills, ja que en el 50% es documenta la formació 
horitzontal. Si es sumen la resta de tipus no compostos s'arriba al 65%.  
Les temàtiques més freqüents a la cova del Toll són les simples amb 30 vasos vers la 
dotzena d'exemplars combinats. En el primer grup destaca de manera rotunda la 
presència del tipus horitzontal (24 vasos) mentre que la resta es troben documentats 
només amb un o dos vasos.  
 

 
Làmina 6: Vasos ceràmics de la cova del Toll 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
170 

 

8.1.6. COVA BONICA (Vallirana, Baix Llobregat) 
 
La cova Bonica es troba situada a la serra litoral del Garraf-Ordal, a la població de 
Vallirana, a uns 500 msnm. Es tracta d'una cova amb dues sales, la primera té uns 20 
metres de llarg i uns 10 metres d'ample; la segona amida 15 metres de llarg per 12 
d'ample (Baldellou 1974).  
La cova fou excavada durant l'any 1936 per part d'uns peons del poble sota les ordres de 
J. de C. Serra Ràfols. Els materials foren dipositats al Museu d'Arqueologia de 
Catalunya. Un altre lot del que no se'n coneix l'origen o procedència es troba dipositat 
als fons del Museu de Gavà. Tots aquests materials foren recuperats sense metodologia 
científica. Des de l'any 2008, un equip del SERP coordinat per Joan Daura, Montse 
Sanz, Mireia Pedro, Pablo Martínez i Xavier Oms hi està tornant a dur a terme 
excavacions arqueològiques. Aquests treballs han demostrat que la cova té els seus 
nivells arqueològics molt alterats, però s'han pogut documentar in situ ocupacions del 
neolític antic cardial, del neolític postcardial i del neolític final (fig. 84).   
 

 
Fig. 29: Fotografia de la primera sala i planimetria de la cova amb les zones excavades en els darrers anys 

(Fotografia i topografia: equip d'excavacions) 

Pel que fa a les ocupacions del neolític inicial, s'ha pogut excavar un petit espai intacte 
on s'han documentat una estructura de combustió rodejada de forats de pal, així com 
petits nivells associats. Aquesta fase es trobava coberta per una nivell de fumier del 
neolític cardial final o potser epicardial a partir de les datacions obtingudes. 
El resultat de les anàlisis radiocarbòniques del nivell IV mostra un lapse d'ocupació 
relativament curt a partir de les datacions de la estructura de combustió nº1 (EC-1) i 
d'un dels forats de pal que rodejaven el fogar. Una de les dues mostres datades de 
l'estructura de combustió era una petxina perforada de Columbella rustica, que tot i 
comptar amb un bon context resultà molt envellida. Un cop es féu la correcció de 
l'efecte reserva ja proporcionà una datació totalment acord amb les dades de les altres 
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datacions, centrant les ocupacions cardials en el darrer terç del VI mil·lenni cal BC 
(taula 51).  

Taula 24: Datacions radiocarbòniques del nivell IV de la cova Bonica  

Nivell Mostra Referència Data BP 
IV EC-1 Ovis aries OxA-23647 6158 ± 32 
IV EC-1 Columbella rustica OxA-23440 6716 ± 32 
IV FP Arbutus unedo OxA-26062 6340 ± 40 

 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS 
 
Entre els tres lots estudiats s'han analitzat un total de 46 fragments ceràmics decorats, 
vuit de la col·lecció del Museu de Gavà, 13 de les excavacions recents del SERP i que 
es troben majoritàriament en posició estratigràfica i la resta es corresponen a les 
antigues excavacions de Serra Ràfols a la cova i estan dipositats al MAC. Aquests 46 
fragments decorats es corresponen amb 38 vasos ceràmics decorats. Únicament dos 
d'ells compten amb un perfil complet (vasos 21 i 22), la resta estan compostos de petits 
fragments que amb prou feines assoleixen els 5x5 cm.  
Pel que fa als trets tècnics (taula 52), les coccions predominants són les oxidants (16) i 
les irregulars (15), mentre que les reductores tenen menys presència. Entre les possibles 
inclusions minerals, la calcària és l'element més present en la mostra, tant sola (en cinc 
vasos) com acompanyada d'altres partícules, com són la mica (en 12 vasos), el quars (en 
sis vasos) o el feldespat (en dos). Un element amb prou entitat en aquesta categoria és la 
mica, que apareix o bé sola (un vas) o sobretot acompanyant la calcària o el quars (en 
set vasos). En el tractament de les superfícies, a la cova Bonica s'hi documenta un 
domini dels acabats allisats (24), tot i que els acabats polits tenen certa importància amb 
13 vasos, mentre que només un vas ha estat definit com espatulat.  
 

Taula 25: Resum dels trets tècnics i morfològics de la mostra de la cova Bonica 

Cocció 
Irregular Oxidant Reductor  
15 (39,47) 16 (42,1) 7 (18,42) 

Desgreixants 
Calc-mica Mica-quars Calc-feld Calc-quars Calc 
12 (31,57) 7 (18,42) 2 (5,26) 6 (15,78) 5 (13,15) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat Brunyit  

24 (63,15) 13 (34,21) 1 (2,63) 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit Indet 

2 (5,26) 27 (71,05) 9 (23,68)  

Morfologia 
Ovoide/Esf. Hemisfèric Cilíndric Coll destacat Indet 

5 (13,15)  10 (26,31) 5 (13,15) 2 (5,26) 16 (42,1) 

 
Pel que fa als trets morfològics (taula 52), s'ha observat una presència massiva de vasos 
mitjans (27), seguit a molta distància pels vasos petits (nou) i amb una presència 
testimonial dels vasos grans (només dos).  
Si combinem les dades referents a la mida i als acabats dels vasos per tal d'observar 
alguna preferència (fig. 85), es veu que no n'existeix un acabat predeterminat per cada 
tipus de vas, ja que el comportament de la dispersió és molt similar i la única diferència 
s'observa en la menor representació de vasos polits entre els mitjans.  
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Fig. 30: Relació entre tipus d'acabat i mida dels vasos 

L'estudi de la morfologia dels vasos mostra com és habitual un gran conjunt d'efectius 
que no han pogut ser determinats (prop del 45%). Entre la resta destaca el domini dels 
vasos hemisfèrics, (10 vasos), el doble que la presència de vasos ovoides/esfèrics i de 
cilíndrics. Només dos vasos compten amb un coll destacat. 
 

Taula 26: Tipus de decoracions en nombres totals i percentuals 

Cardial Cord. llis Card+Cord Card+Inc Impressió Incisió Total 
25 (65,78) 5 (13,15) 4 (10,52) 1 (2,63) 2 (5,26) 1 (2,63) 38 (100) 

 
Pel que fa a les decoracions (taula 53 i 54), s'ha observat un clar domini de les 
impressions cardials, presents en 25 vasos com a única decoració (dos d'ells també 
tenen restes d'ocre o colorant vermell), en quatre més acompanyada de cordó i en un 
altre acompanyat d'incisió. En ordre d'importància segueixen els cordons llisos, 
documentats en cinc vasos, la impressió d'instrument (simple o complex) en dos vasos i 
en un únic cas la incisió. 
 

 
Fig. 31: Combinació de tipus de decoració més recurrent i formes de vasos 

Si es combinen els tipus de decoració més documentats amb les morfologies dels vasos 
(fig. 86), s'observa una preferència que els vasos cilíndrics acostumen a estar decorats 
amb cordons llisos (mai decorats) però que també presenten impressions cardials. Els 
vasos ovoides/esfèrics tenen un comportament similar però invers, amb una clara 
vocació per la decoració cardial i amb un ús habitual de cordons llisos (mai decorats). 
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En canvi, els vasos hemisfèrics presenten una dinàmica de preferència per les 
impressions cardials, sobretot soles, però també sobre cordó. La presència de cordons 
llisos davalla molt en aquest tipus de vas.  
Pel que fa a la sintaxis de les decoracions, s'observa com en 25 vasos s'ha emprat una 
única tècnica decorativa (taula 54), sent la impressió cardial obliqua la més present (11 
vasos), seguida del cordó llis i el cardial arrossegat (quatre vasos cadascun). Per contra, 
en 13 vasos s'ha observat la utilització d'entre dos i tres tipus de tècnica decorativa. En 
aquest sentit cal ressaltar la combinació cardial oblic+cardial perpendicular+cardial 
umbó en dos vasos, dos tipus de cardial amb cordó en dos vasos i de cardial oblic amb 
restes d'ocre o colorant a la cara externa (dos casos).  
 

Taula 27: Tipus de decoracions i combinacions en nombres totals i percentuals 

Tipus i combinacions decoratives Nº (i percentatge) 
Cardial oblic 11 (28,97) 
Cardial perpendicular 3 (7,89) 
Cardial arrossegat 4 (10,52)
Impressió simple 1 (2,63) 
Cordó llis 4 (10,52) 
Cresta 1 (2,63) 
Incisió 1 (2,63) 
Total decoracions simples 25 (65,78) 
Cardial oblic + ocre/colorant 2 (5,26) 
Cardial oblic + cardial umbó 2 (5,26)
Cardial oblic + perpendicular + umbó 2 (5,26)
Cardial oblic + cordó 2 (5,26)
Cardial oblic + envers + cordó 1 (2,63)
Cardial perpendicular + oblic + cordó 1 (2,63)
Cardial perpendicular + arrossegat + impressió  1 (2,63)
Cardial perpendicular + incisió 1 (2,63)
Impressió simple + impressió complexa 1 (2,63)
Total decoracions compostes 13 (34,21) 

 

 
Fig. 32: Tipus de motius documentats (en nombres totals) 

Si aprofundim en els motius decoratius, a la mostra disponible de la cova Bonica s'han 
documentat un total de 26 tipus simples i dos de complexes (fig. 87). En 10 casos no 
s'ha pogut establir el motiu decoratiu. En ordre d'importància, la franja horitzontal 
simple amb vuit vasos (A1) i la franja horitzontal limitada (A2) amb sis vasos són els 
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tipus més presents. Segueix el cordó llis simple horitzontal (I1) que compta amb quatre 
vasos, o el cordó amb impressions en un mateix pla (F1) en dos vasos o les franges 
horitzontals múltiples limitades (B2) amb dos vasos més. La resta de tipus només 
compta amb un sol vas. Cal ressaltar els vasos amb motiu complex: el tipus B2+H3 és 
una composició de franges múltiples paral·leles limitades amb presència d'un serrell 
d'orientació obliqua. L'altre cas, un A2+F1, és una franja horitzontal limitada amb un 
cordó integrat en la franja.  
Pel que fa als temes decoratius dins les franges dels motius (fig. 88), s'ha detectat un 
predomini important del component horitzontal amb 10 vasos. Entre la resta dels 
simples hi ha dos exemples d'espiga, de vertical i d'oblics respectivament. Els 
complexes estan representats per quatre exemples de temàtica horitzontal+oblic, dos 
d'oblic+espiga, un d'horitzontal+vertical i quatre de vertical+horitzontal. Per últim, 11 
vasos no han pogut ser definits a escala de temàtica.  
 

 
Fig. 33: Tipus de temàtica documentada a la cova Bonica 

 
RESUM 
 
S'han analitzat un total de 46 fragments ceràmics decorats que es redueixen a un número 
mínim de 38 vasos diferents. Els trets tècnics mostren una preferència de coccions 
irregulars i oxidants, amb uns acabats preferentment allisats tot i que amb certa 
presència dels polits. Entre les possibles inclusions minerals a les argiles, la mica i 
sobretot la calcària es troben en tots els vasos, junt amb altres partícules, com el quars o 
el feldespat. Pel que fa als aspectes formals, a la cova Bonica predominen els vasos 
mitjans amb molta diferència vers els petits, mentre que els grans recipients tenen una 
presència quasi testimonial. Pel que fa a les morfologies dels vasos, tot i un gran 
percentatge d'indeterminats, predominen els vasos hemisfèrics, mentre que els 
ovoides/esfèrics i els cilíndrics tenen la meitat de presència. Els vasos compostos amb 
coll destacat només compten amb 2 efectius.  
Les decoracions estan clarament dominades per la decoració impresa cardial, que sol 
presentar-se sola i en pocs casos acompanyada de cordó o cresta. Els cordons llisos, tot i 
una presència molt inferior, són el segon grup en importància. Cal destacar que, tot i que 
en percentatges baixos, es documenten impressions d'instrument i incisions, també hi ha 
dos vasos que combinen impressió cardial i restes d'ocre o colorant vermell. S'ha 
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observat que en 25 vasos només es dona un única matriu o tècnica en la decoració dels 
recipients (clarament dominada per les impressions cardials obliqües), mentre que en la 
resta se'n combinen entre dos i tres. Pel que fa als motius, se n'han documentat 9 de 
simples i 2 de compostos. Clarament les franges horitzontals simples i limitades són les 
més presents, junt amb el cordó llis simple horitzontal.  
Per últim, cal destacar que els efectius 1 i 20, i els 2 i 38 podrien formar part del mateix 
vas, no obstant procedeixen de col·leccions diferents (en aquest cas de les excavacions 
actuals i dels materials del MAC). Hem preferit mantenir-los separats perquè no han 
estat analitzats al mateix temps. No obstant, aquest fet donaria total coincidència a la 
homogeneïtat de l'antic paquet arqueològic, avui datat, i que ha patit tantes remocions 
modernes.  
 
 
 

 
Làmina 7: Vasos ceràmics de la cova Bonica (modificat de Baldellou, 1974) 
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Làmina 8: Vasos ceràmics de la cova Bonica 
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8.1.7. BALMA DE L'ESPLUGA (Sant Quirze de Safaja, Vallès Occidental) 
 
Es tracta d'una balma calcària a 675 m.s.n.m, d'uns 100 metres de longitud i 15 metres 
de fondària màxima en forma de lleuger arc de cercle. Una construcció estalagmítica 
separa l'espai en dos àmbits, un de més petit a l'inici de la balma i un altre de molt gran 
a la resta del jaciment (fig. 89).  
S'hi han dut a terme nombroses campanyes arqueològiques de diversa naturalesa, això 
va convertir el jaciment durant les dècades del anys 70 i 80 del segle XX com un 
enclavament de notable importància i ressò. Primerament, durant els anys 1959 i 1960 
les campanyes van ser dirigides per Ricard Batista (sondeig A, a l'abric petit de 
l'entrada); posteriorment l'any 1966 fou Miquel Llongueras qui en dirigí l'excavació 
(sondeig D, a la part gran de l'abric); per últim, l'any 1979 la campanya fou dirigida per 
Jean Guilaine i Miquel Llongueras (sondeig G a la part gran de l'abric i sondejos H i I a 
la part petita) (Llongueras, 1981).  
 

 
Fig. 34: Imatges de la Balma de l'Espluga (fotografies de X. Oms) 

 
Per part nostra, s'ha analitzat tot el material que pertanyia als nivells de les campanyes 
de Batista i Llongueras sense barreges sospitoses (Sondeig A nivell I i Sondeig D nivell 
III) i que van ser parcialment publicats (Llongueras, 1981). Els materials ceràmics de 
les campanyes de Guilaine i Llongueras no han estat estudiats ja que no han estat 
localitzats als fons del Museu d'Arqueologia de Catalunya. 
 
ANÀLISI DEL REGISTRE CERÀMIC 
 
En el nostre estudi dels fons del Museu d'Arqueologia de Catalunya d'aquest jaciment es 
va poder observar que els materials ceràmics no estaven inventariats en la seva totalitat, 
per la qual cosa només es trobaven siglats i amb indicació de procedència aquells 
fragments que comportaven alguna forma o decoració o ambdós casos. Per tant, la resta 
de material no es pot tenir en compte a causa de no conèixer la seva procedència.  
El material documentat i analitzat per nosaltres ascendeix a un total de 48 fragments 
ceràmics amb la següent procedència segons la informació disponible: 
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- Sondeig A superficial: 3 fragments 
- Sondeig A nivell I: 15 fragments 
- Sondeig D nivell III: 30 fragments 
 
Aquests 48 fragments es corresponen amb sis vores, una vora amb nansa, tres fragments 
amb nansa i dos fragments de base còncava. Els 37 fragments restants són informes i 
mostren algun tipus de decoració. A nivell de mostra, l'índex de fragmentació és molt 
important ja que no s'ha conservat cap perfil sencer. Les mides dels fragments 
conservats permeten observar un predomini d'aquells efectius d'un màxim de 5cm, 
factor que dificulta la definició de les morfologies dels vasos. Aquest nombre de 
fragments han estat unificats en 35 possibles vasos. Les morfologies dels vasos i la seva 
mida s'han pogut establir en base a les orientacions i diàmetre de les vores, d'algunes 
formes o corbes característiques (colls per exemple) i també del gruix dels fragments 
analitzats.  
A nivell tècnic (taula 55), les coccions mostren un escenari equilibrat entre les 
atmosferes oxidants, les reductores i les irregulars tal com es pot veure en el quadre 
següent, fet que podria implicar un escàs interès en el control de les coccions. La relació 
entre coccions i mides no mostra dades significatives, ja que s'observen vasos de tots els 
tipus en cada categoria de cocció (fig. 90). No obstant es pot apuntar una preferència de 
vasos mitjans en atmosferes reductores i de vasos grans en atmosferes irregulars.  
 

 
Fig. 35: Relació de vasos segons la mida i el tipus de cocció 

 
Pel que fa a la presència de possibles desgreixants (taula 55), la mica es presenta 
majoritàriament combinada amb d'altres partícules: mica-calcària un 57,14%, mica-
quars un 22,85%, mica sola un 8,57%. La combinació calcària-quars comprèn un 5,71% 
i els casos no descrits un 5,71%.   
Els acabats documentats mostren cert equilibri entre els allisats (48,57%) i polits (40%), 
mentre que els espatulats són minoritaris (11,42%). La combinació entre el tipus 
d'acabat i la mida dels vasos permet inferir que els vasos allisats són preferentment 
grans o mitjans, igual que els polits. Els espatulats en canvi són majoritàriament mitjans 
(fig. 91).  

Petit
Mitjà

Gran

0

5

10

Petit

Mitjà

Gran



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
179 

 

Taula 28: Caràcters tècnics de les produccions de la balma de l'Espluga 

Desgreixants 
Mica-Quars Mica Mica-Calcària Calcària-Quars 

8 (22,85) 3 (8,57) 20 (57,14) 2 (5,71) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat Brunyit 

17 (48,57) 14 (40) 4 (11,42) 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit  

13 (37,14) 19 (54,28) 3 (8,57) 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Cilíndric Indet 
4 (11,42%) 2 (5,71%) 4 (11,42%) 25 (71,42%) 

 
 

 
Fig. 36: Tipus d'acabat dels vasos depenent de la seva mida 

Pel que fa a les mides, a l'Espluga predominen els vasos mitjans (19), seguit de prop 
pels de mida gran (13), factors que impliquen més del 90% del total. La presència de 
vasos petits és molt reduïda i poc significativa (tres efectius).   
En el cas de les formes, s'han establert poques morfologies: dos vasos hemisfèrics, 
quatre ovoides i quatre cilíndrics, mentre que la resta han estat definits com 
indeterminats. Això suposa la gran majoria de vasos del jaciment, més d'un 70% del 
total.  
Com s'ha esmentat a la introducció d'aquest apartat, la totalitat dels vasos aquí analitzats 
compten amb trets decoratius i procedeixen de les fases que van ser definides com 
pertanyents al neolític antic cardial (Llongueras, 1981). La tècnica més documentada és 
el cordó llis amb un total de 13 vasos ceràmics (taula 56), seguit de les impressions 
cardials amb vuit. Els cordons impresos amb quatre o les combinacions de cardial + 
impressió i de cardial + incisió amb tres efectius respectivament són els altres tipus més 
documentats.  
 
Les dades combinades entre les morfologies dels vasos i les decoracions mostra una 
clara preferència per emprar els cordons llisos en els vasos més grans (fig. 92). La 
decoració cardial (sola o complementada) es troba més habitualment en els vasos 
mitjans i les impressions no cardials es troben presents entre vasos mitjans i petits i no 
se'n documenta cap en vasos grans. 
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Taula 29: Tipus de matrius simplificades en nombres totals i percentuals. 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 8 (22,85) 
Cordons llisos 12 (34,28) 
Crestes 1 (2,85) 
Impressió 3 (8,57) 
Matrius simples 24 (68,57) 
Cardial + Impressió 3 (8,57) 
Cardial + Incisió 3 (8,57) 
Cordons impresos 4 (11,42) 
Impressió + Incisió 1 (2,85) 
Matrius combinades 11 (31,42) 
TOTAL 35 (100) 

 
 

 
Fig. 37: Relació entre els tipus de decoració més recorrent i la mida dels vasos 

Pel que fa a les matrius desglossades (taula 57), la decoració realitzada únicament amb 
matrius de la petxina significa quasi el 23% del conjunt (8 vasos). El cardial arrossegat 
es troba present en dos vasos, el cardial oblic només en un vas i en cinc presenten el 
cardial perpendicular a la paret del vas. Cal ressaltar com s'ha vist, que no s'ha 
documentat l'ús de dos impressions cardials diferents en un mateix vas. En el cas del 
cardial + impressions d'eina, la decoració cardial es troba situada en posició secundària 
respecte a les impressions en el panell decoratiu. Es donen tant decoracions cardials 
arrossegades com perpendiculars. Pel que fa a les decoracions impreses d'eina, són 
homogènies quant a la seva empremta, realitzada amb un instrument simple i 
independent. Pel que fa al cardial + incisions (representat en tres vasos), la decoració 
cardial té major importància en el panell davant les incisions, fines, irregulars i poc 
profundes.   
Els cordons llisos representen la tècnica més present. Es tracta normalment de cordons 
llisos horitzontals i afegits. En un sol cas es presenta cordó llis extern i intern situat al 
llavi. En un altre cas es documenta el tipus cresta.  
Els cordons impresos tenen ja una presència menys important que les decoracions 
cardials i els cordons llisos. Es compta amb quatre vasos amb cordons impresos amb 
matrius generalment arciformes i circulars, sempre simples i independents.  
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Taula 30: Matrius desglossades dels vasos de la balma de l'Espluga 

Matriu Número (i percentatge) 
Cardial oblic 1 (2,85) 
Cardial perpendicular 5 (14,28) 
Cardial arrossegat 2 (5,71) 
Cordó llis 12 (34,28) 
Cresta 1 (2,85)
Impressió simple contínua 2 (5,71) 
Impressió pinta 1 (2,85) 
Total simples 24 (68,57) 
Cardial oblic + impressió simple 1 (2,85)
Cardial arrossegat + impressió simple 1 (2,85)
Cardial perpendicular + incisió 3 (8,57) 
Cordó + cordó intern 1 (2,85)
Cordó imprès 4 (11,42) 
Impressió simple + incisió 1 (2,85) 
Total combinats 11 (31,42) 
Total 35 (100) 

 
Pel que fa a les impressions, en un únic cas s'ha pogut establir l'ús d'un instrument 
complex que es podria correspondre amb una pinta (vas 9). En la resta de casos es tracta 
d'impressions simples i independents que formen models repetitius. Els instruments 
emprats són indeterminats i les seves empremtes irregulars.  
En la mostra de la balma de l'Espluga es compta amb molta diversitat de motius 
decoratius documentats (11 tipus documentat), tot i que amb models simples que 
dominen (fig. 93). Per una banda el motiu A1 (franja horitzontal simple) i la I1 (cordó 
llis horitzontal) són les més presents amb nou i 10 vasos respectivament. A certa 
distància, el tipus I4 (cordó horitzontal imprès) compta amb quatre efectius. La resta de 
tipus documentats compten amb un un o dos efectius.   
Entre els motius A1, totes es corresponen amb decoracions cardials o impreses 
d'instrument i en forma de franges simples farcides d'impressions properes al llavi. 
Únicament es documenten dos vasos amb espiga (vasos 1 i 18). Els motius C1 i C2 
(franges múltiples horitzontals, limitades en el segon cas) i D1 i D2 (franja horitzontal 
amb serrells, limitats en el cas de D2) són subsidiaris d'A1 i compten només amb un 
efectiu cadascun. 
El motiu I1, el més present entre els vasos de la balma, presenta una notable 
homogeneïtat en les produccions. Es tracta sempre de cordons llisos horitzontals, de poc 
relleu però afegits al vas, de tendència semicircular. En un sol cas (vas 25), es troba 
combinat amb un cordó intern situat a sota el llavi. Els casos dels motius I2, I3 i I4, tots 
ells derivats d'I1, compten amb una representació major que ens els casos esmentats 
com a subsidiaris d'A1.  
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Fig. 38: Motius decoratius presents en aquest jaciment 

En els 35 vasos de la balma de l'Espluga predominen les temàtiques horitzontals dins les 
bandes decorades, amb 12 efectius (fig. 94). Entre els simples, l'espiga es troba present 
en quatre vasos, en dos el tema ondulant i només un triangle. Entre els compostos els 
temes horitzontals i oblics es compta en 5 vasos,mentre que la resta de tipus -
espiga+oblic, espiga+triangle, horitzontal+vertical- compten només amb un exemple. 
Per últim, en set vasos no s'han pogut definir amb seguretat quina és la temàtica i per 
tant han estat classificats com indeterminats.  
 

 
Fig. 39: Tipus de temàtiques documentades a la balma de l'Espluga 

RESUM 
 
Per la balma de l'Espluga s'han analitzat un total de 48 fragments ceràmics que s'han 
reduït a un mínim de 35 vasos decorats. Les coccions no marquen un tipus preferent 
d'ambient de producció. La mica és l'element mineral més documentat a les argiles 
emprades, combinat sobretot amb calcària i quars en menor mesura. Els acabats allisats 
i polits tenen una representació similar mentre que l'espatulat té una presència 
testimonial. Pel que fa a les morfologies, tot i que l'alt grau de fragmentació provoca la 
poca definició de les formes preferents, s'infereix un major nombre de vasos ovoides i 
cilíndrics al jaciment. A nivell decoratiu, tant en recompte de fragments com de vasos, 
els cordons són l'element més habitual, seguit per les decoracions cardials de diferent 
tipus. Les impressions tenen menor representació. Les combinacions de més d'un tipus 
de decoració no tenen massa presència: 3 vasos amb combinació cardial-impressió i 3 
vasos més amb la combinació cardial-incisió. És molt destacable el fet que no es 
documenten casos d'impressions cardials sobre cordó. En canvi 4 vasos presenten 
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decoració impresa d'instrument sobre l'aplicació plàstica. A nivell cronològic i a falta de 
datacions radiocarbòniques per aquest jaciment, la tònica general dels dos nivells 
estudiats  (sondeig A nivell I i sondeig D nivell III) és que ens trobem amb un moment 
cardial avançant, sobretot en base a la presència habitual d'impressions no cardials, de 
major nombre de cordons llisos que no pas de decoracions cardials i de la presència 
creixent d'incisions.  
 
 

 
Làmina 97: Vasos ceràmics de la balma de l'Espluga 
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8.1.8. COVA DEL BOLET (Mediona, Alt Penedès) 
 
Aquesta cavitat es troba situada a la Serralada Prelitoral, a uns 630 msnm, en una petita 
vall propera al nucli de Mediona. Es tracta d'una cova amb tres boques, que  donen 
accés a la sala d'entrada de la cova, dues en forma de cova i la tercera com avenc, ja que 
es troba al sostre d'aquesta sala (Baldellou, 1979). La cova té un recorregut aproximat 
de 225 metres i el desnivell aproximat estaria situat al voltant dels -10 metres (fig. 95). 
 

 
Fig. 40: Planta de la cova del Bolet amb representació a escala de les cates arqueològiques del SERP (en vermell) i 

fotografia de l'entrada de la cavitat (fons espeleoindex.com) 

L'estudi de materials de la cova del Bolet s'ha fet a partir de tres dipòsits diferents, per 
una banda un lot de materials procedeix del Museu d'Arqueologia de Catalunya i és fruit 
d'excavacions de Pere Giró; un segon lot procedeix de les tasques a la cova d'E. Rexach 
i es troba dipositat al Vinseum de Vilafranca del Penedès; per últim un altre lot 
procedeix de les excavacions del SERP a la cova durant la dècada dels anys 90 del segle 
XX. El primer conjunt compta amb 12 fragments decorats, el segon amb quatre i el 
tercer amb sis. Això implica que el conjunt ceràmic decorat de la cova del Bolet 
ascendeix a 22 fragments. Cal destacar que de les excavacions de V. Baldellou no se 
n'ha documentat cap fragment associable al neolític cardial ja que com comenta el 
mateix autor, no se'n va assolir el nivell en cap de les cates realitzades a la cova 
(Baldellou, 1979). 
 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS 
 
El conjunt de la cova del Bolet ascendeix a 22 fragments decorats, que han estat reduïts 
a partir de criteris macroscòpics a 18 vasos. La gran majoria d'efectius es corresponen 
amb un únic vas, només els vasos 4 i 7 amb dos fragments i el vas 15 amb tres tenen 
major representació. La mida dels efectius és molt heterogènia (fig. 96), ja que tot i que 
no s'ha documentat cap perfil complet, algun dels efectius compta amb unes dimensions 
superiors als 8x10 cm, tot i que la majoria es concentren entorn 6x7 cm i inferiors (fig. 
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96). Per tant l'índex de conservació dels vasos és relativament baix i això influeix en la 
descripció d'alguns trets, com la morfologia.   
 

 
Fig. 41: Dimensions dels fragments analitzats de la cova del Bolet 

Pel que fa als trets tècnics (taula 58), les coccions dominants són les reduïdes amb vuit 
vasos i la irregular amb sis, mentre que la oxidada compta únicament amb quatre vasos. 
Les possibles inclusions minerals estan dominades per la presència de calcària, mica, 
calcita i quars, i generalment es troben barrejades entre si. La combinació d'elements 
més habitual és la mica-calcària, seguit de la calcària-quars i la calcària-calcita amb tres 
i dos vasos respectivament. Entre les inclusions que es presenten solitàries, la calcària 
present en quatre vasos i la mica en dos en són els exemples. Els acabats dels vasos són 
majoritàriament polits amb 10 vasos i allisats amb vuit. No s'ha detectat cap acabat 
espatulat o raspallat en la mostra analitzada.  
 

Taula 31: Resum de les dades tècniques i morfològiques de les ceràmiques del Bolet 

Coccions 
Irregular Oxidada Reduïda 

 
6 (33,3) 4 (22,2) 8 (44,4) 

Desgreixants 
Mica-Calcària Quars-Calc. Mica Calcària 

7 (38,8) 3 (16,6) 2 (11,1) 4 (22,2) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat 

 
8 (44,4) 10 (55,5) - 

Mida 
Gran Mitjà Petit 

2 (11,1) 12 (66,6) 4 (22,2) 

Formes 
Ovoide/esfèric Hemisfèric Cilíndric Coll destacat 

2 (11,1) 3 (16,6) 4 (22,2) 2 (11,1) 

 
Pel que fa als aspectes morfològics (taula 58), les mides dels vasos descrits són 
majoritàriament mitjans amb 12 exemples, seguits dels petits amb quatre, mentre que de 
grans només se n'han documentat dos vasos. Les formes dels vasos han pogut ser 
definits en 11 ocasions (per tant set han estat descrits com indeterminats). Destaquen els 
vasos cilíndrics o tendents a formes cilindroides en quatre casos, mentre que en tres 
ocasions es tracta de vasos hemisfèrics. La resta de tipus documentats, ovoides/esfèrics i 
compostos amb coll destacat es donen només en dues ocasions.  
El gran domini del component "mitjà" en les mides dels vasos i la poca representació 
dels diversos tipus de vas impedeix realitzar qualsevol gràfic de comparació, ja que es 
veuria totalment esbiaixat pel component de la mida dels vasos.  
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Pel que fa a les decoracions (taula 59), la impressió cardial es troba present en nou 
vasos, en sis com a únic tret decoratiu i en tres amb cordó, impressió simple o incisió 
respectivament. Les aplicacions plàstiques es troben presents en quatre vasos. Es 
documenten  dos vasos amb combinació d'impressió simple amb incisió i de la resta de 
casos la presència de cordó imprès, acanalat i ús de pinta es documenta en un únic vas 
respectivament.  
 

Taula 32: Resum simplificat de les decoracions de la cova del Bolet 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 6 (33,3) 
Cordó llis 4 (22,2) 
Pinta 1 (5,5) 
Acanalat 1 (5,5) 
Total simples 12 (66,6) 
Cardial + cordó 1 (5,5) 
Cardial + altres 2 (11,1) 
Cordó imprès 1 (5,5) 
Impressió + incisió 2 (11,1) 
Total combinades 6 (33,3) 
Total 18 (100) 

 
Quan es desglossen els tipus de matriu (taula 60), s'observa que els vasos amb 
composició simple i composta estan totalment equilibrats (nou vasos de cada). Entre els 
primers destaca el cardial perpendicular amb dos vasos i les crestes amb tres, mentre 
que la resta estan representats per un únic vas (cardial arrossegat, impressió de pinta, 
cordó llis i acanalat). Entre les decoracions compostes la combinació cardial oblic + 
cardial arrossegat es troba present en dos vasos i la impressió simple + incisió també en 
dos. La resta de tipus combinats només assoleix el nombre d'un vas per a cadascun, 
cardial oblic + perpendicular, cardial perpendicular + incisió i cordó + impressió simple. 
Cal destacar que en dos casos es dona una triple combinació:  cardial perpendicular + 
arrossegat + impressió simple i cardial oblic + arrossegat + cordó. 
Quan es combinen les dades sobre les formes ceràmiques i els tipus decoratius simples 
es pot extreure informació significativa (fig. 97), però amb precaució a causa del baix 
nombre de vasos disponibles. S'observa una major presència de vasos cilíndrics amb 
decoracions plàstiques i en un cas amb un efectiu incís-imprès. Els vasos amb coll 
destacat es presenten únicament amb decoració cardial, de la mateixa manera que els 
hemisfèrics (també compten amb un efectiu acanalat). Per últim, els vasos esfèrics 
compten tant amb cordons impresos com amb decoració incís-impresa.  
Entre els 18 vasos de la cova del Bolet no s'ha pogut definir el motiu representat en tres 
casos. En la resta (15) sí que s'ha pogut establir (fig. 98). Les franges horitzontal simple 
(A1) i limitada (A2) compten amb dos vasos en cada cas, igual que el cordó llis 
horitzontal (I1) i la franja horitzontal ample simple (E1). Els altres tipus de motiu 
compten només amb un efectiu. Cal destacar la presència de tot tipus de motius 
vinculats a cordons/crestes (I1, I2, I3 i I4). Cal destacar el cas del vas 13. En aquest 
fragment, després d'orientar-lo correctament hem identificat una possible figura 
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antropomorfa on es pot observar part del tronc i un braç i una cama. Els motius en 
aquest cas estan realitzats mitjançant cardial arrossegat i cardial oblic. A més en un únic 
cas (vas 12) s'ha definit un motiu combinat D1+F1 (franja horitzontal simple amb cordó 
integrat i franges verticals que en davallen). 
 

Taula 33: Desglossat de les decoracions de la mostra 

Tipus i combinacions decoratives Nº (i percentatge) 
Cardial perpendicular 2 
Cardial arrossegat 1 
Impressió complexa (pinta) 1 
Cordó llis 1 
Cresta 3 
Acanalat 1 
Total decoracions simples 9 (50) 
Cardial oblic + perpendicular 1 
Cardial oblic + arrossegat 2 
Cardial oblic + arrossegat + cordó 1 
Cardial perp + arrossegat + impressió simple 1 
Cardial perpendicular + incisió 1 
Cordó + impressió simple 1 
Impressió simple + incisió 2 
Total decoracions compostes 9 (50) 

 
 

 
Fig. 42: Relació entre les formes ceràmiques i les decoracions simples 

 
En general es pot observar que els tipus senzills són minoritaris i responen als tipus A i 
I. La resta de tipus podrien ser inclosos dins el grup dels motius complexos. La 
presència de dos motius complexos (el figuratiu vas 12 i el combinat vas 13) també 
s'inclouen en aquest grup.  
Pel que fa als temes documentats a la mostra (fig. 99), els motius estan farcits d'una 
notable varietat de sintaxis. En primer lloc cal destacar el domini del component 
horitzontal, que es troba present en gairebé tots els casos, combinat o no amb d'altres 
tipus. També és important l'absència del component espiga. Com s'ha dit, el tipus 
horitzontal es troba documentat de manera majoritària. Es documenta com a únic tema 
en nou vasos, i combinat amb el component oblic en tres vasos i amb el component 
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vertical en tres vasos més. Altres temàtiques simples són la vertical, documentada en 
només un vas i el creuat en un altre. En el cas del vas 12 s'hi dóna una triple temàtica 
per composar un possible motiu antropomorf (horitzontal+vertical+arquejat).  
 

 
Fig. 43: Tipus de motiu documentat a la mostra de la cova del Bolet 

 
Fig. 44: Tipus de temàtica documentada a la mostra de la cova del Bolet 

 
RESUM 
 
De la cova del Bolet s'han analitzat un total de 22 fragments ceràmics decorats que es 
corresponen amb un total de 18 vasos diferents, pertanyents a tres col·leccions diferents. 
Aquest baix nombre documentat ha impedit en molts casos poder realitzar gràfics de 
comparació entre variables. A nivell tècnic destaca el fet que les coccions reduïdes i 
irregulars són les més representades. Les possibles inclusions minerals en la pasta es 
troben dominades per la presència de la calcària i de la mica, així com per la presència 
puntual de quars i calcita. Els acabats són preferentment polits i els allisats també 
compten amb una presència important. De la mateixa manera, els vasos tenen  unes 
mides mitjanes, sent les petites les segones més representades. En canvi els vasos grans 
només compten amb dos exemples. Pel que fa a les formes, en set ocasions no s'ha 
pogut establir. En els altres 11 vasos es troben presents de manera equilibrada (2-3 
vasos) tots els tipus més habituals en aquest període. Les decoracions estan dominades 
per la impressió cardial, que es troba com a única matriu en sis vasos, però 
acompanyada d'altres tècniques en tres vasos més. Això implica una presència cardial 
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en el 50% dels vasos. El segon tipus en importància és el cordó llis, que es troba en 
quatre vasos. És ressenyable la presència d'impressió amb pinta en un vas i la impressió-
incisió en dos vasos. Pel que fa a les decoracions analitzades en profunditat, s'observa 
que en nou vasos hi ha només una tècnica i en els altres nou se'n documenten dos o tres. 
La cresta és la decoració més present de manera sola, però el cardial arrossegat es troba 
present en més vasos. En un sol cas de manera exclusiva i en quatre més acompanyat 
d'altres matrius. El cardial oblic no es troba en cap vas com a única decoració, però es 
troba present en tres vasos acompanyat d'altres matrius. Els motius estan equilibrats 
entre aquells més senzills (tipus A i I) i aquells de complexos. A més, hi ha dos vasos 
(12 i 13) que tenen motius combinats. El primer compta amb un possible motiu 
antropomorf i el segon un de complex estàndard. En tres casos no s'ha pogut establir el 
motiu. Pel que fa a les temàtiques, estan clarament dominades pel component 
horitzontal, en nou casos com a única sintaxi i en sis més combinada amb temes 
verticals i oblics (tres respectivament).  
 

 
 

Làmina 10: Materials de la cova del Bolet 
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8.1.9. VINYA D'EN PAU (Vilafranca del Penedès, Alt Penedès) 
 
L'assentament a l'aire lliure de la Vinya d'en Pau és un jaciment conegut de fa anys en la 
bibliografia, quan s'hi excavaren nombroses estructures, sobretot ibèriques per part de 
Martí Grivé i Pere Giró entre els anys 1930 i 1960, amb una cronologia a cavall de 
l'ibèric ple i el tardà, al segle I a.C. (F. Florensa com. pers.).  
En aquest context, durant la localització i posterior excavació provocada per la 
infraestructura de l'Eix Diagonal l'any 2010, l'empresa ATICS va localitzar 7 
estructures. La gran majoria es corresponien amb sitges de cronologia ibero-romana, 
però també es localitzà la E-1, amb materials del neolític inicial.  
 

 
Fig. 45: Procés d'excavació de la E‐1 de la Vinya d'en Pau (fotografia Sergi Segura, Àtics SCL) 

Es tracta d'una sitja de planta circular, secció troncocònica i fons pla (UE 2002). 
Retallada en el terreny geològic (UE 2000), amb una potència màxima de 0,60 m. i un 
diàmetre de 1,06 m. respecte al nivell d'arrasament (fig. 100). Presenta cinc rebliments 
diferents; un primer d’argiles i llims solts amb graves i color marró fosc (UE 2003) amb 
restes de fauna; un segon (UE 2007) d’argiles de color marró fosc-negre barrejades amb 
pedres cremades de mida mitjana amb restes de ceràmica, fauna i industria lítica; un 
tercer (UE 2008) de llims de consistència solta i color marró molt fosc barrejats amb 
pedres petites, carbons i material ceràmic, faunístic i lític; un quart (UE 2018) de sorres 
de color vermellós amb terra cremada i sense restes de material; i finalment, un cinquè 
(UE 2013) compost de llims de color marró groguenc amb presència de terra cremada i 
material ceràmic, faunístic i lític. S'ha recuperat nombrós material ceràmic, 
arqueozoològic i lític.      
 
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
De l'interior de l'estructura E-1 es recuperaren un total de 73 fragments ceràmics, dels 
quals quatre fragments es corresponien amb vores, quatre més a bases d'un mateix vas i 
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una possible base o arrencament de la mateixa. Es documentaren 22 fragments decorats, 
que es corresponen amb un mínim de 10 vasos. Destaquen en aquest sentit el vas nº8 i el 
vas nº9 que compten amb 10 i quatre fragments respectivament. Aquest nombre reduït 
de vasos impedeix realitzar qualsevol treball de comparació estadística entre diferents 
variables, per aquest motiu es presentaran estrictament les dades a nivell tècnic, 
morfològic i decoratiu.  
Pel que fa als trets tècnics (taula 61), les produccions de la Vinya d'en Pau compten amb 
unes coccions majoritàriament irregulars, presents en sis dels vasos decorats, mentre 
que la resta són tres d'oxidades i dues de reduïdes. Les partícules minerals 
documentades en les argiles són majoritàriament calcàries, sovint combinades amb 
altres elements, com el feldespat i el quars en tres casos respectivament i la mica en un 
de sol. Els acabats dels vasos, independentment del seu volum, són preferentment polits 
(cinc casos) i allisats (cinc casos). Destaca el fet que dos vasos (2 i 3) semblen presentar 
un acabat mixt que combina el polit i un bany parcial de mangra.  
Els trets morfològics de la mostra presenten una predominança dels vasos mitjans (cinc) 
i dels grans (quatre), mentre que només un es pot considerar dins dels petits. Les formes 
dels vasos han restat majoritàriament indeterminades. No obstant s'ha establert la 
presència de dos vasos hemisfèrics (1 i 4), un ovoide (vas 3) i un com a genèric esfèric 
(8).   

Taula 34: Resum dels trets tècnics i morfològics dels vasos de la Vinya d'en Pau 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda 

 
5 2 3 

Desgreixant 
Calc+Mica Calc+Qu Calc+Feld Calc 

1 3 3 2 

Acabat 
Allisat Polit Polit+Mangra Indet 

3 5 2 - 

Mida 
Gran Mitjà Petit 

 
4 5 1 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Indet 

2 2 6 

 
Pel que fa a les decoracions dels vasos (taula 62), les impressions cardials es troben 
presents en quatre vasos de manera exclusiva i combinada amb impressió complexa 
(pinta) en dos vasos i combinada amb acanalat en només un vas. Destaca el fet que 
només es documenta en un vas (nº1) la relació impressió cardial+cordó+impressió. Per 
tant les impressions de petxina es troben en set vasos, cosa que implica el 70% dels 
vasos. El cordó llis com a únic element decoratiu es troba present en dos vasos, igual 
que la impressió complexa successiva (pinta) però combinada amb d'altres matrius. 
L'acanalat es troba present en un vas com a única tècnica decorativa i acompanyant al 
cardial en un altre cas.  
Quan s'analitzen en profunditat les matrius decoratives (taula 63), s'observa que la 
impressió cardial arrossegada és la més present, en tres casos com a única matriu i en 
dos casos combinada amb d'altres tècniques. El cardial oblic es troba present en un vas 
com a decoració única i acompanyat d'acanalat en un altre. El cordó llis esdevé la 
segona tècnica única més emprada amb dos vasos. Les combinacions de matrius 
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(presents en tres vasos), no és repetitiva i destaca la presència d'acanalat + cardial, de 
cardial + cordó i de cardial arrossegat + perpendicular. Cal esmentar que el vas amb 
decoració acanalada presenta també traces d'ocre.  
 

Taula 35: Tipus decoratius simplificats de la E‐1 de la Vinya d'en Pau 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 5 (50) 
Cordó llis 2 (20) 
Acanalat 1 (10) 
Cardial + cordó 1 (10) 
Cardial + acanalat 1 (10) 
TOTAL 10 (100) 

 
Taula 36: Matrius desglossades dels conjunt de la Vinya d'en Pau 

Tipus i combinacions decoratives Nº (i percentatge) 
Cardial oblic 1 
Cardial arrossegat 3
Cordó llis 2 
Acanalat 1 
Total decoracions simples 7 (70) 
Cardial oblic + acanalat 1 
Cardial arrossegat + cordó 1
Cardial perp + arrosseg  1

Total decoracions compostes 3 (30) 
 
La reduïda mostra disponible per aquest jaciment ens condueix a no presentar cap gràfic 
acumulatiu dels temes i dels motius.Pel que fa als motius, a la E-1 de Vinya d'en Pau 
s'ha observat una notable repetició. Per una banda predomina la franja horitzontal 
simple (A1) amb tres vasos, el cordó llis horitzontal (I1) amb dos vasos i el tipus 
compost franges múltiples paral·leles limitades amb cordó llis integrat en una de les 
bandes (B2+I5) en dos vasos. La resta de tipus compta només amb un exemple 
cadascun, destacant la franja horitzontal limitada amb franja vertical limitada i amb 
cordó integrat (D2+I1) en un únic vas. Entre les temàtiques s'ha observat una notable 
riquesa i complexitat de les composicions. Per una banda els simples estan presents pel 
tipus "horitzontal" en quatre vasos, la composició "horitzontal+vertical" ho està en dos i 
la "horitzontal+oblic" en tres vasos. En un únic cas es combinen fins a tres temes 
diferents, amb la composició "hortizontal+oblic+vertical".  
 
RESUM 
 
L'estructura E-1 de la Vinya d'en Pau va proporcionar un total de 22 fragments ceràmics 
decorats que han estat reduïts a un total de 10 vasos. Aquesta forta reducció ve 
provocada sobretot pel vas 8 (amb 10 fragments) i el vas 9 (amb quatre). El baix 
nombre de restes ha impedit la realització de gràfics comparatius entre diferents 
variables. Per aquest motiu tan sols s'han presentat els nombres totals en cada camp.  
En els aspectes tècnics, la cocció irregular és la més present (cinc vasos) en front dels 
altres tipus. Les possibles inclusions minerals són nombroses però es documenten 
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sobretot la calcària, la mica, el quars i el feldespat. L'acabat més habitual és el polit amb 
cinc vasos, però destaca la presència de dos vasos on aquest es combina amb un bany 
parcial de mangra. Entre els aspectes formals, les mides són majoritàriament grans i 
mitjanes (quatre i cinc vasos respectivament). Les formes són bàsicament 
indeterminades a causa de la fragmentació del registre. Destaca la presència de dos 
vasos esfèrics i dos d'hemisfèrics. Pel que fa a les decoracions, el cardial i sobretot el 
cardial arrossegat són importants en presència, però destaca també l'aparició d'un vas 
amb decoració únicament acanalada i un d'altre on aquesta tècnica es combina amb el 
cardial.  
 

 
Làmina 11: Vasos ceràmics de la Vinya d'en Pau 

 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
194 

 

8.1.10. SANT PAU DEL CAMP (Barcelona, Barcelonès) 
 
Entre els anys 1988 i 1992 s'excavà al carrer Sant Pau nº92 de Barcelona (barri del 
Raval) un solar que ocupava aproximadament 800m2, sota la direcció de Robert Farré. 
Fruit d'aquests treballs es documentà un important jaciment arqueològic que abraçava 
una forquilla entre fases subactuals/modernes fins el neolític inicial (fig. 101). Tot i la 
importància del jaciment, els treballs i articles posteriors no foren nombrosos ni 
detallats (Granados et al., 1993). En els darrers anys però, un equip de la Universitat 
Autònoma de Barcelona encapçalat per  Miquel Molist, ha dut a terme un projecte de 
revisió i estudi dels materials i fases del jaciment. Aquesta tasca ha començat a dónar 
fruit pel que fa a les fases més antigues del jaciment: se n'ha publicat un monogràfic 
centrat en les ocupacions del neolític cardial i postcardial (Molist et al., 2008) i un 
treball sobre els materials ceràmics cardials (Molist et al., 2009).  
 

 

Fig. 46: Planta del jaciment amb les sitges treballades aquí assenyalades amb una sageta (modificat de Molist et 

al., 2008) 

 
En aquest treball s'analitzen aquelles sitges que van proporcionar materials ceràmics 
cardials i que es trobaven en el nivell IV del jaciment. Els materials procedents de les 
talles més profundes no s'han tingut en compte. Fruit del projecte de la UAB es van 
obtenir dues datacions radiocarbòniques AMS de les sitges 1 i 2 (taula 64), sobre 
sengles restes faunístiques d'Ovis aries, amb el següent resultat:  
 

Taula 37: Datacions radiocarbòniques disponibles de Sant Pau del Camp 

Estructura Material Referència Data BP 
Sitja 1 Ovis aries Beta-236174 6290 ± 50 
Sitja 2 Ovis aries Beta-236175 6250 ± 40 
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ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
S'han analitzat els fragments ceràmics procedents de les sitges 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 i 14. 
Altres estructures, com la 3 o la 15 compten amb poc material ceràmic i cap element 
decorat i per tant han quedat fora del nostre estudi. A partir de les datacions 
radiocarbòniques disponibles i de la poca distància entre les diverses estructures es pot 
proposar una relativa sincronia en la ocupació, per aquest motiu el material ceràmic ha 
estat analitzat de manera conjunta i no per estructures. 
En total s'han estudiat fins a 94 fragments ceràmics decorats, que en la seva major part 
procedeixen de la sitja 1 amb 38 fragments, la sitja 2 amb 18, la sitja 4 amb 14 i la sitja 
10 amb 10. La resta d'estructures no superen la desena d'elements decorats (fig. 102).  
 

 
Fig. 47: Relació de restes ceràmiques decorades per estructures 

Els 94 fragments ceràmics decorats han estat reduïts a un nombre total de 75 vasos 
ceràmics sense que s'hagin documentat remuntatges directes. En aquest sentit, la major 
reducció de vasos respecte a fragments s'ha observat a la sitja 1, amb 26 vasos de 38 
fragments. En la resta de casos la reducció és poc significativa o inexistent. 
La fragmentació del registre disponible és molt elevada. No s'ha documentat cap perfil 
complet i en poques ocasions el registre disponible permet inferir la morfologia exacta 
dels vasos. Són escassos els fragments superiors als 8x8 cm i molt pocs aquells que 
mesuren més de 10 cm. La màxima concentració es dóna en fragments que no superen 
en cap cas els 6x6 cm (fig. 103).  
Pel que fa als trets tècnics (taula 65), les coccions són majoritàriament irregulars i 
reduïdes, amb 32 i 27 vasos respectivament. Les coccions oxidades es documenten en 
16 vasos. Les possibles inclusions minerals estan clarament dominades per la calcària, 
que es troba com a única partícula en 14 vasos, però acompanyada per mica en 23 vasos 
i per quars en 18.. La combinació quars-mica es troba present en 12 vasos. Els acabats 
dels vasos mostren un clar predomini dels allisats (41 vasos) i els polits (31 vasos) vers 
els espatulats (només un exemple, el vas 16). Cal destacar que en dos casos no s'ha 
pogut observar l'acabat a causa de l'alteració de les superfícies dels fragments (vasos 35 
i 36, procedents de la sitja 2).  
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Fig. 48: Mida dels fragments analitzats 

Taula 38: Resum dels trets tècnics i morfològics dels vasos 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda   
32 (42,6) 16 (21,3) 27 (36) 

Desgreixant 
Calc+Mica Calc+Qu Qu+Mica Calc 

23 (30,6) 18 (24) 12 (16) 14 (18,6) 

Acabat 
Allisat Polit Espatulat Indet 

41 (54,6) 31 (41,3) 1 (1,33) 2 (2,6) 

Mida 
Gran Mitjà Petit  

26 (34,6) 43 (57,3) 6 (8) 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Coll destacat Exvasat Cilíndric 

12 (16) 3 (4) 4 (5,3) 4 (5,3) 13 (17,3) 

 
Pel que fa als trets morfològics (taula 65), 26 vasos han estat definits com a grans i 
només sis com petits. La resta i per tant la gran majoria, 43 vasos, han estat identificats 
com a mitjans. Si combinem les dades més nombroses sobre la mida dels vasos i el tipus 
d'acabat es pot observar que els vasos amb acabat allisat es presenten de manera 
equilibrada tant en vasos grans com mitjans (22 i 18 respectivament). En canvi, els 
vasos amb acabat polit són sobretot mitjans (23 vasos), i els acabats allisats són molt 
minoritaris (només 4 vasos). 
Pel que fa a la forma dels vasos, l'alta fragmentació dels fragments analitzats ha impedit 
que es puguin analitzar correctament les morfologies. Això es veu reflectit en que 38 
vasos no han pogut ser descrits a nivell de forma. En ordre d'importància, els vasos 
cilíndrics han estat els més identificats amb 13 vasos, seguits pel grup esfèric/subesfèric 
amb 12. En menor mesura s'han definit els compostos amb coll destacat amb quatre 
exemples, els hemisfèrics i exvasats indiferenciats compten set vasos. Per últim s'ha 
identificat un únic vas amb possible morfologia troncocònica (vas 39, procedent de la 
sitja 2). És probable que s'hagi donat una sobrerepresentació dels vasos cilíndrics ja que 
presentaven unes majors dimensions que la resta. 
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Fig. 49: Combinació entre les dades mida i acabat dels registres 

Si es combinen els tipus de vas més habituals (es deixen de banda els vasos amb coll 
destacat i el vas troncocònic) amb la variable de mida, s'observa que els vasos cilíndrics 
són bàsicament grans i tenen molt poca presència entre els mitjans (fig. 105). El grup 
dels esfèrics compten amb presència entre els grans i mitjans, però amb molt més pes en 
el segon grup. En el cas del grup dels hemisfèrics la situació és encara més acusada, 
comptant només amb un vas gran mentre que la resta -sis- són mitjans.  
 

 
Fig. 50: Combinació entre les variables mida i forma del vas 

Pel que fa a les decoracions més emprades (taula 66), en 35 vasos es dóna de manera 
única la impressió cardial, i es troba acompanyada/combinada d'un cordó en 10 vasos, 
amb impressió d'instrument en dos vasos i amb incisió en un sol vas. Això implica que 
la impressió cardial es troba present en quasi el 65% dels vasos. Els cordons llisos sols 
es troben presents en 13 vasos, combinats amb impressió d'instrument en quatre vasos i 
amb incisió en un de sol. La impressió d'instrument es troba present com a decoració 
exclusiva en cinc vasos, el sillon d'impressions en tres vasos i la impressió d'una altra 
petxina (probablement Glycimeris) es dóna en un únic vas.  
Alhora d'analitzar les dades referents a les decoracions (taula 67), es detecta que la 
impressió cardial en posició obliqua és la tècnica més emprada, documentada en 23 
vasos. Es veu seguida de 13 vasos amb únicament cordó llis. La resta de tècniques 
simples no assoleix més de dos-tres efectius. En total, les matrius simples es troben 
documentades en 49 vasos, mentre que en 26 vasos s'han documentat tècniques 
combinades, la qual cosa significa gairebé el 35% dels vasos. Entre aquests darrers 
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destaca la impressió cardial obliqua combinada amb el cardial arrossegat, documentat 
en cinc vasos, el cardial oblic amb cordó en cinc vasos novament i la impressió 
d'instrument amb cordó en quatre vasos. La resta de combinacions no assoleix més d'un 
efectiu cadascun.  

 

Taula 39: Tipus de decoració documentada 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 35 (46,6) 
Cordó llis 13 (17,33) 
Petxina (altres) 1 (1,33) 
Impressió 5 (6,6) 
Sillon d'impressions 3 (4) 
Matrius simples 57 (76) 
Cardial + cordó 10 (13,3) 
Cardial + impressió 2 (2,66) 
Cardial + incisió 1 (1,33) 
Cordó + impressió 4 (5,33) 
Cordó + incisió 1 (1,33) 
Matrius combinades 18 (24) 
TOTAL 75 (100) 

 
Cal destacar entre els tipus simples la presència d'un vas amb impressió de petxina no 
cardial (probablement Glycimeris), i de tres vasos amb decoració incís-impresa de tipus 
sillon d'impressions. En aquest darrer cas, tot i que es tracta d'una tècnica que combina 
la impressió i la incisió, s'ha considerat una matriu simple per estar realitzada en un 
mateix moviment.  
Com es pot observar en la taula 67, en 26 vasos (quasi el 35%) es donen combinacions 
complexes de matrius, mentre que en 49 vasos s'hi donen només de simples. Aquest 
percentatge és molt elevat i pot indicar una complexitat en la producció de les 
decoracions.  
Pel que fa als motius (fig. 106), a Sant Pau del Camp s'han descrit molts motius 
decoratius diferents, malgrat això la categoria d'indeterminats és de llarg el més 
representat a causa de la fragmentació del registre. S'han descrit 13 tipus de motius 
diferents, mentre que en sis casos es donen models combinats. Destaca en primer lloc el 
tipus A2 (franja horitzontal limitada) i el I1 (cordó llis horitzontal) amb deu vasos 
respectivament, seguits de la franja horitzontal simple amb sis casos. D'entre la resta, 
només F1 (franja horitzontal amb cordó integrat) i I4 (cordó horitzontal imprès o incís) 
compten amb tres exemples. La resta de casos no compta amb més de dos-tres 
exemples.  
D'entre les combinacions, els exemples documentats són F1+I3 (franja decorada i 
cordons ortogonals), I2+F1 (franja decorada amb cordó integrat i cordó llis paral·lel 
independent), I4+I1 (cordó llis i cordó imprès/incís paral·lel), B2+D4 (franges 
horitzontals limitades amb meandre integrat en una de les franges), A1+H4 (franja 
horitzontal simple i franja horitzontals amb faixes obliqües ascendents i descendents) i 
E1+D1 (franja horitzontal ampla i franja horitzontal amb faixes verticals). Aquest fet 
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junt amb el nombre de motius complexos de formació simple permet inferir de Sant Pau 
del Camp un ús complex de les decoracions.  
 

Taula 40: Tipus de matrius emprades 

Tipus de matrius Número (i percentatge) 
Cardial oblic 23 (30,66) 
Cardial perpendicular 2 (2,66) 
Cardial arrossegat 3 (4) 
Cordó llis 13 (17,33) 
Impressió complexa 1 (1,33) 
Impressió simple 1 (1,33) 
Impressió simple successiva 2 (2,66) 
Altra petxina (Glycimeris sp.) 1 (1,33) 
Sillon d'impressions 3 (4) 
Total simples 49 (65,3) 
Cardial oblic + arrossegat 5 (6,66) 
Cardial oblic + cardial umbó 1 (1,33) 
Cardial oblic + cordó 5 (6,66) 
Cardial oblic + incisió 1 (1,33) 
Cardial arrossegat + cordó 1 (1,33) 
Cardial arrossegat+oblic+impressió 1 (1,33) 
Cardial oblic+cordó+umbó 1 (1,33) 
Cardial oblic+cordó+cardial arrossegat 1 (1,33) 
Cordó + cardial umbó 1 (1,33) 
Cordó + impressió 4 (5,33) 
Cordó + incisió 2 (2,66) 
Gradina + cardial oblic 2 (2,66) 
Impressió complexa + impr. simple 1 (1,33) 
Total combinades 26 (34,6) 
Total 75 (100) 

 

 
Fig. 51: Tipus de motius documentats a Sant Pau del Camp 
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Pel que fa a les temàtiques que farceixen els motius (fig. 107), el component horitzontal 
és netament superior a la resta de tipus, amb presència exclusiva en 31 vasos. Entre la 
resta dels tipus senzill les espigues amb quatre, els verticals, oblics i ondulants amb dos 
respectivament i els ortogonals amb un completen el repertori. En canvi, entre els tipus 
combinats destaca de manera important el tema oblic+horitzontal amb 11 vasos, seguit 
per l' horitzontal+vertical amb cinc exemples i l'espiga+horitzontal en quatre. La resta 
de tipus compten amb un sol vas de representació. 
 

 
Fig. 52: Tipus de temàtica documentada dins els panells/motius 

Els components dominants en els camps motiu (A2 i I1, però sobretot els indeterminats) 
i temàtica (horitzontal) no fan possible la generació de gràfics, ja que aquests elements 
tant representats distorsionarien qualsevol combinació. 
 
RESUM 
 
Els 75 vasos documentats a Sant Pau del Camp mostren un comportament equilibrat pel 
que fa a les coccions irregulars i reduïdes (entre 35-45%), mentre que les oxidades tenen 
menys presència. Les possibles inclusions minerals estan presidides per la calcària, la 
mica i el quars. Sobretot predominen les combinacions calcària-mica i calcària-quars. 
Els acabats són sobretot allisats (c 55%) i polits (c. 40%), mentre que altres tipus són 
anecdòtics. Les mides dels vasos mostren una baixíssima presència d'exemples petits (6 
vasos), enfront dels grans (c.35%) i sobretot els mitjans (c.60%). Això a priori podria 
ser contradictori amb les formes documentades, ja que la majoria de vasos han estat 
definits com cilíndrics (13 vasos), seguit dels subesfèrics i esfèrics (12 vasos). Es podria 
explicar per l'alt nombre de vasos descrits com a indeterminats pel que fa a la 
morfologia (39) i que pertanyerien a altres grups lluny de les formes cilindroides, 
sub/esfèriques, hemisfèriques o amb coll destacat.  
Pel que fa a les decoracions, la matriu més emprada és la petxina en posició obliqua 
com a únic element present (30 vasos), seguida dels cordons llisos (en 13). D'entre les 
altres matrius úniques, destaca l'ús del sillon d'impressions en tres vasos o del cardial 
arrossegat també en tres. Entre les matrius combinades, que es donen en el 35% dels 
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vasos, les més documentades són el cardial oblic+arrossegat, el cardial oblic+cordó i el 
cordó+impressió simple amb entre cinc i quatre vasos cadascun.   
Pel que fa als motius i les temàtiques, la mostra està dominada per la franja horitzontal 
limitada, el cordó llis horitzontal, la franja horitzontal simple i els motius combinats. 
Les temàtiques són bàsicament horitzontals, ja que la resta tenen una presència limitada 
(tot i que hi ha molts exemples) si exceptuem la combinació direcció oblic+horitzontal.  
En general s'observen unes produccions amb una gran variabilitat pel que fa a les 
matrius emprades (simples i combinades), així com un alt nombre de motius i també de 
temàtiques. No obstant, en gairebé tots els casos estan polaritzades en alguns tipus 
concrets, clarament dominants respecte a la resta.  
 

 
Làmina 8: Vasos de Sant Pau del Camp (dibuixos d'Anna Gómez, muntatge X. Oms) 
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8.1.11. ESQUERDA DE LES ROQUES DEL PANY (Torrelles de Foix, Alt 
Penedès) 
 
El jaciment de l'Esquerda de les Roques del Pany és una cova en forma de galeria única 
oberta en calcàries triàsiques del Keuper, erosionat pel pas del riu Foix (Grivé, 1928). 
Té forma d'escletxa allargada i serpentiforme d'uns 30 m, amb una amplada que no 
supera en cap cas els 2-3 m.  
El jaciment fou excavat i buidat gairebé en tota la seva totalitat per un grup d'estudiants 
i aficionats a l'arqueologia de Vilafranca del Penedès, encapçalat per Martí Grivé abans 
de l'any 1928 (fig. 108). Altres personatges importants de la primera arqueologia 
penedesenca com Pere Giró també col·laboraren en aquestes tasques.   
 

 
Fig. 53: Material ceràmic cardial de la capa inferior de l'Esquerda de les Roques del Pany (segons Grivé, 1928) 

Les poques dades de caire purament arqueològic que proporciona l'article publicat 
(Grivé, 1928), permeten associar la presència de les restes humanes (d'un mínim de 12 
inhumacions) a les ceràmiques cardials, així com a tot un lot de materials d'abillament 
que podrien acompanyar les inhumacions. A part d'aquesta observació, el fet més 
important seria que es tractà del primer jaciment a Catalunya on les ceràmiques cardials 
es situaven en un estrat inferior al de les ceràmiques campaniformes (Baldellou et al., 
1989).  
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
D'aquest jaciment s'han analitzat un total de 112 fragments decorats procedents del 
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya (Vinseum de Vilafranca del Penedès). 
Aquests fragments s'han vist reduïts a un nombre mínim de 31 vasos decorats. Això 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
203 

 

implica una de les reduccions més importants fetes en el nostre treball, i al mateix temps 
podria indicar un buidatge generalitzat del jaciment.  
L'anàlisi preliminar mostra que la mètrica del registre és desigual. Per una banda una 
concentració important de fragments se situa al voltant dels 4x4 cm, però al mateix 
temps una important quantitat de fragments superen abastament aquestes dimensions 
(fig. 109). 
 

 
Fig. 54: Dimensions dels fragments ceràmics del jaciment 

A nivell tècnic (taula 68), les coccions predominants són les irregulars amb 16 vasos i 
les oxidades amb 12, mentre que de reduïdes només n'hi ha tres. Les possibles 
inclusions minerals més presents són la calcària sola i la calcària combinada amb quars 
(entre 20-30%). La combinació mica-calcària amb sis vasos i quars-mica amb cinc 
també hi és present, mentre que altres combinacions tenen un pes molt reduït. Els 
acabats documentats es redueixen a dos tipus, allisats en 13 vasos i polits en 18.  
Pel que fa als trets morfològics, els vasos mitjans són netament els més documentats 
amb 20 efectius, i els grans i petits amb set i quatre tenen una presència molt menor. Les 
formes més habituals són els vasos esfèrics/subesfèrics amb nou vasos junt amb els vuit 
efectius compostos (amb coll destacat). Els vasos cilíndrics i hemisfèrics amb tres vasos 
cadascun també destaquen per la poca presència. Cal destacar per últim que hi ha un vas 
(el nº4) que té una morfologia molt oberta similar a un plat.   
 

Taula 41: Trets tècnics i morfològics de la mostra de l'Esquerda 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda   
16 (51,61) 12 (38,7) 3 (9,67) 

Desgreixant 
Calc+Mica Calc+Qu Qu+Mica Calc 

6 (19,35) 9 (29) 5 (16,12) 7 (22,58) 

Acabat 
Allisat Polit Espatulat Indet 

13 (41,93) 18 (58,06) 0 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit  

7 (22,58) 20 (64,51) 4 (12,9) 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Coll destacat Exvasat Cilíndric 

9 (29) 3 (9,67) 8 (25,8) 1 (3,22) 3 (9,67) 

 

0

20

40

60

80

100

120

0 50 100 150



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
204 

 

El baix nombre de vasos amb el que compta aquest jaciment impedeix realitzar cap 
tipus de comparació i combinació en gràfics, ja que en tots els camps hi ha un o altre 
factor distorsionador que inhabilita qualsevol intent de combinació.  
Les decoracions a l'Esquerda de les Roques del Pany estan dominades per l'ús de la 
impressió cardial, tant com a única matriu com acompanyada de cordons o inclús de 
pinta (o dels dos), amb un total de 21 vasos (67,74%). Els cordons llisos es troben 
presents en vuit vasos diferents i la pinta com a única matriu en dos vasos (taula 69).  
 

Taula 42: Decoracions simplificades de l'Esquerda de les Roques del Pany 

Cardial Cardial+cordó Cordó llis Pinta Cardial+pinta Cardial+pinta+cordó 
7 (22,58) 7 (22,58) 8 (25,8) 2 (6,45) 2 (6,45) 5 (16,12) 

 
Si es combinen les dades sobre les decoracions i sobre les morfologies dels vasos (fig. 
110), tot i que els nombres totals són poc significatius, es pot proposar que els vasos 
cilíndrics estan decorats sobretot amb cordons llisos, igual que els esfèrics. Les 
decoracions cardial i cardial sobre cordó tenen una presència habitual en totes les 
formes menys en els cilíndrics. En canvi, és destacable que la triple combinació 
decorativa està sobretot present en els vasos compostos amb coll, i és totalment absent 
en els vasos esfèrics i hemisfèrics.   
 

 
Fig. 55: Combinació de les formes més habituals i els tipus decoratius simplificats 

Quan es desglossen les matrius de cada categoria, s'observa com a element més 
remarcable la migradesa de matrius solitàries (taula 70). Només la presència dels 
cordons llisos facilita que el dèficit sigui major. En el cas de les matrius combinades, es 
detecta poca homogeneïtat  ja que hi ha moltes combinacions possibles. Per una banda 
hi ha un grup amb dues matrius (impreses o impresa+cordó), que s'eleva a cinc vasos, 
mentre que en la resta de casos (12), es donen fins a tres tipus diferents de matriu 
combinada. Això indica una feina molt important en la combinació de les matrius i en la 
complexitat dels processos tècnics decoratius.  
Es troben representats 10 motius amb un nombre baix d'individus en tots els casos, és a 
dir que hi ha una gran heterogeneïtat en aquest camp (fig. 111). Aquest fet es veu 
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corroborat per la presència de nou vasos amb motius combinats, dels quals quatre (v. 
10, 13, 16 i 22) tenen fins a tres motius diferents. El fet que només tres vasos s'hagin 
classificat amb motiu indeterminat es pot explicar per la bona conservació del registre i 
sobretot perquè cada vas compta amb nombrosos fragments.  
 

Taula 43: Dades desglossades de les matrius documentades a l'Esquerda de les Roques del Pany 

Tipus de matrius Número (i %) 
Cardial oblic 3 (9,67) 
Cardial perpendicular 1 (3,22) 
Cordó llis 8 (25,8) 
Pinta 2 (6,45) 
Total matrius simples 14 (45,16) 
Cardial arrossegat+cordó 1 (3,22)
Cardial arrossegat+cordó+pinta 1 (3,22)
Cardial oblic+arrossegat 2 (6,45) 
Cardial oblic+cordó 1 (3,22)
Cardial oblic+arrossegat+perpendicular 1 (3,22)
Cardial oblic+arrossegat+cordó 2 (6,45) 
Cardial oblic+arrossegat+pinta 1 (3,22)
Cardial perpendicular+arrossegat 1 (3,22)
Pinta+ cardial arrossegat 1 (3,22)
Pinta+cordó 1 (3,22)
Pinta+cordó+cardial oblic 1 (3,22)
Pinta+cordó+cardial perpendicular 2 (6,45)
Pinta+cordó+cardial arrossegat 2 (6,45)
Total matrius combinades 17 (54,83) 
Total 31 (100) 

 
 

 
Fig. 56: Tipus de motius documentats al jaciment 

Entre els motius no combinats (fig. 70), les franges horitzontals múltiples paral·leles 
(B1) compten amb tres presències i la franja horitzontal simple (A1) compta amb dos 
vasos, igual que les franges múltiples paral·leles limitades (B2). De la resta, només el 
cordó llis horitzontal (I1) amb sis vasos compta també amb més d'un efectiu. 
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Aquest escenari mostra un conjunt molt heterogeni pel que fa als motius i alhora molt 
complex, i junt amb les nombroses tècniques decoratives esmentades abans permet 
proposar aquest com un dels conjunts més complexos de Catalunya.  
Entre les temàtiques i sintaxis que composen els motius (fig. 112), apareix clarament 
dominant el component horitzontal (amb 18 vasos). La resta de tipus simples, l'espiga, 
el vertical i l'anàrquic compten amb només un vas. D'entre els tipus combinats, la 
composició horitzontal + espiga compta amb dos vasos i la horitzontal + oblic compta 
amb tres vasos. La resta només presenta un únic vas (horitzontal + ondulant, horitzontal 
+ vertical). Destaca que en tres vasos es donen fins a tres temàtiques diferents en els 
motius, horitzontal + oblic + espiga, horitzontal + espiga + pivotant i horitzonta + 
vertical + oblic. Tot i el domini molt clar del component horitzontal, cal remarcar la 
riquesa d'altres tipus amb una notable heterogeneïtat.   
 

 
Fig. 57: Tipus de temàtiques documentats a l'Esquerda de les Roques del Pany 

 
RESUM 
 
La mostra analitzada de l'Esquerda de les Roques del Pany ascendeix a 112 fragments 
ceràmics decorats que s'han reduït a 31 vasos.  
Les coccions són bàsicament oxidades i irregulars, mentre les reductores són 
minoritàries. Les possibles inclusions minerals estan dominades amb claredat per la 
calcària, el quars i la mica, tot i que també es documenta de manera residual el 
feldespat. Tot i que les combinacions entre les litologies són habituals, la presència de la 
calcària és la més important (7 vasos). Els acabats allisats amb 13 vasos i els polits amb 
18 completen tota la panòplia i no es documenten brunyits o espatulats. Pel que fa a les 
mides, la gran majoria pertany als mitjans, mentre que els petits i grans tenen una 
presència molt més limitada. Els tipus de vas ovoide/esfèric i els del coll destacat 
suposen més de la meitat de tipus de la mostra, la resta compten amb tres efectius 
solament (subesfèrics i cilíndrics). Cal destacar la presència d'un vas molt exvasat i 
sembla correspondre's amb un plat.  
Pel que fa a les decoracions, la complexitat en les combinacions és manifesta. La 
decoració cardial sola amb set vasos i el cordó llis amb vuit són els únics tipus 
remarcables. Entre la resta destaca el cardial amb cordó i el cardial amb pinta i amb 
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cordó. Els motius també són molt nombrosos i heterogenis, sense que cap tipus destaqui 
a part de l'I1. Destaca amb molta força les composicions compostes, que es donen en 
nou vasos. En el cas de les temàtiques, es dona un gran domini del component 
horitzontal, tot i així la resta del conjunt és molt ampli i també molt variat.  
 
 

 
Làmina 9: Vasos ceràmics de l'Esquerda de les Roques del Pany 
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8.1.12.- COVA GRAN (Collbató, Baix Llobregat) 
 
Cavitat oberta en els conglomerats de la serra de Montserrat, a 500 msnm i amb un 
recorregut de 38 m en una sola sala. Compta amb una boca de 7 m d'altura per 8 m 
d'amplada màxima (fig. 113).  
Explorada per Josep Colomines junt amb la propera cova Freda l'any 1923; ambdues 
coves esdevingueren des de la seva publicació jaciments de referència pel que fa la 
prehistòria catalana (Colomines, 1925). Amb gran quantitat de restes del neolític antic, 
aquells materials no foren correctament situats dins l'esquema cronocultural de la 
prehistòria recent, ja que no se'n coneixien gaire paral·lels. D'aquesta manera es situaren 
com un element de la Cultura de las Cuevas (Baldellou et al., 1989). Fou tal la quantitat 
i qualitat de les ceràmiques impreses allà documentades, que inicialment el nom de 
ceràmica montserratina fou més emprat que el de ceràmica cardial.  
 

 
Fig. 58: Planta i secció de la cova Gran de Collbató (www.espeleoindex.com) 

 
Tots els materials arqueològics aquí analitzats procedeixen del fons del Museu de 
l'abadia de Montserrat. En el moment del nostre estudi, totes les restes es trobaven 
emmagatzemades sense opció de ser analitzades. Les dades aquí presentades es 
corresponen amb l'estudi inèdit de Josep Mestres, Josep Tarrús i Ramon Ten realitzat 
durant la dècada dels anys 80 del segle XX. La informació descriptiva pel que fa als 
trets tècnics es correspon amb els inventaris d'aquests autors. Mentre que l'anàlisi de les 
morfologies, de les tècniques, dels motius i dels temes ha estat fet per nosaltres a partir 
dels dibuixos de Josep Mestres i Josep Tarrús, així com de les fotografies cedides per 
l'abadia de Montserrat.  
En total s'han inclòs dins el grup de ceràmiques del neolític inicial un total de 211 
fragments ceràmics que han estat reduïts a 140 vasos diferents. Es compta amb un total 
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de 97 vores de tot tipus, moltes d'elles amb nansa o inclús com a part de perfils 
fàcilment reconstruïbles.  
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
L'estudi tècnic dels 140 vasos ceràmics de la cova Gran revela un clar predomini de les 
cuites irregulars amb 85 vasos, seguit de les reduïdes amb 40. Per últim, les coccions 
oxidades compten només amb 15 vasos (taula 71).  
Pel que fa les possibles inclusions minerals, el quars i la mica són les partícules més 
presents. En 58 vasos es concentren juntes. En 54 vasos s'hi suma la calcària. La 
pissarra té un pes marginal i es troba combinada amb quars i mica en vuit vasos i amb 
quars i calcària en sis vasos més.  
Els acabats dels vasos es troben clarament presidits pels de tipus polit, amb 118 
exemples; per contra, l'acabat allisat es troba present en només 20 vasos. Aquest domini 
tant fort de l'acabat polit ens fa sospitar en certa diferència de criteri entre l'estudi de 
Mestres, Tarrús i Ten i el nostre. Això fa que no incloguem aquest aspecte en les 
anàlisis comparatives de les discussions.  
 

Taula 44: Resum de les dades tècniques i morfològiques de la mostra de la cova Gran 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda   
85 (60,71) 15 (10,71) 40(28,57) 

Desgreixant 
Ca+Qu+Mi Qu+Mi+Pissa Qu+Ca+Pissa Qu+Mi 
54 (39,13) 8 (5,79) 4 (4,38) 58 (42,02) 

Acabat 
Allisat Polit Espatulat Indet 

22 (15,71) 118 (85,5) 0 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit  

23 (16,42) 100 (72,46) 17 (13,57) 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Coll destacat Cilíndric Indet 
29 (20,71) 8 (5,71) 23 (16,42) 26 (18,57) 54 (38,57) 

 
Pel que fa als aspectes formals dels vasos (taula71), hi ha un domini de vasos mitjans 
que es troben en 100 exemplars (més del 70%). A molta distància, es troben els vasos 
grans amb 23 efectius i els petits amb 17. 
En quasi el 40% dels casos no s'ha pogut establir el tipus de vas a nivell morfològic (en 
54 vasos). Pel que fa  a la resta, hi ha un clar equilibri entre els vasos subesfèrics i 
esfèrics i els cilíndrics, amb 29 i 26 exemples cadascun. Els segueixen també, amb una 
notable presència, els vasos compostos amb coll destacat i els vasos hemisfèrics, que 
només han estat descrits en vuit ocasions.  
El domini d'alguns components de mida (vas mitjà) i d'acabat (polit), impedeix poder 
dur a terme cap tipus de relació amb els tipus morfologia dels vasos, ja que es veurien 
clarament esbiaixats.  
Pel que fa a les matrius emprades de manera simplificada (taula 72), les diverses 
impressions cardials suposen la única decoració emprada en quasi el 47% del total dels 
vasos (67). En ordre d'importància, els cordons llisos representen poc més del 10% amb 
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17 efectius. Altres tipus de matrius simples són molt residuals (quan s'empren de 
manera solitària), com l'ús de pinta, impressió o incisió. Tots aquests tipus assoleixen un 
total de 85 vasos, que implica el 60% del total.  
 

Taula 45: Taula simplificada de les matrius emprades 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 67 (47,85) 
Cordó llis 17 (12,14) 
Pinta 1 (0,71) 
Impressió 1 (0,71) 
Incisió 2 (1,42) 
Total matrius simples 85 (60,71) 
Cardial + cordó 26 (18,57) 
Cardial + cordó + pinta 1 (0,71) 
Cardial + cordó + impressió 1 (0,71) 
Cardial + pinta 11 (7,85) 
Cardial + incisió 7 (5) 
Cardial + impressió 3 (2,14) 
Cardial + impressió + incisió 1 (0,71) 
Cardial + incisió + cordó 1 (0,71) 
Cardial + incisió + pinta + cordó 1 (0,71) 
Total matrius combinades 55 (39,28) 
Total 140 (100) 

 
Per la seva banda, l'ús de matrius combinades (quasi el 40% del total) compta com a 
principal actor el tipus cardial + cordó amb 26 vasos, seguit del cardial + pinta amb 11 i 
del cardial + incisió amb set. La resta de tipus compten amb l'existència d'entre un i tres 
vasos.  
Quan s'analitzen les matrius desglossades (taula 73), s'observa una proporció entre 
vasos amb una sola matriu i aquells que en combinen més d'una; aquesta varia 
substancialment si es compara amb el recompte sobre decoracions no desglossades. En 
aquest cas, els vasos decorats amb una sola tècnica assoleixen el 51,42% (72 vasos), 
mentre aquells que en tenen més d'una arriben al 48,57% amb 68 vasos.  
Entre les matrius més emprades, s'observa un clar domini de les impressions cardials en 
posició obliqua en els vasos de la cova Gran, que impliquen un 25% del total. En segon 
lloc el cardial arrossegat té una importància també remarcable, amb 16 vasos. Els 
cordons llisos simples i aquells que compten amb cordó intern assoleixen el nombre de 
17 vasos (13 de simples i quatre amb cordó intern). Els altres tipus de decoració única 
són amb pinta, impressió i incisió i tenen una presència molt minvada.  
Quan s'analitza l'espectre de matrius combinades, el major nombre de vasos compta 
amb l'associació cardial oblic + cordó, documentada en 21 vasos (15%), seguida de l'ús 
combinat de cardial oblic + cardial arrossegat en 9 vasos. Les combinacions de cardial 
oblic amb d'altres tècniques, tot i no ser molt nombroses, sí es troben presents. Cardial 
oblic + pinta en cinc vasos, cardial oblic + incisió en sis vasos i cardial oblic + umbó en 
quatre casos. La resta de tècniques té una presència molt menor i generalment es troba 
en casos individuals: la riquesa de variacions no s'acostuma a repetir i per això només 
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apareixen 14 vasos amb diferents associacions només documentades en un efectiu 
cadascuna.  
 

Taula 46: Desglossat de les matrius emprades, en tipus simples i combinats (en números totals i percentuals) 

Matrius detallades simples Número (i %) 
Cardial oblic 35 (25) 
Cardial arrossegat 16 (11,42) 
Cordó llis 13 (9,28) 
Cordó llis (+ cordó intern) 4 (2,85) 
Pinta 1 (0,71) 
Impressió 1 (0,71) 
Incisió 2 (1,42) 
Total matrius simples 72 (51,42) 
Cardial oblic + arrossegat 9 (6,42) 
Cardial oblic + umbó 4 (2,85) 
Cardial oblic + perpendicular 1 (0,71) 
Cardial oblic + cordó 21 (15) 
Cardial oblic + impressió 2 (1,42) 
Cardial oblic + incisió 6 (4,28) 
Cardial oblic + pinta 5 (3,57) 
Cardial arrossegat + cordó 4 (2,85) 
Cardial arrossegat + umbó 1 (0,71) 
Cardial arrossegat + impressió 1 (0,71) 
Cardial arrossegat + pinta 1 (0,71) 
Cardial perpendicular + pinta 1 (0,71) 
Cardial perpendicular + impressió 1 (0,71) 
Cardial oblic + pinta + umbó 3 (2,14) 
Cardial oblic + pinta + cordó 1 (0,71) 
Cardial oblic + umbó + incisió 1 (0,71) 
Cardial oblic + cordó + impressió 1 (0,71) 
Cardial oblic+incisió+pinta+cordó 1 (0,71) 
Cardial oblic+incisió+umbó+cordó 1 (0,71) 
Cardial arrossegat + pinta + umbó 1 (0,71) 
Cardial indet + incisió 1 (0,71) 
Pinta + umbó 1 (0,71) 
Total matrius combinades 68 (48,57) 
Total 140 (100) 

 
Hem d'esmentar en aquest moment també la presència d'un nombre important de vasos 
amb restes de color, possiblement ocre o similar. En total 25 vasos compten amb aquest 
tret, dels quals 20 el presenten a la cara exterior i en relació amb els motius decoratius, 
mentre que en cinc vasos, l'ocre es troba a l'interior. En aquest cas podria deure's a una 
causa accidental o bé tractar-se de contenidors de colorant. En el primer cas però, 
considerem que l'ocre formava part del motiu decoratiu, sempre en forma de petites 
pinzellades, mai com un bany de color o engalba. En la discussió de tècniques i motius 
es reprendrà aquest tema.  
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Fig. 59: Tipus de matrius de la cova Gran 

Pel que fa als motius (fig. 114), no s'ha pogut determinar la seva tipologia en 15 vasos, 
mentre que cal destacar la riquesa dels motius combinats, que assoleixen un total de 34 
vasos (24,28 % del total). En el grup dels simples, la franja horitzontal simple (A1) i la 
franja horitzontal limitada (A2) són els més habituals amb 19 i 18 vasos respectivament, 
seguit de la franja horitzontal limitada amb franges verticals limitades amb 11 vasos 
(D2), la franja horitzontal ampla sense limitar amb cinc efectius (E1) i el cordó llis 
horitzontal amb 11 vasos (I1). Els cordons ortogonals (I3) i la franja horitzontal que 
combina cordó i impressions/incisions compten amb tres efectius, igual que les franges 
múltiples simples (B1) i limitades (B2), o els tipus de franges múltiples horitzontals i 
verticals (C2).  
 

 
Fig. 60: Tipus de motius combinats de la cova Gran 

Entre els tipus combinats (fig. 115), no es donen massa repeticions i això, igual que en 
el cas de les combinacions de matrius, indica una riquesa molt elevada junt amb una alta 
diferenciació dels vasos i per tant una certa exclusivitat en els motius. Destaca la 
combinació de la franja horitzontal simple i una de limitada (A1+A2) en cinc vasos, una 
franja horitzontal limitada combinada amb una franja horitzontal on s'integren impressió 
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o incisió i cordó (A2+F1) en sis vasos o una franja horitzontal ampla juntament amb una 
franja amb cordó decorat (E1+F1) en tres efectius. La resta de motius es troben només 
en un i dos vasos amb combinacions diverses.  
Quan s'observen les morfologies dels vasos i la freqüència dels motius, simples i 
combinats (fig. 116), es pot veure com en els vasos hemisfèrics només es documenten 
motius simples; que en els subesfèrics/esfèrics i en els cilíndrics compten amb ambdós 
tipus però amb un clar domini dels tipus simples. Per contra, en els vasos amb coll 
destacat es dóna una relació molt similar entre els motius simples i els combinats, sent 
l'únic cas en que els més complexos són majoritaris. Per tant es pot deduir que a la cova 
Gran els vasos de morfologia més complexa (els compostos amb coll) són aquells que 
presenten una decoració també més elaborada.  
Pel que fa a les temàtiques que farceixen els motius (fig. 117), a la cova Gran es dona 
novament una gran quantitat de vasos on es dona més d'una temàtica. Concretament en 
73 vasos es compta amb dos o més temes, mentre que en 63 només se'n documenta un. 
En quatre casos no s'ha pogut establir a causa de la incapacitat d'orientar els fragments 
ceràmics.  
Entre els tipus únics, el més habitual és la temàtica horitzontal amb 42 vasos mentre que 
la resta tenen poc pes, com ara l'espiga present en cinc efectius o el pivotant en quatre. 
La resta compta amb entre un i tres vasos. En els vasos amb més d'una temàtica farcint 
els motius, s'observa un clar domini del component horitzontal, que es combina amb la 
orientació obliqua en 20 vasos o amb el tema vertical en 21. Un altre tema habitual és la 
combinació entre horitzontal+oblic+vertical (10 vasos). De la resta, només podem 
destacar l'associació espiga+horitzontal en cinc vasos, l'horitzontal+arquejat en tres 
efectius i la triple combinació entre horitzontal+espiga+vertical en tres vasos.  
 

 
Fig. 61: Relació entre la morfologia dels vasos i el tipus de motiu (en números totals) 

El fet que més del 52% dels vasos (73) comptin amb més d'una tècnica es pot relacionar 
amb el fet que 34 vasos compten amb motius complexes i que en un altre bon nombre 
d'efectius, es troben decorats mitjançant motius molt rics (C1,C2,D2 o F1 per exemple).  
Podem deduir que en les combinacions de motiu i de tema, els tipus simples es trobaran 
més presents en les franges horitzontals simples (A1) que com s'ha dit compten amb 19 
vasos. Per aquest motiu, a causa de la concentració de temàtiques en motius concrets, la 
informació proporcionada per un gràfic comparatiu no és concloent. 
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Fig. 62: Tipus de temàtiques documentades als motius de la cova Gran 

 
RESUM 
 
De la cova Gran s'han comptabilitzat un total de 211 fragments ceràmics que han estat 
reduïts a 140 vasos ceràmics, tots ells procedents del fons del Museu de Montserrat i 
analitzats durant la dècada dels anys 80 per Josep Mestres, Josep Tarrús i Ramon Ten.  
A nivell tècnic, les coccions són preferiblement irregulars en 85 vasos i reduïdes en 40. 
La major part de les possibles inclusions minerals es troben presidides per la 
calcària+quars+mica en 54 vasos i pel quars i la mica en 58 efectius. Els acabats, segons 
Mestres, Tarrús i Ten, estan presidides pels polits amb més del 85% dels vasos, metre 
que els allisats són minoritaris. Pel que fa a les mides, la major part dels vasos s'han 
definit com mitjans (c-70%), mentre que els grans i els petits tenen una presència 
equilibrada entre ells. Les formes més habituals són les subesfèriques i les esfèriques 
amb 29 vasos en total, seguit de les cilíndriques amb 26 i les de coll destacat amb 23. 
Els vasos hemisfèrics tenen un pes molt menor, amb només vuit exemplars.  
Pel que fa a les decoracions, la tècnica cardial sola o combinada amb d'altres matrius és 
majoritària i assoleix un total de més del 75%, seguida dels cordons llisos. La resta de 
tècniques tenen una presència menor. És destacable que només el 51% dels vasos 
compta amb l'ús d'una sola matriu decorativa, mentre que a la resta se'n poden observar 
entre dues i quatre de diferents. També és ressenyable que entre els motius es 
documenta un gran ús dels complexos i també dels combinats (per tant també 
complexos). En les temàtiques, com és lògic, també s'observa la mateixa dinàmica.  
En conclusió doncs, hi ha un alt nombre de tècniques decoratives combinades, de 
motius i de temàtiques. Això proporciona una imatge de molt barroquisme en la mostra 
analitzada de la cova Gran.  
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Làmina 104: Vasos ceràmics de la cova Gran (modificat de Baldellou et al., 1989) 
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8.1.13.- COVA FREDA (Collbató, Baix Llobregat) 
 
Cavitat oberta en els conglomerats de la serra de Montserrat, a 502 msnm i amb un 
recorregut de 232 m dividits en tres sales i alguns trams de galeria. Compta amb una 
boca modificada modernament i tapiada parcialment (fig. 118).  Explorada per Josep 
Colomines, junt amb la propera cova Gran, l'any 1923; ambdues coves esdevingueren 
des de la seva publicació jaciments de referència pel que fa la prehistòria catalana 
(Colomines, 1925). Sembla que els materials arqueològics foren més abundants a la 
primera i segona sala, destacant-ne un potent paquet sedimentari tot i que segons 
Colomines les restes de diferents èpoques es trobaren barrejades (Baldellou et al., 
1989).  
 

 
Fig. 63: Planta i secció de la cova Freda (www.espeleoindex.com) 

Com en el cas de la cova Gran, les restes ceràmiques no han pogut ser analitzades per 
nosaltres per trobar-se emmagatzemades i empaquetades. També en aquest cas, ens hem 
basat en els inventaris i dibuixos de l'estudi inèdit de Josep Mestres, Josep Tarrús i 
Ramon Ten per poder realitzar el nostre treball. En total es compta amb 93 fragments 
ceràmics associats a les primeres fases neolítiques, que s'han vist reduïts a 49 vasos 
ceràmics. Destaca, com en el cas de la cova Gran, un bon nombre de grans fragments 
que permeten la reconstrucció parcial d'alguns dels vasos. D'altra banda, s'han 
documentat un total de 42 vores de tot tipus, molt sovint acompanyades d'elements de 
prensió de notable varietat i forma.  
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ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
L'estudi de les característiques tècniques dels 49 vasos disponibles de la cova Freda 
revela un predomini de les cuites irregulars (26 vasos), seguit de les reduïdes amb 19 
vasos. Les coccions oxidades compten tan sols amb cinc vasos (taula 74). 
Les possibles inclusions minerals, tal com succeeix amb la cova Gran, estan presidides 
per la mica i el quars, acompanyades sovint de calcària. En el cas de la combinació 
calcària+quars+mica es compta amb 14 vasos, en la combinació quars+mica es compta 
amb 26. Per contra, la combinació quars+calcària només es troba present en dos vasos. 
Altres combinacions o presències simples tenen un percentatge residual. 
Els tipus de tractament de superfície més habituals són el polit amb 33 vasos, seguit de 
l'allisat que compta amb 16 exemples. Com en el cas anterior, considerem que hi pot 
haver una certa diferència de criteri entre l'estudi de Mestres, Tarrús i Ten i el nostre. 
Per la qual cosa no inclourem aquest aspecte en les discussions.  
Pel que fa als trets morfològics de la mostra, els vasos mitjans són netament superiors a 
la resta, amb un total de 38 vasos que impliquen quasi un 70% del total. Els vasos grans 
(amb set) i els petits (amb quatre) tenen un presència minsa, representant el 14,28 i el 
8,16 % respectivament. 
 

Taula 47: Resum de les dades tècniques i morfològiques de la cova Freda 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda 

 

 

26 (53,06) 5 (10,2) 18 (36,73) 

Desgreixant 
Ca+Qu+Mi Mi Qu+Ca Qu+Mi 
14 (28,57) 2 (4,08) 2 (4,08) 26 (53,06) 

Acabat 
Allisat Polit Espatulat Indet 

16 (32,65) 33 (67,34) 0 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit 

 
7 (14,28) 38 (77,55) 4 (8,16) 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Coll destacat Cilíndric Indet 
13 (26,53) 4 (8,16) 7 (14,28) 5 (10,2) 20 (40,81) 

 
Pel que fa a les morfologies dels vasos (taula 74), els subesfèrics i esfèrics estan 
representats en 13 efectius, seguit dels compostos amb coll destacat amb set vasos, els 
cilíndrics amb cinc i els hemisfèrics amb quatre. Cal destacar però, que el 40% dels 
efectius han estat definits com a indeterminats, ja que els trets disponibles eren poc 
diagnòstics o no concloents.  
El domini dels components d'acabat polit i de vas de mida mitjana impedeix fer cap 
gràfic d'associació amb les morfologies dels vasos, ja que els resultats obtinguts 
resultarien esbiaixats.  
Les matrius decoratives de les produccions de la cova Freda estan presidides per l'ús de 
les diferents impressions cardials, que es troben en 20 vasos com a única tècnica 
decorativa (taula 75). Els cordons llisos de diferent tipus es troben en set vasos diferents 
(quasi el 15%). L'ús de la pinta, la impressió simple i l'acanalat té un pes reduït a la 
mostra; es troben aquestes matrius en d'entre tres i un vas. 
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Les matrius combinades estan dominades per la presència de l'associació de cardial + 
impressió simple amb cinc vasos, seguit del cardial + cordó en quatre i de cardial + 
pinta en tres vasos. Altres combinacions són poc importants a nivell quantitatiu.  
 

Taula 48: Matrius decoratives simplificades de la cova Freda 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 20 (40,81) 
Cordó llis 7 (14,28) 
Pinta 2 (4,08) 
Impressió 3 (6,12) 
Acanalat 1 (2,04) 
Total matrius simples 33 (67,34) 
Cardial + cordó 4 (8,16) 
Cardial + impressió 5 (10,2) 
Cardial + pinta 3 (6,12) 
Impressió + cordó 1 (2,04) 
Acanalat + impressió 1 (2,04) 
Cardial + pinta + impressió 2 (4,08) 
Total matrius combinades 16 (32,65) 
Total 49 (100) 

 
Després d'una anàlisi aprofundida (taula 76), s'observa com es gira la tendència entre la 
majoria de les matrius simples i les combinades. En aquest sentit, és ara quan les 
matrius associades superen netament a les simples, 28 vasos contra 21. Això ve 
provocat pel fort pes de les associacions de cardial oblic + arrossegat, presents en sis 
vasos.  
Entre els tipus senzills, destaca el pes preponderant dels cordons llisos amb set vasos. 
Malgrat això no es distancia de cap altre tipus de manera important: el cardial oblic es 
troba en sis vasos, l'arrossegat en tres, la pinta en dos, la impressió simple en tres i 
l'acanalat en un sol vas.  
Entre les combinades i com s'ha dit més amunt, la major associació es dóna en la 
combinació cardial oblic + arrossegat en sis vasos, seguida del cardial oblic + impressió, 
del cardial oblic + pinta i del cardial arrossegat + impressió en tres efectius 
respectivament. La resta de combinacions de matrius només compten amb d'entre un i 
dos vasos de presència en la mostra. Com s'ha vist en la part de matrius detallades 
simples, cap element és netament superior a un altre i per tant es pot definir la mostra 
com molt heterogènia.   
Aquest fet impedeix la realització de gràfics comparatius segons decoració i tipus 
(morfologia) de vas, ja que els números totals són molt pobres i les dades resultarien 
esbiaixades. 
Pel que fa als motius (fig. 119), a la cova Freda s'han comptabilitzat un total de 41 vasos 
amb informació positiva, per tant vuit exemplars s'han de considerar dins del grup 
d'indeterminats.  
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Taula 49: Matrius detallades de la mostra de la cova Freda 

Matrius detallades simples Número (i %) 
Cardial oblic 6 (12,24) 
Cardial arrossegat 3 (6,12) 
Cordó llis 7 (14,28) 
Pinta 2 (4,08) 
Impressió 3 (6,12) 
Acanalat 1 (2,04) 
Total matrius simples 21 (42,85) 
Cardial oblic + arrossegat 6 (12,24) 
Cardial oblic + perpendicular 2 (4,08) 
Cardial oblic + perp. + umbó 1 (2,04) 
Cardial oblic + umbó 1 (2,04) 
Cardial oblic + cordó 3 (6,12) 
Cardial oblic + impressió 2 (4,08) 
Cardial oblic + pinta 3 (6,12) 
Cardial oblic + pinta + impressió 1 (2,04) 
Cardial arrossegat + umbó 1 (2,04) 
Cardial arrossegat + impressió 3 (6,12) 
Cardial arrossegat + pinta + impressió 1 (2,04) 
Cardial perpendicular + cordó 1 (2,04) 
Impressió + cordó 1 (2,04) 
Acanalat + impressió 1 (2,04) 
Total matrius combinades 28 (57,14) 
Total 49 (100) 

 

 
Fig. 64: Tipus de motius documentats a la mostra de la cova Freda 

Dels 41 vasos esmentats, en 12 casos s'han definit motius combinats (24,48%), mentre 
que la resta (més del 75%), compta amb motius simples. Algun dels casos descrits dins 
motius simples poden ser considerats complexos, sobretot pels motius D1 i D2 o inclús 
B1 i E1. Per tant, la imatge s'allunyaria del que seria una mostra homogènia i poc 
barroca, ja que la suma d'aquests motius assoliria un total de 16 vasos i per tant més 
d'un 32% del total disponible. Destaca en primer lloc el pes de la franja horitzontal 
limitada (A2) amb nou vasos, seguit de la franja horitzontal simple (A1) amb cinc 
vasos. Únicament D2 (franja horitzontal limitada amb franges verticals limitades) amb 
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tres efectius, F1 (franja horitzontal amb cordó integrat), I1 (cordó llis horitzontal) i I2 
(cordons llisos paral·lels) amb tres vasos cadascun tenen una presència prou repetida.  
Entre els motius combinats, només la combinació A1+D2 es troba en dos vasos i 
A1+A2 en tres vasos, mentre que la resta compta amb un sol efectiu.   
 

 
Fig. 65: Tipus de temàtica dels motius de la cova Freda 

A la cova Freda (fig. 120), les temàtiques simples hi són ben presents i estan dominades 
pel component horitzontal en 14 vasos; no obstant, en la resta de vasos (si n'exceptuem 
un amb decoració en zigzag) es donen temàtiques combinades de dos, tres i fins a quatre 
tipus diferents. La presència més destacada és la horitzontal + vertical documentat en 12 
vasos, l'horitzontal + oblic en vuit i per últim la triple combinació d'horitzontal + 
vertical + oblic, definit en cinc vasos. La resta d'associacions es dona només en un o 
com a màxim dos vasos.  
La correlació directa entre els motius A1 i A2 amb els component horitzontal, 
horitzontal+vertical i horitzontal+vertical és tan evident en la mostra que no hem cregut 
necessari realitzar gràfics comparatius.  
 
RESUM 
 
De la cova Freda s'han analitzat un total de 93 fragments ceràmics reduïts a 49 vasos 
seguint els treballs d'anàlisi parcial duts a terme per Josep Mestres, Josep Tarrús i 
Ramon Ten. A nivell tècnic, una mica més del 50% dels vasos ceràmics compta amb 
una cocció irregular, seguida de la cocció reduïda en més del 35% dels casos. La cuita 
oxidada té una presència minsa amb només 5 vasos. Les partícules minerals 
documentades estan sobretot representades per la mica i el quars, que junt amb la 
calcària tenen el major protagonisme, sovint entre el 25 i el 50% del total. La presència 
de partícules úniques és molt residual. Els acabats dels vasos són preferiblement polits 
(33), mentre que 16 són allisats. No s'ha documentat la presència d'espatulats ni de 
brunyits. A nivell de mida i forma, els vasos mitjans són els més presents a la mostra 
amb més del 75% del total. Els grans i petits tenen un presència quasi testimonial amb 
només set i quatre vasos respectivament. Pel que fa a les morfologies, els indeterminats 
són majoritaris amb 20 efectius. De la resta, destaquen els 13 vasos subesfèrics i 
esfèrics, set compostos amb coll destacat, cinc cilíndrics i quatre hemisfèrics.  
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Pel que fa a les decoracions, les dades varien molt si emprem les matrius simplificades 
o les desglossades en profunditat. En el primer cas les decoracions simples són 
majoritàries amb quasi un 70% del total, en canvi en l'anàlisi aprofundit les decoracions 
combinades assoleixen quasi un 60% del total. De qualsevol forma, les decoracions 
impreses cardials són majoritàries en la mostra, seguides dels cordons llisos. La 
presència de combinacions com els cordons llisos és habitual, però també cal destacar la 
presència regular de l'ús de la pinta i la impressió simple, sol o amb decoracions cardials 
o d'altres tipus. Els motius més emprats són les franges horitzontals tant simples com 
limitades, amb cinc i nou efectius respectivament, però també cal destacar la presència 
d'un alt nombre de motius combinats, entre els que destaquen A1+A2 en tres vasos i 
A1+D2 en dos. Pel que fa a les temàtiques, destaca l'ús del component horitzontal com a 
element únic, per la resta ja quasi no es documenten tipus solitaris i es donen 
combinacions de temes, sent els més habituals horitzontal+oblic, horitzontal+vertical i 
horitzontal+vertical+oblic.   
 
 

 
Làmina 115: Vasos ceràmics de la cova Freda (modificat de Baldellou et al., 1989) 
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8.1.14 TURÓ DE CAN BELLSOLÀ (Santa Perpètua de Mogoda,  
Vallès Occidental) 
 
Aquest petit assentament es situa al turó homònim, a uns 75 msnm, en un context 
d'argiles carbonatades quaternàries. El jaciment es troba ben a prop de l'antiga Bòbila 
Bellsolà a la zona coneguda com el Pla de Mogoda. Després d'obrir-se una zona d'uns 
3000 m2 es van localitzar inicialment quatre estructures molt juntes, de les quals una fou 
eliminada poc després per tractar-se d'una depressió natural.  
Les altres tres estructures (TCB-1, TCB-2 i TCB-4) es trobaven molt arrasades i es 
corresponen amb possibles sitges amortitzades com abocadors (Martí et al., 1998). En 
els rebliments, a part de ceràmica, només es documentà un petit lot de materials lítics de 
sílex i jaspi, així com uns pocs fragments de carbó. Aquests no comptaven amb bones 
condicions tafonòmiques ja que es trobaven vitrificats (Piqué, dins Martí et al., 1998). 
La datació d'un d'aquests carbons fou la següent (Martí et al., 1998) (taula 77): 
 

Taula 50: Datació radiocarbònica disponible pel Turó de Can Bellsolà 

Estructura Mostra Referència Datació BP 
TCB-4 Carbó no det. AA-19187 6250±80 

 
Durant els treballs arqueològics es van recuperar 59 fragments ceràmics, set a la TCB-1, 
11 a la TCB-2 i 41 a la TCB-4. D'aquests, únicament es documentaren dues vores de 
vasos diferents ( TCB-2) i una nansa de cinta ( TCB-4). En total, s'indentificaren 25 
fragments ceràmics amb decoració, que es corresponien amb un conjunt de 15 vasos 
ceràmics decorats (fig. 121).  
 

 
Fig. 66: Distribució de nombre de restes total, nombre de restes decorades i nombre de vasos 

 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
Els 15 vasos del Turó de Can Bellsolà compten amb uns trets tècnics presidits per la 
heterogeneïtat en les cuites (taula 78). Es documenten sis vasos amb cocció irregular, 
cinc amb cocció oxidada i quatre amb reduïda. Les possibles inclusions minerals estan 
dominades per la presència de mica sola (dos vasos) i acompanyada per calcària (cinc 
vasos). La calcària com a únic element també ha estat identificada en cinc vasos.  
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Els acabats predominants de les ceràmiques són l'allisat, que es troba present en 10 
vasos, seguit del polit que es troba en només cinc. No s'ha observat cap altre tipus 
d'acabat ni l'ús de colorants.  
 

Taula 51: Trets tècnics i morfològics dels vasos del Turó de Can Bellsolà 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda 

6 (40) 5 (33,3) 4 (26,6) 

Desgreixant 
Calc+Mica Mica Calc 

5 (33,3) 2 (13,3) 5 (33,3) 

Acabat 
Allisat Polit Altres 

10 (66,6) 5 (33,3) 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit 
6 (40) 8 (53,3) 1 (6,6) 

Morfologia 
Sub/esfèric Cilíndric Indet 

4 (26,6) 5 (33,3) 6 (40) 

 
Pel que fa a les característiques morfològiques (taula 78), vuit vasos del Turó de Can 
Bellsolà han estat definits com mitjans, seguit dels grans amb sis. Per últim, els vasos 
petits estan representats únicament per un efectiu. Pel que fa a les formes dels vasos, en 
sis casos no s'ha pogut definir a causa de la mida del/s fragment/s analitzat/s. Pel que fa 
a la resta, quatre vasos han estat definits com de tendència esfèrica i cinc com de tipus 
rectilini o cilindroide.  
No és necessari dur a terme gràfics comparatius entre els conceptes mida i morfologia ja 
que la mostra és massa reduïda i ja es veu a simple vista una correspondència important 
entre els vasos grans i les formes cilíndriques.  
 

Taula 52: Tipus de matrius simplificades que es troben al Turó de Can Bellsolà 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 5 (33,3) 
Cordó llis 5 (33,3) 
Acanalat 1 (6,6) 
Impressió  1 (6,6) 
Pinta 1 (6,6) 
Cardial + cordó 1 (6,6) 
Cardial + pinta 1 (6,6) 
TOTAL 15 (100) 

 
Pel que fa a les decoracions (taula 79), hi veiem un doble predomini, tant de la tècnica 
cardial obliqua com del cordó llis, presents en cinc vasos respectivament. L'acanalat 
(molt desgastat), la impressió simple i la pinta es troben únicament presents en un 
efectiu. Aquestes matrius exclusives suposen més del 85% de la mostra, i la resta està 
documentada només per les combinacions cardial oblic + cordó i cardial oblic + pinta 
en un vas cadascun, suposant menys d'un 15% del total.  
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Taula 53: Tipus de matrius desglossades emprades al jaciment 

Tipus de matrius Nº (i percentatge) 
Cardial oblic 5 (33,3) 
Cordó llis 5 (33,3) 
Acanalat 1 (6,6) 
Impressió simple 1 (6,6) 
Pinta 1 (6,6) 
Total decoracions simples 13 (86,6) 
Cardial oblic + cordó 1 (6,6) 
Cardial oblic + pinta 1 (6,6) 
Total decoracions compostes 3 (13,3) 

 
Pel que fa als motius documentats (fig. 122), el més habitual és la franja horitzontal 
limitada amb 4 vasos i el cordó llis simple horitzontal amb la mateixa quantitat. Després 
d'això, només el cordó ortogonal i la franja horitzontal amb cordó integrat, amb un vas 
cadascun, tenen representació. En cinc casos no s'ha pogut distingir el tipus de motiu.   
Per últim, les temàtiques més documentades són les senzilles (fig. 123), presidides per 
l'ús del component horitzontal en set vasos, seguit de l'espiga amb tres. Aquests dos 
tipus també es troben combinats en un vas. El component horitzontal també compta 
amb associacions vertical i triangle en un vas en cada cas. Per últim, s'ha identificat un 
vas amb el component simple arquejat.  
 

 
Fig. 67: Tipus de motius documentats al Turó de Can Bellsolà 

 
Fig. 68: Tipus de temàtica documentada al Turó de Can Bellsolà 
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RESUM 
 
Del Turó de Can Bellsolà s'han analitzat un total de 25 fragments ceràmics decorats que 
es corresponen a un mínim de 15 vasos. La cuita preferencial d'aquests és la irregular, 
però seguida de manera equilibrada per la oxidada i la reduïda. La calcària i la mica són 
les partícules més presents a la mostra analitzada. Els acabats de les superfícies són 
majoritàriament allisades amb 10 vasos, mentre que la resta són polits. Pel que fa a la 
mida, els vasos grans i sobretot els mitjans són predominants. De petits només se n'ha 
documentat un. Les úniques formes que s'han pogut definir són les cilíndriques i les 
subesfèriques/esfèriques. Les matrius més documentades són la impressió cardial 
(obliqua) i el cordó llis. L'ús de la pinta, l'acanalat i la impressió simple es documenta 
en un sol vas respectivament. Les combinacions decoratives només es troben presents 
en dos vasos. En una mostra tant escassa només s'han identificat quatre motius 
decoratius diferents, dels quals només tenen rellevància numèrica la franja horitzontal 
limitada (A2) i el cordó llis horitzontal simple (I1). Per últim, les temàtiques són 
majoritàriament simples (12 en total) i estan dominades pel component horitzontal 
seguit de l'espiga.  
 

 
Làmina 126: Vasos del Turó de Can Bellsolà 
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8.2. Les ceràmiques dels jaciments del 
prelitoral i litoral meridional 
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8.2.1 COVA FORADADA (Calafell, Baix Penedès) 
 
La cova Foradada es localitza al municipi de Calafell (Baix Penedès), a la muntanya de 
l'Escarnosa, turó enfrontat al nucli antic del poble, a una alçada de 110 msnm i a 1860 
metres de la línia de costa actual. La cavitat es troba oberta en un context de 
calcoarenites. Es tracta d'una cova formada per dues petites sales a diferent nivell unides 
per una rampa (fig. 124). Al peu d'aquesta, es forma un relleu circular format per 
l’erosió de l’aigua (es tracta d’un típic peu de salt d’aigua o gorg). És precisament 
aquest gorg el que ha produït una nova sortida que conforma una boca inferior. Deu el 
seu nom a una entrada que presenta a la part superior formada per l’erosió. 
 

 
Fig. 1: Boca principal inferior de la cova Foradada (fotografia: Xavier Oms) 

Descoberta com a jaciment arqueològic l'any 1997, des d'aquell moment el SERP hi ha 
fet excavacions arqueològiques sistemàtiques de manera quasi ininterrompuda. La 
seqüència estratigràfica de la cova Foradada es troba força alterada per acció de furtius i 
per caus d'animals. La seva estratigrafia arqueològica es redueix a un nivell de sepulcres 
col·lectius del III mil·lenni cal BC (Cebrià et al., 2011), seguit d'un nivell inferior 
probablement epimagdalenià i un nivell del paleolític superior antic, indeterminat fins el 
moment. A la base del nivell sepulcral i en contacte amb el nivell epimagdalenià es 
documentaren algunes restes ceràmiques pertanyents al neolític inicial (taula 81), que 
junt amb una datació radiocarbónica sobre molar humà, conformen la ocupació cardial a 
la cavitat. Per tant, fins el moment, no s'ha delimitat un nivell propi d'aquest moment, 
que sembla totalment alterat per la capa funerària.   
 

Taula 1: Datació radiocarbònica de la cova Foradada 

Nivell Mostra Ref. Lab. Data BP Var. 

Ib base Molar humà Beta-248524 6200 40 

 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
De la cova Foradada només s'han analitzat sis fragments ceràmics que procedeixen de 
les darreres campanyes d'excavació al jaciment. Com s'ha dit, aquests efectius pertanyen 
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al contacte entre els nivells Ib base (episodi sepulcral del III mil·lenni) i el nivell II 
(paleolític superior final). Aquests sis fragments es corresponen cadascun amb un vas 
diferent. A causa d'aquesta migradesa material, no es faran anàlisis comparatius ni cap 
extrapolació estadística ja que el resultat no seria representatiu. A nivell tècnic (taula 
82) s'ha observat un predomini de les coccions reduïdes amb tres vasos en front de la 
resta, dos d'oxidats i un d'irregular. A nivell d' inclusions minerals, la calcària és 
l'element més estès. De manera única es troba en tres vasos, mesclat amb mica en tres i 
amb quars només en un. Pel que fa als acabats, cinc vasos compten amb un tractament 
allisat de les superfícies. El polit només es troba en un vas. A nivell morfològic (fig. 
82), tenim tres vasos mitjans, dos de grans i només un de petit. Pel que fa a les formes, 
en dues ocasions no s'ha pogut establir la forma a causa de la mida dels fragments. En 
els altres quatre, dos són esfèrics (un d'ells ovoide) i els dos restants pertanyen al grup 
dels vasos de parets rectes. 
 

Taula 2: Trets tècnics i morfològics de les restes de la cova Foradada (només en números totals) 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda 

1 2 3 

Desgreixant 
Calcària Mica-Calc Quars-Calc 

2 3 1 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat 

5 1 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit 

2 3 1 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Cilíndric 

2 0 2 

 
Taula 3: Matrius decoratives, motius i temàtiques de la cova Foradada 

Matrius decoratives Número 
Cardial arrossegat 2 
Cordó llis 3 
Incisió 1 
Motius Número 
I1 3 
A2 1 
Indet 2 
Temàtica Número 
Horitzontal 5 
Horitzontal + Vertical 1 

 
Les poques restes identificades mostren uns trets decoratius propis de les primeres fases 
del neolític (taula 83). En tres ocasions tenim cordons llisos de tendència subcircular i 
de relleu heterogeni (un d'ells molt excís), trobant-se dos d'ells pràcticament integrats a 
la vora. En la resta de casos apareix la decoració cardial arrossegada (2 vasos) i per 
últim un efectiu compta amb una incisió. De manera detallada, els trets són els següents: 
els vasos 1 i 2, tot i tenir característiques mètriques i morfològiques diferents, mostren 
paràmetres similars en el tipus de decoració. Es tracta d'un cordó integrat en la vora, 
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amb una aparença bisellada vers l'exterior. El vas 3 pertany a un recipient de mida gran, 
amb un cordó molt excís i gruixut aplicat. El vas 4 (bastant erosionat), que per la seva 
curvatura sembla tractar-se d’un vas ovoide o subesfèric, presenta una decoració cardial 
arrossegada. El vas 5 es correspon amb un petit fragment oxidant que presenta una 
decoració cardial arrossegada en franja delimitada, tot i que no es pot assegurar la seva 
tendència. El vas 6, un petit fragment de vora recta amb llavi pla, presenta una sola línia 
acanalada sota la vora i en paral·lel a aquesta. Els motius documentats es redueixen a 
dos (taula 83), el primer és el cordó llis horitzontal en tres vasos i l'altre la franja 
horitzontal limitada, documentat únicament en un vas. En dues ocasions no ha estat 
possible establir el motiu. Per últim, pel que fa a la temàtica (taula 83), també són dos 
els tipus documentats. Per una banda la variable horitzontal es dona de manera única en 
cinc vasos, mentre que en el vas sobrant es dona la combinació horitzontal amb vertical.  
 
RESUM 
 
De la cova Foradada procedeixen un total de sis fragments ceràmics que pertanyen a 
sengles vasos diferents. El reduït nombre d'efectius impedeix emprar les dades de 
manera estadística. Tanmateix, a nivell tècnic, abunden les cuites reduïdes, la 
combinació de mica + calcària entre les inclusions minerals. Els acabats dels vasos són 
majoritàriament allisats en recipients mitjans.  
Entre les decoracions, els cordons llisos estan presents en tres vasos i la tècnica cardial 
(arrossegada) en dos més. Els tipus de motiu són senzills i no es documenten 
combinacions de cap tipus, tampoc entre les temàtiques.  
 

 
Làmina 18: Vasos ceràmics de la cova Foradada 
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8.2.2. EL CAVET (Cambrils, Baix Camp) 
 
El Cavet és un jaciment a l'aire lliure de notable extensió que es troba limitat per dues 
rieres (de Maspujal i de Regueral) i situat al terme municipal de Cambrils, a 21,5 msnm 
i a un quilòmetre escàs de l'actual platja d'aquesta població.  
El jaciment fou donat a conèixer a arrel de diferents treballs urbanístics al paratge del 
Cavet durant els anys 90 del segle passat. Algunsd'aquests treballs comptaren amb 
seguiments arqueològics i excavacions, malauradament d'altres no. En aquest darrer cas, 
el personal del Museu de Cambrils va recollir nombrosíssim material arqueològic 
procedent de la zona anomenada "col·lector", a tocar del que s'ha dit UE300 en les 
excavacions actuals de l'IPHES. Aquest material, fora d'un context arqueològic clar, 
procedia d'un gran retall del qual se'n dibuixà una secció. Els materials han esat 
publicats recentment (Oms i Morales, 2009). 
 

 

Fig. 2: Estructura 2012 en procés d'excavació (Fontanals et al., 2008a) 

Des de l'any 2005, l'IPHES porta a terme una excavació arqueològica programada en 
aquest jaciment, dirigida per Marta Fontanals. S'hi han intervingut dos sectors, el primer 
(sector II) compta amb tres estructures negatives de tipus sitja/fossa amb una cronologia 
clarament cardial (fig. 125). Unes altres dues també hi podrien correspondre però 
malauradament els materials estan mal conservats i no permeten la seva definició 
cronològica de manera acurada. En l'altre sector -III- s'hi han excavat algunes 
estructures similars a les del sector II, però amb uns materials poc diagnòstics. Així 
mateix també s'hi han excavat dos nivells arqueològics superposats. El superior i més 
recent compta amb materials epicardials, mentre que l'inferior compta amb materials 
cardials. En tots dos casos la resta de materials que acompanya a la ceràmica són 
bàsicament la indústria lítica i els còdols i blocs termoalterats (Fontanals et al., 2008a). 
Podria tractar-se doncs d'un espai vinculat a l'hàbitat. Els materials del que es va 
anomenar "sector col·lector" procedeixen d'un espai molt proper a aquest (Oms i 
Morales, 2009). 
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Fins el moment s'han realitzat tres datacions radiocarbòniques AMS. La primera d'elles 
fou obtinguda de la sitja 2014 i realitzada en base a un carbó recollit manualment 
(Fontanals et al., 2008a). Posteriorment s'han realitzat dues noves datacions 
radiocarbòniques obtingudes a partir de llavors domèstiques, de les estructures 2012 i 
2014 (taula 84). En el cas que ens ocupa, la datació OxA-26061 substitueix a l'anterior 
datació i en denota un notable rejoveniment (veure capítol 6 d'aquest treball). 
 

Taula 4: Datacions radiocarbòniques inèdites del Cavet 

Estructura Material Referència Data BP 
2014 Triticum a/d Oxa-25802 6440±40 
2012 Triticum a/d Oxa-26061 6536±36 

 
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
S'han analitzat un total de 65 fragments ceràmics decorats procedents de les sitges 2012, 
2014 i 2016, del nivell UE300 i procedents del Museu de Cambrils. Si s'exceptua el 
darrer conjunt, el material arqueològic és molt exigu. L'índex de fragmentació és 
altíssim i no ha permès reconstruir en molts casos la morfologia dels vasos.  
Els fragments ceràmics compten amb unes mides molt heterogènies, sent molt habituals 
aquells menors de 30x30mm. També hi ha un cert nombre de restes més grans fins els 
60x60mm (fig. 126). No s'ha recuperat cap perfil sencer. Cal destacar però, que els 
fragments procedents del nivell UE300 i de la zona col·lector (conjunt del Museu de 
Cambrils) tenen una mida molt menor i es troben pitjor conservats. Això es podria deure 
a la funció dels àmbits en qüestió. S'han documentat 19 vores, la gran majoria rectes i 
amb llavi arrodonit, una nansa de cinta i dos fragments de coll.  
 
 

 
Fig. 3: Mida dels fragments disponibles del Cavet 

Pel que fa als trets tècnics (taula 85), les produccions del Cavet estan caracteritzades per 
les coccions oxidades i irregulars en percentatges molt similars (23 i 22 vasos 
respectivament). Les coccions reduïdes suposen quasi el 20% del total, documentades 
en 11 vasos (taula 85). Pel que fa a les possibles inclusions minerals, la calcària és 
present en gairebé tots els vasos. Com a inclusió única es documenta en 18 vasos, 
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acompanyada de mica en 12 i de quars en 11. La combinació quars+mica es documenta 
només en vuit vasos. Els acabats allisats són els més habituals de manera sobrada, amb 
37 vasos, mentre que els acabats polits compten amb una mica més del 30% dels 
efectius (18 vasos). En un cas l'alteració de les cares és tant important que no s'ha pogut 
establir el tipus d'acabat. 
 

Taula 5: Resum de les dades tècniques i morfològiques dels vasos del Cavet 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda   
22 (39,28) 23 (41,07) 11 (19,64) 

Desgreixant 
Calc+Mica Calc+Qu Qu+Mica Calc 
12 (21,42) 11 (19,64) 8 (14,28) 18 (32,14) 

Acabat 
Allisat Polit Espatulat Indet 

37 (66,07) 18 (32,14) - 1 (1,78) 

Mida 
Gran Mitjà Petit  

4 (7,14) 42 (75) 10 (17,85) 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Coll destacat Cilíndric Indet 

3 (5,35) 10 (17,85) 4 (7,14) 7 (12,5) 31 (55,35) 

 
Pel que fa a les mides, els vasos mitjans suposen el 75% dels efectius (42 vasos), mentre 
que els vasos petits suposen 10 vasos i els grans només quatre. Com s'ha comentat a la 
introducció d'aquest estudi, el gran nivell de fragmentació provoca que més del 50% 
dels vasos s'hagin identificat com indeterminats (31 vasos). De la resta s'han 
documentat 10 vasos hemisfèrics, set de cilíndrics, quatre amb coll destacat i tres dins el 
grup d'esfèrics. El domini absolut del component de mida mitjà i la poca 
representativitat numèrica de les formes ceràmiques no fa viable realitzar combinacions 
entre aquests dos tipus de variable. 
Les decoracions dels vasos estan sobretot representades per les impressions cardials 
(taula 86). Emprades com a única matriu es troben en18 vasos, en tres més combinades 
amb cordó i en un vas amb incisió. Els cordons llisos són el segon tipus de decoració 
més estès amb 13 vasos. Al mateix temps, també es documenten dos vasos de cordó 
imprès i un cas de cordó incís. La incisió compta també amb un pes molt rellevant a la 
mostra analitzada, amb nou vasos (més d'un 15%), així com la impressió d'instrument 
en dos casos. Destaca per últim la presència de dos fragments que combinen la tècnica 
de l'acanalat i la impressió en el mateix traçat, l'anomenat sillon d'impressions.  
Pel que fa a les decoracions desglossades (taula 87), la impressió cardial obliqua compta 
amb presència exclusiva en 11 vasos i els cordons llisos en 12 vasos. El cardial 
perpendicular es troba en quatre vasos, en canvi la impressió simple en sis, la incisió en 
cinc i l'acanalat en quatre vasos. En total, en 47 vasos es dona l'ús de matrius no 
combinades, això suposa més del 80% dels efectius. En canvi, els vasos amb matrius 
dobles suposen només el 16% dels efectius, nou vasos, i només el cardial oblic+cordó, 
el cardial arrossegat+oblic i el cordó+impressió compten amb dos vasos respectivament. 
En la resta de casos només es compta amb un efectiu.  
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Taula 6: Tipus de decoracions simplificades del Cavet 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 18 (32,14) 
Cordó llis 13 (23,21) 
Incisió 9 (16,07) 
Impressió 7 (12,5) 
Sillon d'impressions 2 (3,57) 
Total simples 49 (87,5) 
Cardial + cordó 3 (5,35) 
Cardial + incisió 1 (1,78) 
Cordó + impressió 2 (3,57) 
Cordó + incisió 1 (1,78) 
Total combinades 7 (12,5) 
TOTAL 56 (100) 

 

 
Fig. 4: Relació entre les decoracions simples i el tipus de vas documentat 

 
Quan es combina el tipus de vas més habitual amb la morfologia dels recipients 
s'observa que els vasos cilíndrics del Cavet s'associen amb decoracions de cordons llisos 
i marginalment amb la impressió cardial (fig. 127). Els vasos amb coll es relacionen 
amb la tècnica cardial, el cordó llis i el sillon d'impressions. Els vasos esfèrics només 
amb el cardial i el cordó llis. En canvi, els vasos hemisfèrics no tenen cap relació amb 
els cordons llisos i compten amb gairebé tot tipus de decoració: cardial, cardial+cordó, 
impressió i incisió.  
Els tipus de motiu més estesos al Cavet (fig. 128) són la franja horitzontal simple amb 
12 vasos, la franja horitzontal limitada amb quatre i tots aquells que es relacionen amb 
cordons: cordó llis horitzontal (I1) amb cinc vasos, els cordons llisos paral·lels 
múltiples (I2) amb quatre, els cordons ortogonals (I3) amb cinc vasos, el cordó 
imprès/incís (I4) amb un vas i el cordó combinat amb franja decorada amb un altre cas 
(I5). Malgrat això, cal destacar que hi ha 19 vasos els que no s'ha pogut determinar el 
tipus de motiu a causa de la mida reduïda del/s fragment/s.  
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Taula 7: Tipus de matrius desglossades del Cavet 

Tipus de matrius  Número (i %) 
Cardial oblic 11 (19,64) 
Cardial perpendicular 4 (7,14) 
Cardial arrossegat 1 (1,78) 
Cordó llis 12 (21,42) 
Cresta 1 (1,78) 
Impressió simple successiva 6 (21,42) 
Incisió 5 (8,92) 
Acanalat 4 (7,14) 
Pinta 1 (1,78) 
Sillon d'impressions 2 (3,57) 
Total matrius simples 47 (83,92) 
Cardial oblic + cordó 2 (3,57) 
Cardial perpendicular + incisió 1 (1,78) 
Cardial arrossegat + oblic 2 (3,57) 
Cardial arrossegat + cordño 1 (1,78) 
Cordó + impressió 2 (3,57) 
Cordó + incisió 1 (1,78) 
Total matrius combinades 9 (16,07) 

 

 
Fig. 5: Tipus de motiu documentat al Cavet 

Hi ha a més altres motius documentats al Cavet, però només amb un sol exemple 
cadascun: les franges paral·leles múltiples (B1), la franja simple combinada amb franja 
vertical (D1), la franja amb cordó integrat (F1), la franja composta per mètopes (G1) i la 
franja simple amb franges descendents obliqües (H3).  
Pel que fa a la temàtica que farceixen els motius (fig. 129), el component horitzontal és 
clarament dominant. De manera exclusiva es documenta en quasi el 50% dels vasos (27 
vasos), combinat amb el component oblic en tres vasos i amb vertical en cinc més. 
Altres tipus simples únics són el component oblic en quatre vasos, el vertical en sis, el 
creuat en quatre i l'espiga només en un vas. Destaca el fet que el nombre de matrius 
combinades és molt baix, només es troba en vuit vasos, i això implica un certa 
simplicitat en les formacions decoratives del Cavet.  
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Fig. 6: Tipus de temàtica documentada als vasos del Cavet 

 
No es procedirà a realitzar una comparació entre els motius i els temes perquè les 
variables A1 i horitzontal són clarament dominants en cada cas i el resultat es veuria 
esbiaixat.  
 
RESUM  
 
S'han analitzat 65 fragments ceràmics procedents de l'excavació dels darrers anys de 
l'IPHES i del fons del Museu de Cambrils procedents del mateix jaciment. Aquests 
s'han reduït a 56 vasos diferents.  
Els trets tècnics demostren un domini de les coccions irregulars i oxidades en front de 
les reduïdes, així com un predomini dels acabats allisats davant d'altres tipus. Les 
inclusions minerals estan dominades per la presència de la calcària, sobretot sola però 
també combinada amb el quars i la mica. La gran majoria de vasos s'han d'incloure dins 
la mida dels mitjans, mentre que els petits i els grans són prou minoritaris i no suposen 
més del 25% del total. Les petites dimensions dels fragments ceràmics han impedit en 
31 casos la definició de la morfologia del vas. En la resta de casos, els vasos cilíndrics i 
hemisfèrics són predominants, mentre aquells compostos amb coll i els esfèrics tenen 
menys presència. Pel que fa a les decoracions, la impressió cardial és predominant i es 
troba en 18 vasos (en 11 es tracta de cardial oblic), en pocs casos es troba acompanyat 
d'impressions o de cordons. El cordó llis és el segon tipus de decoració més estès, tant 
en formació horitzontal com en ortogonal. Destaca en aquest jaciment la notable 
presència de decoracions impreses i de decoracions incises (set i nou vasos 
respectivament). També s'ha de ressaltar la pobre utilització de matrius combinades, la 
no existència de motius complexos i de temàtiques compostes.  
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Làmina 19: Vasos ceràmics del Cavet 
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8.2.3.- LA COVA DE LA FONT MAJOR (l'Espluga de Francolí, Conca de 
Barberà) 
 
La cova de la Font Major es troba al nord-oest del nucli urbà de l’Espluga de Francolí. 
Forma  part del sistema càrstic denominat Coves de l’Espluga, 3.950 metres de 
recorregut de galeries explorades que travessen el nucli urbà en sentit est-oest. Aquest 
sistema càrstic constitueix un exemple de carst en conglomerat molt ben desenvolupat i 
de gran longitud, sent la setena cavitat d'aquest tipus més llarga d'Europa. La cova, es 
troba en la vall del riu Francolí, que constitueix un pas natural de comunicació entre 
l'interior de Catalunya i el camp i la costa de Tarragona (fig. 130). 
Aquesta cavitat és coneguda de ben antic així com l'existència de registre arqueològic al 
seu interior. Això ha provocat que la gran majoria de materials recuperats d'aquest 
assentament no comptin amb un context arqueològic clar, per la qual cosa l'adscripció 
cronològica del jaciments ha estat fins el moment realitzada en base a criteris tipològics 
(Miró 1995; Genera i Carreras, 2007). Aquests treballs conclouen que la cova fou 
emprada durant el paleolític superior, el neolític antic, l'edat del bronze i en època 
ibèrica. Donada la gran riquesa de materials de totes aquestes fases, el jaciment ha estat 
utilitzat en síntesis diverses i en tesis doctorals (per exemple en la fase que analitzem en 
aquest treball: Manen, 2002). 
 

 
Fig. 7: Porta d'entrada a la cavitat i planta de la cova (foto J.I Morales; planimetria procedent de 

espeleoindex.com) 

Si bé la cova ja era coneguda a mitjans del segle XIX, no és fins l'any 1956 quan, a arrel 
de diverses expedicions espeleològiques, es va deixar al descobert l'entrada primitiva de 
la cavitat. Un any més tard s'hi realitzà un reconeixement arqueològic que va lliurar 
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sobretot materials ceràmics i numismàtics. Tot i la construcció d'un mur que segellava 
l'entrada, la cova fou afectada per importants espolis que provocaren la destrucció d'una 
part molt important del dipòsit arqueològic.  
A cavall de les dècades de 1950 i 1960 el Dr. Salvador Vilaseca va realitzà diverses 
intervencions en llocs diferents de la cavitat, tot recuperant un important conjunt 
material i proporcionant una primera aproximació cronocultural: ocupacions en època 
ibèrica, a l'edat del bronze i durant el neolític antic (Vilaseca 1969; 1973). Aquesta 
seqüència relativa es va ampliar durant els anys 90 del segle XX arrel de tasques 
arqueològiques de condicionament museístic de la cova; llavors es trobà fauna 
quaternària associada a fragments de quars (Genera i Carreras, 2007). Això motivà 
noves intervencions que facilitaren la recuperació de nous materials arqueològics que es 
van descriure com pertanyents al paleolític mitjà i uns altres d'epipaleolítics.  
En conclusió, es pot observar una important quantitat de materials arqueològics en gran 
part descontextualitzats però que han fornit un gran nombre de publicacions així com 
tesines i tesis de doctorat centrades en les fases prehistòriques (Vilaseca 1969; 1973; 
Miró, 1995; Manen, 2000; 2002). 
La primera intervenció arqueològica sistemàtica a la cavitat i amb metodologia moderna 
es va dur a terme l'estiu de 2011 amb caràcter preventiu i motivada per la renovació del 
discurs museístic a la cavitat; fou dirigida per Marta Fontanals i Patricia Martin 
(IPHES). Aquest projecte valorava la possibilitat de recuperar la circulació interna entre 
les coves de la Vila i de la Font Major, donant l'aparença de la morfologia original de la 
cavitat. Aquesta activitat va comportà la retirada d'una paret moderna i l'excavació dels 
paquets sedimentaris que es trobaven al darrera del mur. Per tant cal aclarir que els 
sediments excavats mai havien estat afectats per les importants remocions a la cova.  
Les tasques dutes a terme van permetre la documentació d'una seqüència estratigràfica 
d'uns 2m de potència formada per 8 nivells arqueològics. El que ens interessa en aquest 
treballs és el nivell Ig, amb una potència d'uns 20cm, del que es recuperaren un total de 
1094 efectius arqueològics de tot tipus (ceràmica, fauna, carbó, indústria lítica, entre 
d'altres). Un molar d'ovicaprí fou datat mitjançant 14C AMS amb el següent resultat 
(taula 88): 
 

Taula 8: Datació radiocarbònica del nivell Ig de la cova de la Font Major 

Nivell Material Referència Data BP Variació 
Ig Molar Ovis Beta-317705 6310 40 

 
 
PROBLEMÀTICA DE L'ESTUDI DE LES CERÀMIQUES 
 
Al llarg de la segona meitat del segle XX, nombrosos estudiosos han analitzat el registre 
ceràmic del neolític antic de la cova de la Font Major (fig. 131). Primer Salvador 
Vilaseca en una àmplia síntesi(Vilaseca 1969) fa esment dels materials. Posteriorment, 
en base als mateixos materials, Josep M. Miró analitzà en profunditat les restes 
ceràmiques més antigues de la cova, intentant preservar en la mesura del possible les 
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anotacions estratigràfiques i de localització dels materials (Miró, 1995). Claire Manen, 
en la seva tesis doctoral (2000) i en un article de síntesi (2002) inclou els materials de la 
Font Major entre molts d'altres jaciments. No obstant, no especifica la procedència dels 
materials dins l'estratigrafia i de fet, analitza molt menys material que Miró. 
Probablement a causa de dubtes sobre la seva filiació elimina gran part dels materials 
decorats amb cordons llisos.  
 

 

Fig. 8: Comparació dels tipus decoratius documentats en els diferents conjunts ceràmics de la Cova de la Font 
Major. Esudi realitzat per fragments (Miró, 1995; Manen, 2002). 

La figura anterior (131) mostra la heterogeneïtat en l'estudi d'una mateixa mostra. Tot 
això respondria a diferents metodologies en l'anàlisi i a l'eliminació de part del registre 
depenent de cada autor. Nosaltres, en aquest treball, tornem a analitzar aquest material 
amb la problemàtica afegida que només una part minsa del mateix comptava amb 
anotacions sobre la localització (sectors N. E-F i N. G), per tant s'ha unificat. Per altra 
banda, no s'han analitzat uns pocs elements del grup de cordons llisos que apareixen a la 
publicació de Vilaseca perquè no van ser localitzats al fons del Museu Salvador 
Vilaseca de Reus.  
 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS PREVIS A 2011. 
 
S'han analitzat un total de 80 fragments ceràmics decorats dipositats al fons del Museu 
Salvador Vilaseca de Reus. D'aquests, 25 es corresponien amb vores i alhora es 
documentà una única nansa. Els 80 fragments s'han vist reduïts a un número mínim de 
59 vasos diferents. Aquests presenten uns trets tècnics on les coccions predominants són 
les irregulars i les reductores en percentatges similars (c.40%), mentre que les oxidants 
tenen menor representació. Les possibles inclusions minerals més presents són la 
calcària (en 15 vasos) i la mica (en 10), seguides a molta distància pel quars. Es 
presenten sovint combinades amb d'altres elements: la mica-calcària en 12 vasos o la 
mica-quars en 7 vasos. Hi ha però un nombre important d'altres combinacions possibles 
amb elements menys presents, en bloc, en 15 vasos. Entre els acabats, tot i que de difícil 
observació a causa de la pàtina de carbonatació que cobreix parcialment els efectius, 
predominen els allisats (en 39 vasos) seguits dels polits (en 18). La presència 
d'espatulats és anecdòtica (taula 89).    
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Taula 9: Resum dels trets tècnics i morfològics de la mostra anterior a 2011 

Cocció 
Irregular Oxidant Reductora  
25 (42,37) 12 (20,33) 22 (37,28) 

Desgreixant 
Mica-Calc Calcària Mica Mica-Quars Altres 
12 (20,33) 15 (25,42) 10 (16,94) 7 (11,86) 15 (25,42) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat  

39 (66,1) 18 (30,5) 2 (3,38) 

Mida 
Gran Mitjà Petit 

7 (11,86) 32 (54,23) 20 (33,89) 

Morfologia 
Ovoide/Esf Hemisfèric Coll destacat Cilíndric Indet 
10 (16,94) 9 (15,25) 10 (16,94) 9 (15,25) 21 (35,59) 

 
Els trets morfològics de la mostra indiquen una important presència de vasos mitjans 
(32), amb una notable presència de vasos petits (20) i en canvi, una menor presència de 
vasos grans (set). Pel que fa a les morfologies, un nombre important no ha pogut ser 
descrit a causa de diversos motius (mida i erosió dels fragments, morfologia poc clara, 
etc.). En canvi, s'ha observat una homogeneïtat molt important en les diferents 
morfologies, entre 10 (ovoides/esfèrics i amb coll destacat) i nou vasos (cilíndrics i 
hemisfèrics) per cadascuna de les variables. Per tant no es pot proposar una dinàmica o 
preferència pel que fa a les formes sinó es combina amb d'altres variables. En aquest 
sentit si observem la dinàmica en la relació entre la forma dels vasos i la mida dels 
mateixos es pot inferir que els vasos petits són preferentment hemisfèrics i amb coll 
destacat; que els cilíndrics són sobretot mitjans i també grans (fig. 132); que els grans 
no acostumen a documentar-se en morfologies hemisfèriques i mai amb coll destacat.  
 

 
Fig. 9: Combinació de les mides dels vasos amb les morfologies més habituals (en nombres totals) 

Pel que fa a les decoracions (taula 90) del registre analitzat d'aquesta part del conjunt de 
la Font Major, es documenta una varietat molt important de tipus primaris decoratius i 
de nombroses combinacions en diversos vasos. El tipus més representat és la decoració 
cardial, que en 15 casos és única (però amb diferents tècniques com es veurà a 
continuació). En sis vasos es troba combinada amb un cordó i en dos amb impressions 
d'instrument. Això implica quasi un 40% de representació de decoració cardial en el 
conjunt. El segon grup més representat és el de les impressions d'instrument (simple o 
compost), que es troba en 13 casos com a única decoració, en cinc combinat amb cordó 
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i en tres acompanyat d'incisió. Els cordons llisos compten amb una important 
representació amb 11 vasos, tot i que com s'ha vist sovint es troben també combinats 
amb impressions (cardials i d'instrument).  
 

Taula 10: Matrius decoratives simples de la cova de la Font Major (treballs abans de 2011) 

Tipus de matrius Número (i %) 
Cardial 15 (25,42) 
Cordó llis / Cresta 11 (18,64) 
Acanalat 1 (1,69) 
Incisió 2 (3,38) 
Boquique 1 (1,69) 
Impressió / Pinta 13 (22) 
Total matrius simples 43 (72,88) 
Cardial + Cordó 6 (10,16) 
Cardial + Impressió 2 (3,38) 
Incisió + Impressió 3 (5,1) 
Impressió + Cordó 5 (8,47) 
Total matrius combinades 16 (27,11) 
Total 59 (100) 

 
Altres tipus, com la incisió, l'acanalat i el boquique s'han documentat en un percentatge 
molt baix, no obstant la seva simple presència ja és indicativa del tipus de conjunt que 
estem barallant.  
Pel que fa al desglossat dels diferents tipus decoratius (taula 91), com s'ha vist la 
decoració cardial és la més estesa ja que es troba present en 23 vasos. Entre aquests, la 
impressió obliqua de la valva la tenim en quatre casos de manera solitària i 
acompanyada de pinta i cordó en dos més. El cardial perpendicular en tres exemples, i 
acompanyat d'umbó o umbó i cordó en dos vasos més. El tipus cardial més present és 
l'arrossegat. Es documenta en vuit vasos de manera exclusiva i en cinc casos més 
combinat amb d'altres tècniques (cordó o umbó bàsicament). Pel que fa a les 
impressions d'eina, la gran majoria dels casos es corresponen amb impressions 
d'instrument simple en petjades successives (10) i una quantitat molt menor a 
decoracions amb pinta (tres). Les impressions simples es combinen amb cordons o 
incisions en cinc vasos i la pinta, combinada amb cardial, cordó i acanalat es troba en 
tres exemples més.  
Entre les tècniques no impreses, el cordó és el tipus més estès, amb un total de vuit 
vasos amb el tipus de secció semicircular i en tres casos més en forma de cresta. En el 
cas del primer tipus, és el tipus d'element que més s'utilitza en les combinacions, ja sigui 
amb qualsevol tipus cardial, amb impressions d'eina simple o amb pinta. Per últim, els 
acanalats i les incisions tenen una incidència baixa en la mostra, representats per tres 
vasos; el boquique, amb un sol exemple, és una de les tècniques menys emprades a la 
mostra de la cova de la Font Major.  
Pel que fa als motius, en 10 casos no s'ha pogut definir el tipus a causa de les reduïdes 
mides del fragment (fig. 133). Per la resta de casos -49 vasos-, s'han definit fins a 14 
tipus diferents de motiu simple i quatre casos de motiu múltiple. Com és habitual el 
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motiu més estès és la franja horitzontal simple (A1) en 12 vasos, seguit del cordó llis 
horitzontal (I1) en vuit. Altres tipus com la franja horitzontal simple combinada amb 
franges verticals simples (D1) es troba en cinc vasos, el cordó horitzontal inserit enmig 
d'una franja horitzontal (F1) es troba en tres, igual que la franja horitzontal limitada 
(A2), les franges hortizontals simples múltiples (B1) i els cordons llisos horitzontals 
paral·lels múltiples (I2). La resta de motius simples es troben representats únicament 
amb un efectiu. Pel que fa als temes complexes, hi ha un motiu de franges paral·leles 
simples de les quals davallen franges verticals a partir de la última franja horitzontal 
(B1+D1); un motiu de franja horitzontal simple combinat amb cordons llisos ortogonals 
(A1+I3); una franja horitzontal ampla de la que davallen franges obliqües combinat amb 
un cordó llis horitzontal (H3+I5). Per últim, el vas 45 (decorat mitjançant boquique), 
presenta un motiu no determinat molt complex que sembla incloure un possible 
soliforme.  
 

Taula 11: Desglossat de les matrius decoratives de la cova de la Font Major (intervencions anteriors a 2011) 

Tipus de matrius Número (i %) 
Cardial oblic 4 (6,77) 
Cardial arrossegat 8 (13,55) 
Cardial perpendicular 3 (5,08) 
Acanalat 1 (1,69) 
Cordó llis 8 (13,55) 
Cresta 3 (5,08) 
Pinta 3 (5,08) 
Impressió 10 (16,94) 
Incisió 2 (3,38) 
Boquique 1 (1,69) 
Total matrius simples 43 (72,88) 
Cardial arrossegat + cordó 3 (5,08) 
Cardial arrossegat + cordó + umbó 1 (1,69) 
Cardial arrossegat + cordó + c. oblic 1 (1,69) 
Cardial oblic + pinta 1 (1,69) 
Cardial oblic + pinta + cordó 1 (1,69) 
Cardial perpendicular + cordó 1 (1,69) 
Cardial perp. + cordó + umbó 1 (1,69) 
Acanalat + pinta 1 (1,69) 
Impressió simple + incisió 2 (3,38) 
Impressió simple + cordó 3 (5,08) 
Impressió simple + cordó + c. oblic 1 (1,69) 
Total matrius combinades 16 (27,11) 
Total  59 (100) 

 
El domini dels motius horitzontals simples és molt important. No obstant, la presència 
de tants tipus de motius diferents indica una varietat molt important d'esquemes 
decoratius. Si es combinen les formes dels vasos definides i els motius més presents en 
la mostra, els resultats indiquen que el cordó llis horitzontal es troba present en tot tipus 
de vasos, però amb major freqüència en els cilíndrics (fig. 134). En canvi, la franja 
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horitzontal simple no es troba present en els vasos cilíndrics però sí en tota la resta. 
Quelcom similar succeeix amb la franja horitzontal simple amb franges verticals (D1), 
que es troba present en els vasos hemisfèrics i amb coll destacat, però no en 
ovoides/esfèrics i cilíndrics.  
 

 
Fig. 10: Tipus de motiu decoratiu en nombres totals 

 

 
Fig. 11: Combinació de tipus decoratius més estesos amb les formes ceràmiques documentades (en nombres 

totals) 

 
ANÀLISI DELS MATERIALS DE 2011 
 
En un recent treball hem realitzat un estudi inicial de la mostra a partir de l'estudi de 
fragments (Cebrià et al., 2014). No obstant, aquí es realitza un anàlisi més ampli i 
aprofundit i a més pel nombre de vasos, no per fragments. Durant la campanya de 2011 
es van recuperar un total de 291 efectius ceràmics a mà, la major part d'ells procedeixen 
del subnivell Ig, amb 282 fragments, mentre que el material d'altres nivells és molt 
minoritari: quatre fragments de l'Ia, dos fragments de Ib, dos fragments de l'Id i 1 
fragment de l'If. Com no s'ha observat cap canvi en el tipus ceràmic ni decoratiu, tots els 
efectius han estat analitzats junts. D'aquest conjunt s'han observat 43 fragments 
ceràmics que presenten decoració i que en alguns casos també tenen un tret morfològic 
(16 vores i cinc nanses). Aquests 43 fragments ceràmics han estat reduïts a un número 
mínim de 32 vasos diferents.  
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A nivell de trets tècnics (taula 92), s'observa que les coccions majoritàries a la mostra de 
2011 són les irregulars (50%), mentre que les oxidades i reductores tenen una presència 
equilibrada en el conjunt, però amb menys representació. Les possibles inclusions 
minerals documentades són, de manera majoritària, les combinacions de mica-calcària i 
la pròpia calcària com a única inclusió (vuit i set vasos respectivament). La resta de 
vasos mostra una heterogeneïtat manifesta. Pel que fa als acabats, més de la meitat de la 
producció s'inclou dins els grup dels allisats, els polits tenen encara una presència 
important (set vasos) i els espatulats tenen un pes molt reduït (tres vasos). 
 

Taula 12: Resum dels trets tècnics i morfològics dels materials de la Font Major (campanya 2011) 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda  

16 (50) 8 (25) 8 (25) 

Desgreixant 
Mica-Calc Calcària Mica Mica-Quars Altres 

8 (25) 7 (21,87) 2 (6,25) 4 (12,5) 11 (34,27) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat  

17 (53,12) 12 (37,5) 3 (9,37) 

Mida 
Gran Mitjà Petit 

10 (31,25) 17 (53,12) 5 (15,62) 

Morfologia 
Ovoide/Esf Hemisfèric Coll destacat Cilíndric Indet 

6 (18,75) 4 (12,5) 3 (9,37) 5 (15,62) 14 (43,75) 

 

Pel que fa a les mides dels vasos, s'ha establert una majoria de vasos mitjans (17), seguit 
dels grans (10) i dels petits a molta distància (cinc). Pel que fa a les morfologies dels 
vasos, tot i que en 14 casos no s'ha pogut establir, els ovoides/esfèrics i els cilíndrics hi 
són més presents, mentre que hemisfèrics i compostos amb coll hi són menys 
representats. No obstant, el nombre total de vasos definits impedeix extreure unes dades 
prou significatives entorn les morfologies predominants. Per aquest motiu, com en el 
cas anterior és necessari creuar la informació amb la mida dels vasos i observar quines 
tendències predominen.  
 

 

Fig. 12: Combinació de les mides dels vasos amb les morfologies més habituals (en nombres totals) 

 
En aquest sentit i un cop creat el gràfic comparatiu (fig. 135), es pot observar una clara 
tendència dels vasos petits preferentment amb coll destacat, dels vasos mitjans 
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majoritaris dins els grup ovoide/esfèric i dels vasos grans dins la categoria dels 
cilíndrics.  
Pel que fa a les decoracions (taula 93), els vasos amb decoració cardial comprenen el c. 
52% del conjunt (si es sumen els vasos amb cardial sol, cardial amb cordó i cardial amb 
impressió d'eina). En segon lloc, els cordons llisos tenen una gran importància en aquest 
conjunt amb 11 vasos; la resta de decoracions tenen una presència molt limitada 
 

Taula 13:  Tipus de matrius simplificades de la cova de la Font Major Ig 

Tipus de matrius Número (i %) 
Cardial 8 (25) 
Cordó llis  11 (34,27) 
Pastilla 1 (3,12) 
Impressió / Pinta 1 (3,12)  
Boquique 1 (3,12) 
Total simple 22 (68,75) 
Cardial + Cordó 7 (21,87) 
Cardial + Impressió 2 (6,25) 
Impressió + Cordó 1 (3,12) 
Total combinats 10 (31,25) 
Total 32 (100) 

 
Com s'ha vist, la proporció entre matrius simples i combinades és notable quan aquestes 
no són analitzades en profunditat. Quan es fa l'anàlisi desglossat de les matrius 
decoratives (taula 94), la proporció és encara més acusada, ja que assoleix una 
proporció de 60-40%. Els cordons continuen sent la tècnica més emprada amb quasi un 
30%. Cal destacar la presència de dos vasos que combinen el cordó llis extern amb 
l'intern. Entre les impressions, la seva presència com a tècniques exclusives és 
relativament reduïda i es limita a quatre vasos amb cardial arrossegat i un amb oblic. El 
boquique i la impressió amb pinta només compten amb una presència respectivament.  
Les matrius combinades es troben presidides en quantitat per aquelles que compten amb 
dos tipus d'impressió cardial i aquells que combinen una impressió de valva sobre cordó 
(sobretot cardial arrossegat). La resta d'associacions tenen una reduïda presència.  
A nivell de motius (fig. 136), la mostra de 2011 presenta un total de 9 tipus diferents, 
tots ells simples. Majoritàriament s'observa la presència d'una franja impresa hortizontal 
ampla amb un cordó horitzontal integrat en el motiu (F1) en 6 vasos, el cordó llis 
horitzontal en (I1) en 5 vasos i el cordó ortogonal (I3) en 3 vasos. En la resta de casos la 
representació no supera els dos vasos, com en A1 i A2 (franja horitzontal simple i 
limitada), i en d'altres casos només es dona 1 vas, com per exemple en D1 (franja 
horitzontal simple amb franges verticals simples), en E3 (franja ampla horitzontal 
simple amb cordó al límit inferior) o en G1 (mètopa).   Per altra banda, en 10 casos no 
s'ha pogut establir el motiu.  
En aquest sentit, cal ressaltar el fet que els motius documentats s'integren bàsicament en 
el grup de les franges horitzontals (tret dels cordons) en diferents variants i que no s'han 
documentat motius combinats que formin temes complexes.  
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Taula 14: : Tipus de matrius detallades de la cova de la Font Major Ig 

Tipus de matrius detallades Número (i %) 
Cardial arrossegat 4 (12,5) 
Cardial oblic 1 (3,12) 
Cordó llis 9 (28,12) 
Cordó llis + cordó intern 2 (6,25) 
Boquique 1 (3,12) 
Pinta 1 (3,12) 
Pastilla 1 (3,12) 
Total matrius simples 19 (59,37) 
Cardial arrossegat + oblic 2 (6,25) 
Cardial arrossegat + cordó 4 (12,5) 
Cardial arrossegat + perpendicular 1 (3,12) 
Cardial arrossegat + oblic + cordó 1 (3,12) 
Cardial oblic + cordó 2 (6,25) 
Cardial perpendicular + impressió 1 (3,12) 
Impressió simple + cordó 1 (3,12) 
Impressió simple + cardial oblic 1 (3,12) 
Total matrius combinades 13 (40,62) 
Total 32 (100) 

 

 
Fig. 13: Tipus de motiu decoratiu en nombres totals 

 
SINCRONIA ENTRE ELS CONJUNTS ANTICS I ELS DE 2011? 
 
La possibilitat d'establir una sincronia entre els dos conjunts aquí analitzats és 
problemàtica ja que els conjunts procedeixen de diferents àmbits allunyats dins d'un 
mateix vestíbul. A més, en el cas de la mostra prèvia a 2011 no es coneix amb exactitud 
la procedència estratigràfica dels materials tot i les anotacions de Salvador Vilaseca. En 
canvi, el nivell Ig de la campanya de 2011 es mostrà com homogeni a nivell estratigràfic 
i compta amb una datació radiocarbònica abans esmentada.  
A nivell tècnic i morfològic (taula 95), les dades són heterogènies en diversos camps, 
malgrat això la tendència que mostren és prou unitària en la majoria de punts. 
Únicament la mida dels vasos és totalment diferent en ambdós casos i la qual cosa no es 
podria emprar com un indicador cronològic sinó més aviat funcional segons les 
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diferents parts de la cavitat. En els nivells excavats per Vilaseca hi ha una gran 
presència de vasos petits, factor que contrasta amb les excavacions de 2011. En el cas 
dels vasos grans la proporció és inversa.   

 
Taula 15: Resum de les dades tècniques i morfològiques del nivell Ig i dels treballs previs a l'any 2011 

Cocció 
 Irregular Oxidant Reductor  

Vilaseca 25 (42,37) 12 (20,33) 22 (37,28) 
2011 16 (50) 8 (25) 8 (25) 

Desgreixant 
 Mica-Calc Calcària Mica Mica-Quars 

Vilaseca 12 (20,33) 15 (25,42) 10 (16,94) 7 (11,86) 
2011 8 (25) 7 (21,87) 2 (6,25) 4 (12,5) 

Acabats 

 Allisat Polit Espatulat  
Vilaseca 39 (66,1) 18 (30,5) 2 (3,38) 

2011 17 (53,12) 12 (37,5) 3 (9,37) 

Mida 
 Gran Mitjà Petit 

Vilaseca 7 (11,86) 32 (54,23) 20 (33,89) 
2011 10 (31,25) 17 (53,12) 5 (15,62) 

Morfologia 
 Ovoide/Esf Hemisfèric Coll destacat Cilíndric 

Vilaseca 10 (16,94) 9 (15,25) 10 (16,94) 9 (15,25) 
2011 6 (18,75) 4 (12,5) 3 (9,37) 5 (15,62) 

 
S'han detectat poques diferències a nivell tècnic i morfològic entre els lots de Vilaseca i 
el nivell Ig de 2011. No obstant, en la representació de decoracions hi ha alguns 
elements puntuals que sí poden diferenciar ambdós conjunts (fig. 137). Davant d'una 
total homogeneïtat pel que fa a la decoració cardial stricto sensu, la presència de 
decoracions cardials sobre cordó i cordons llisos és netament superior a la campanya de 
2011. Per contra, la impressió d'instrument com a únic element present està molt més 
documentat en les campanyes antigues, així com la incisió (tot i que en un baix nombre 
total). Sobretot aquests dos darrers elements, la impressió i la incisió, marquen una 
diferència que més endavant analitzarem. La discordança entre el nombre de cordons 
llisos (decorats o no) vindria explicada per la diferent mida dels vasos documentats en 
cada lot, per aquest motiu aquesta variable no pot ser presa en consideració com un 
element de diagnosi cronològica. 
Com s'ha vist, la discordança major entre les dues mostres vindria donada per les 
decoracions impreses. Per una banda una gran homogeneïtat entre els vasos decorats 
amb cardial sol i per altra banda la gran diferència entre la representació de les 
impressions d'instrument. Si s'analitza quin tipus d'impressió cardial es dóna en cada cas 
podem observar un clar domini del cardial arrossegat en ambdós lots, seguit d'una major 
presència de cardial oblic en el nivell Ig de 2011 i, en canvi una presència més 
important de cardial perpendicular en el lot de Vilaseca.  
En aquest punt s'ha d'observar que, en un context de gran ús de la tècnica del cardial 
arrossegat, la utilització d'altres tècniques d'impressió amb la valva difereixen 
sensiblement. A més i com a element important, no es pot oblidar una presència de c. 
20% d'impressions d'instrument en el conjunt de Vilaseca i la presència de les incisions 
en aquest mateix grup.  
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Fig. 14: Tipus de decoració més habitual en els registres del nivell Ig de les excavacions antigues 

 
Si comparem els conjunts a nivell de motius decoratius, en la mostra de 2011 s'ha 
establert un total de 9 tipus diferents, mentre que al lot Vilaseca se n'han establert 14. A 
més, en aquest darrer grup s'han documentat quatre vasos amb decoració complexa que 
combina diferents motius. Aquesta és la diferència més evident entre els dos conjunts, ja 
que tot i una important desigualtat en la representació de certs motius (com A1), tots els 
tipus predominants es relacionen amb les bandes horitzontals, limitades o no i amb 
presència de cordons o no.  
Per tant i a mode de conclusió a aquest punt, considerem que en base a la presència 
d'impressions d'instrument i incisions a la mostra Vilaseca, així com la presència de 
motius més complexes i l'ús major de matrius cardials no arrossegades en aquesta 
mateixa mostra, que aquesta és diferent a la de 2011 i concretament, més recent. Per 
tant, en els apartats de síntesi i discussió es consideraran de manera separada.  
 
RESUM 
 
De la Cova de la Font Major s'han analitzat dos conjunts, un procedent de les antigues 
recollides efectuades per Salvador Vilaseca i l'altre de la campanya arqueològica de 
2011 al vestíbul de la cavitat. A partir de diferents criteris abans esmentats s'ha arribat a 
la conclusió de que ambdós conjunts són diferents i per tant pertanyen també a fases 
diferents. En un primer moment, amb una datació de 6310±40 BP, el nivell Ig excavat 
l'any 2011 presenta unes produccions amb acabats allisats preferentment, de vasos 
mitjans i grans amb coccions irregulars. Hi són representades totes les formes de vasos 
més habituals, amb certa preferència pels vasos ovoides/esfèrics, però amb poca 
diferència respecte a la resta. Les decoracions són majoritàriament cardials seguides 
dels cordons llisos. No obstant, si es desglossa aquests grups la decoració cardial es 
troba combinada amb d'altres elements i perd representativitat mentre que els cordons 
llisos són majoritaris. Existeix una gran predominança de la tècnica cardial arrossegada 
i no hi ha quasi presència de decoracions impreses d'instrument. ni incisions. Es 
documenten relativament pocs motius diferenciats i sempre simples. En un segon 
moment, representat pels materials de Vilaseca, es documenta un grup de vasos amb 
coccions irregulars i reductores quasi a parts iguals, amb uns acabats majoritàriament 
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allisats. Es tracta d'una mostra on predominen els vasos mitjans i petits en tot tipus de 
vasos, representats de manera molt equilibrada. Pel que fa a les decoracions, la 
decoració cardial i els cordons tenen una presència molt important, no obstant, 
comencen a despuntar de manera molt important les decoracions impreses i es 
documenten (amb poca freqüència) les incisions. A més, hi ha una major variabilitat en 
la tècnica d'impressió cardial i es documenten fins a 4 vasos amb motius complexes. 
Considerem en funció de la presència d'impressions d'eina i incisions, i de l'existència 
de motius complexes i de la tècnica cardial no arrossegada a la mostra Vilaseca, cosa 
que la fa diferent a la mostra provinent de les excavacions de 2011, que això té 
implicacions cronològiques com es veurà més endavant i per tant, seran tractades 
ambdues mostres separadament.  
 

 
Làmina 10: Vasos ceràmics de la cova de la Font Major (excavacions Vilaseca) 
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8.3. Les ceràmiques dels jaciments de la zona 
Segre - Pirineus 
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8.3.1. COVA DEL PARCO (Alòs de Balaguer, la Noguera) 
 
Aquest jaciment es troba situat al sud de la Serra de Sant Mamet, a uns 420 msnm just 
al davant del curs del riu Segre, a uns 120 msn del riu. La cova es troba oberta en 
conglomerats oligocènics del sinclinal de la Massana. El jaciment està constituït per una 
petita cova de 4,5 m d'amplada a la boca i un desenvolupament de 10,5 m de fondària. 
La zona d'abric té una amplada regular d'uns 5,5 m  i una llargada d'11 m (Petit, 1996).  
La cova del Parco va ser descoberta l'any 1974 per part del sr. Rafel Gomà, 
col·laborador de Maluquer de Motes. En poc més de dos anys, Maluquer de Motes i 
alguns col·laboradors de la zona (com el mateix R. Gomà) van rebaixar el sediment de 
la cavitat més de dos metres, prenent algunes mostres per datar. Fins l'any 1984 no es va 
dur a terme la darrera campanya del Dr. Maluquer, que va donar a conèixer els 
interessants nivells paleolítics que han fet conegut aquest jaciment (Petit, 1996). 
 

 
Fig. 15: Vista des del riu Segre de la cova (sageta negre) i vista de procés d'excavació dels nivells paleolítics (fotos 

de www.ub.edu i www.ccnoguera.cat) 

 
A la campanya de 1992, ja des del SERP i dirigida pel Dr. Josep M. Fullola, es 
documentà una estructura negativa de tipus sitja-fossa molt afectada pels treballs de 
Maluquer, que a partir de datació i materials es situà en el neolític antic epicardial. 
L'estructura es trobava probablement excavada en nivells també de la mateixa fase.  
Les datacions obtingudes pel Dr. Maluquer del laboratori del CSIC van ser rebutjades 
pels investigadors del SERP, que opinaven que aquestes no reunien uns mínims criteris 
d'associació entre mostra i material (Petit, 1996). De la seva banda (taula 96), efectuaren 
una datació radiocarbònica sobre mostres de carbó procedents de l'estructura EE1 (en 
sistema convencional), amb el resultat següent: 
   

Taula 16: Datació radiocarbònica de la estructura EE1 de la cova del Parco 

Nivell/Estructura Mostra Ref. Data BP 

EE1 carbons GrN-20058 6120±90 
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ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
La gran majoria del material ceràmic analitzat aquí per nosaltres es documentà durant 
les campanyes de Maluquer de Motes, per aquest motiu ha de ser considerat com fora de 
context fiable. Únicament un dels vasos analitzats es localitzà a l'interior de l'estructura 
EE1 excavada ja en les campanyes del SERP. Per aquest motiu no es pot valorar la 
homogeneïtat del conjunt, tot i que nosaltres hem obviat aquells materials que clarament 
mostren trets més propis de l'epicardial. En tot cas, la riquesa de combinacions 
decoratives permet proposar que no ens trobem amb un conjunt cardial antic.  
En total s'han analitzat 31 fragments ceràmics, tots ells dipositats al Museu del Montsec 
(Artesa de Segre), que s'han reduït a 22 vasos ceràmics decorats. S'han analitzat un total 
de nou vores, preferentment entrants amb llavis arrodonits i dues nanses de cinta, 
ambdues decorades.  
A causa de l'escàs temps permès per l'anàlisi dels materials, no s'ha pogut analitzar les 
possibles inclusions minerals.  
 

Taula 17: Trets tècnics i morfològics de la mostra de la cova del Parco 

Cocció 
Irregular Oxidada Reduïda  
9 (40,9) 8 (36,36) 5 (22,72) 

Acabats 
Allisat Espatulat Polit 

15 (68,18) 0 7 (31,81) 

Mida 
Gran  Mitjà Petit 

3 (13,63) 14 (63,63) 5 (22,72) 

Morfologia 
Sub/esfèric Hemisfèric Cilíndric Indet 

9 (40,9) 2 (9,1) 5 (22,72) 6 

 
A nivell tècnic (taula 97), les coccions que predominen són les irregulars i les oxidades, 
amb nou vasos i vuit respectivament. Les cuites reduïdes s'han descrit en només cinc 
ocasions. Els acabats allisats signifiquen de llarg el tipus més present, amb quasi el 70% 
del total, en 15 vasos. Els acabats polits es troben documentats en set vasos i no es troba 
cap exemple d'acabat espatulat.  
Pel que fa als trets morfològics, 14 vasos han estat definits com de mida mitjana, seguit 
dels petits amb cinc i els grans amb només tres exemples. A nivell de morfologia dels 
vasos, en sis ocasions no s'ha pogut definir a causa de la reduïda mida dels fragments. 
Per la resta, més del 40% dels vasos es poden incloure dins els vasos tancats 
(subesfèrics i esfèrics), seguit dels vasos de parets rectilínies en cinc ocasions i per últim 
els vasos oberts (hemisfèrics) només es troben en dos vasos. No s'ha documentat cap 
exemplar de vas compost amb coll destacat.  
Les altes xifres dels conceptes vas allisat, vas mitjà i vas subesfèric i esfèric, 
impedeixen realitzar gràfics de comparació entre les diferents variables, ja que aquests 
proporcionarien dades esbiaixades.  
Pel que fa a les decoracions (taula 98), a la cova del Parco destaca un número important 
de combinacions decoratives, que assoleixen el 45% dels vasos. No obstant, els tipus 
simples són encara majoritaris: hi destaquen les impressions simples amb vuit vasos 
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seguit dels cordons llisos només amb dos efectius. Un vas amb boquique i un altre amb 
pinta són els únics exponents dels vasos amb una sola decoració. Si s'analitzen els tipus 
combinats, hi destaca la presència de cardial oblic, en tres vasos combinat amb 
boquique, en un amb acanalat i un amb boquique i impressió simple. Dins el grup 
cardial, tenim un vas amb la tècnica arrossegada realitzada sobre un cordó horitzontal. 
Un altre tipus important és el boquique amb impressió simple, que es documenta en dos 
vasos o un cordó imprès en un sol cas.  
Per tant, la impressió simple, el boquique i dos tipus diferents de cardial són les matrius 
més emprades en el conjunt del Parco. 
 

Taula 18: Matrius desglossades de la cova del Parco 

Matrius Número (i %) 
Impressió simple 8 (36,36) 
Boquique 1 (4,54) 
Cordó llis 2 (9,1) 
Pinta 1 (4,54) 
Total decoracions simples 12 (54,54) 
Boquique + cardial oblic 3 (13,63) 
Boquique + cardial oblic + incisió 1 (4,54) 
Boquique + impressió simple 2 (9,1) 
Pinta + impressió simple 1 (4,54) 
Cordó imprès 1 (4,54) 
Acanalat + cardial oblic 1 (4,54) 
Cardial arrossegat + cordó 1 (4,54) 
Total decoracions combinades 10 (45,45) 

 
Cal destacar en la mostra de matrius que les impressions simples semblen realitzades 
amb un estri d'empremta rectangular fina i roma. La discontinuïtat i discordança entre 
aquestes impressions, que es mostren successives, indica que es tracta d'un estri simple. 
Aquest estri sembla el mateix que s'ha emprat en la realització del boquique, que té un 
relleu més suau que el que s'ha observat en d'altres jaciments de la època. Per altra 
banda, quan la successió d'impressions és molt regular i per tant realitzada amb una eina 
més complexa s'ha classificat com una pinta. En d'altres casos, però dins les impressions 
d'instrument, s'ha realitzat a partir de l'aixecament d'argila (excisió), probablement amb 
una unglada o un estri de tendència triangular ample rom. 
Si s'analitzen els tipus de decoracions combinades amb el tipus de vas (fig. 140), tot i 
que es tracta d'una mostra molt reduïda, es pot observar una certa tendència de que els 
vasos esfèrics i els cilíndrics comptin amb tot tipus de matrius decoratives, simples i 
combinades. En canvi, els vasos hemisfèrics, compten únicament amb decoracions 
simples a base d'impressions d'instrument. A més també s'observa un treball més 
elaborat en les decoracions (en base a la quantitat de combinats) en els vasos tancats. 
Pel que fa als motius documentats al Parco (fig. 140), únicament no han pogut ser 
identificats en tres vasos. Entre la resta, dominen de manera clara la franja simple 
horitzontal (A1) amb cinc vasos i sobretot la franja horitzontal limitada (A2) amb set 
vasos. La resta de motius no plàstics estan també clarament dominats pel component 
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horitzontal i es poden definir com simples: franges paral·leles múltiples simples (B1), 
franges horitzontals amb franja meandre descendent (D3), la franja ampla simple (E1) i 
la franja horitzontal simple amb cordó integrat (F1) són els tipus documentats, però 
només amb un vas cadascun. Entre els components plàstics succeeix el mateix, els 
cordons múltiples paral·lels (I2), els cordons ortogonals (I3) i el cordó imprès (I4) 
compten només amb un vas. 
 

 
Fig. 16: Combinació entre tipus (forma) de vas i decoracions més habituals 

De la repartició majoritària dels tipus A1 i A2 es pot deduir que en el primer grup hi 
trobarem aquells matrius senzilles (impressions d'instrument sobretot), mentre que en 
els segon es documenten matrius dobles o fins i tot triples, amb una tècnica que farceix 
el tema central i una altra tècnica que limita a la primera o l'encaixona.  
 

 
Fig. 17: Tipus de motius documentats a la mostra de la cova del Parco 

Per últim hem de dir que els temes dels motius del Parco es regeixen pel component 
horitzontal de manera prou important (fig. 141), però amb un component de 
combinacions remarcable dins un registre tant limitat.  
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Fig. 18: Tipus de temàtica dels motius de la cova del Parco 

Com s'ha dit, el component estrictament horitzontal es troba present en 12 vasos, mentre 
que la resta de tipus solament documentats en la mostra verticals i arquejades, estan 
representats en un sol vas respectivament. Per altra banda, els temes combinats es 
troben presents en vuit vasos. D'aquests predomina clarament el component 
horitzontal+vertical en quatre vasos, mentre que la resta es troben només en un efectiu.  
 
RESUM 
 
De la cova del Parco s'han analitzat un total de 31 fragments ceràmics que han estat 
reduïts a un mínim de 22 vasos decorats.  
Les cuites són preferentment irregulars seguides de prop de les oxidades, mentre que les 
reduïdes tenen poca presència. Els acabats de les superfícies es corresponen 
majoritàriament amb el tipus allisat amb 15 exemplars seguit del polit amb set vasos. 
Pel que fa a la mida, són dominants els mitjans, mentre que els petits i grans només 
compten amb tres exemples cadascun.  
Pel que fa a la morfologia, els vasos subesfèrics estan representats per nous vasos, 
seguit dels cilíndrics amb cinc. Altres tipus tenen una presència residual. 
Les decoracions estan dominades per les impressions simples d'eina, tot i que també es 
documenten les tècniques cardial, boquique i cordó llis. De fet és habitual (en 10 vasos) 
la presència de vasos amb combinacions decoratives, sobre la de tipus boquique + 
cardial oblic.  
Els motius decoratius de la cova del Parco són senzills; predominen les franges 
horitzontal simple (A1) i limitada (A2). Altres tipus presents tenen poc pes percentual. 
De la mateixa manera, les temàtiques també tenen certa simplicitat. El domini del 
component horitzontal és latent. Tot i que de manera residual es donen combinacions 
puntuals.  
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Làmina 21: Vasos ceràmics de la cova del Parco 
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8.3.2. COVA COLOMERA (Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà) 
 
Aquest jaciment fou descobert per Lluís Marià Vidal a les darreries del segle XIX, en el 
transcurs de diverses expedicions que feu aquest geòleg a la regió pirinenca (Oms et al., 
2009a). Malauradament, a l'estudi dels materials ceràmics de la col·lecció Vidal 
(realitzat per J. de C. Serra Ràfols), no es fa esment ni del jaciment ni dels materials 
arqueològics del mateix (Serra Ràfols, 1921). Tot i que fou visitada per entomòlegs 
francesos com Jeanel i Racovitza a principis del segle XX, i esmentat per Faura i Sans 
en el seu catàleg de cavitats (De la Vega, 1981), no és fins l'any 1930 quan apareix en 
un croquis com a part d'un conjunt de jaciments del grup de les coves pirinenques (Serra 
Ràfols, 1930). Després d'això, la cova Colomera queda oblidada i només apareix en 
alguns treballs de síntesi (Maluquer de Motes, 1945). Durant la dècada dels anys 80 del 
segle XX apareixen publicades dues petites monografies de Josep De la Vega (1981) i 
Josep Padró i De la Vega sobre el jaciment, que si bé elaboraren una interessant tasca 
d'inventari de materials no es correlacionaren amb estudis estratigràfics, raó per la qual 
no es pogué aprofitar el jaciment com un punt d'interès en la recerca moderna (fig. 142). 
L'any 2005, des del SERP de la Universitat de Barcelona, F. Xavier Oms inicia les 
tasques d'excavació amb metodologia científica que s'allargaren fins l'any 2011. 
 

 
Fig. 19: Cova Colomera. A: vista dels treballs arqueològics a la cova l'any 2011 (foto: X. Oms); B: planta de la 

cavitat (espeloindex.com); C: Croquis de situació publicat a la Prehistòria de Catalunya (Serra Ràfols, 1930); D: 
fotografia de la cavitat des del riu Noguera Ribagorçana i entrada del congost de Montrebei (foto: X. Bergua). 

Durant els anys d'excavació sistemàtica, es van obrir dos sondejos arqueològics molt 
amplis, el situat al vestíbul (Sondeig CV) i el situat a la primera gran sala (Sondeig CE). 
Entre aquests dos àmbits es va deixar al descobert una llarga seqüència que s'inicia al 
neolític antic i acaba en època tardorromana, passant per interessants nivells del neolític 
final i de l'edat del bronze (Oms et al., 2008; Oms et al., 2009a; Oms et al., 2009b; Oms 
et al., 2010). Pel que fa a la ocupació del neolític antic i de la que aquí se n'analitza el 
registre ceràmic, es documentaren tres nivells d'estabulació al sondeig CE (nivells 
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CE12, CE13 i CE14) i una fase complexa d'estructures antròpiques al sondeig CV, amb 
fogars, cubetes, forats de pal, etc (Oms et al., 2013). 
També s'ha publicat l'estudi ceràmic del neolític antic fins la campanya de 2007 (Oms, 
2008). No obstant, es tractava d'un treball preliminar i realitzat amb una metodologia 
diferent a la que estem efectuant en aquest estudi (per fragments, no per vasos). Per tant, 
les dades publicades l'any 2008 i les actuals no tenen perquè ser semblants. En el 
present i en base a les dades publicades anteriorment i a les datacions radiocarbòniques 
disponibles, s'ha decidit unificar la totalitat del material de les diferents fases del 
neolític antic del jaciment, per tal de guanyar representativitat. Les datacions 
radiocarbòniques disponibles són les següents (taula 99): 
 

Taula 19: Datacions radiocarbòniques disponibles pels nivells del neolític antic de la cova Colomera 

Sondeig Nivell/Estructura Mostra Referència Data BP 

CE CE12 Buxus s. Beta-248523 6020±50 

CE CE13-14 Triticum a/d Beta-240551 6150±40 

CE CE14 Triticum a/d OxA-23634 6170±30 

CV CV10 (EC-1) Buxus s. Beta-279478 6180±40 

 
 
ANÀLISIS DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
El conjunt aquí presentat procedeix de tres conjunts diferents. Per una banda sis 
fragments foren analitzats dels fons del Museu d'Arqueologia de Catalunya 
(probablement provinents de les campanyes de Lluís Marià Vidal); 11 fragments 
procedeixen de les campanyes de Josep De la Vega (no han pogut ser analitzats per 
nosaltres, però han estat recomptats a partir de les descripcions publicades); per últim, el 
lot de materials procedents de l'actual recerca arqueològica a la cavitat.  
El primer lot, que agrupa la totalitat del material ceràmic descontextualitzat, forma un 
conjunt de 17 fragments ceràmics que es corresponen amb un número mínim de 14 
vasos decorats. L'altre conjunt, el de materials procedents dels nivells arqueològics del 
neolític antic recuperats per nosaltres, compta amb 75 fragments ceràmics decorats que 
han estat reunits en 53 vasos diferents. Per tant, s'han analitzat un total de 92 fragments 
que s'han vist reduïts a 67 vasos decorats.  
Pel que fa als trets tècnics de la mostra (taula 100), destaquen les coccions irregulars, tot 
i que les oxidants (23 vasos) i les reductores (17) no tenen un caràcter marginal. Les 
possibles inclusions minerals a l'argila estan dominades per la presència de la mica i en 
menor mesura la calcària i el quars. El primer es troba de manera individual en 22 
vasos, mentre que les combinacions mica-calcària hi són en 14 i les de mica-quars en 
nou vasos. En la resta s'ha documentat altres combinacions o la presència sola de 
calcària (cinc casos). En el tractament de les superfícies, l'allisat és el més emprat amb 
un total de 37 vasos, seguit del polit amb 22. S'ha detectat una relativament alta 
presència d'altres acabats com ara l'espatulat (en vuit casos).   
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Taula 20: Trets tècnics i morfològics de la mostra de la cova Colomera 

Coccions 
Irregular Oxidada Reduïda  
27 (40,29) 23 (34,32) 17 (25,37) 

Desgreixants 
Mica-Calcària Mica-Quars Mica Calcària 

14 (20,89) 9 (13,43) 22 (32,83) 5 (7,46) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat  

37 (55,22) 22 (32,83) 8 (11,94) 

Formes 
Ovoide/esfèric Hemisfèric Cilíndric Altres 

20 (29,85) 11 (16,41) 9 (13,43) 2 (2,98) 

Mida 
Gran  Mitjà Petit  

13 (19,40) 44 (65,67) 10 (14,92) 

 
Pel que fa a la mida dels vasos (taula 100), s'ha definit en 44 efectius una mida mitjana, 
seguit de manera prou equilibrada pels grans amb 13 i els petits amb 10 efectius. Les 
formes predominants són les ovoides/esfèriques amb 20 vasos, seguit de les 
hemisfèriques amb 11 i dels cilíndriques amb nou. Tot i  un alt percentatge de vasos 
sense definició morfològica, s'ha descrit la presència d'un únic exemplar amb coll 
destacat i d'un altre vas que podria tractar-se d'una forma molt oberta tipus plat o 
plàtera.  
Si sobre els vasos mitjans, els més presents a la mostra, es fa un recompte de la relació 
dels factors "acabats" i "morfologia", s'observa que en 23 casos els acabats són allisats i 
en 16 polits (fig. 143). Pel que fa a les formes, els vasos mitjans són preferiblement 
ovoides o esfèrics (16 vasos) o en el seu defecte hemisfèrics. Només dos vasos mitjans 
han estat descrits com cilíndrics. 
 

 
Fig. 20: Dades relatives als acabats i les morfologies dels vasos mitjans de la cova Colomera 

 
Pel que fa a les decoracions (taula 101), la impressió no cardial compta amb 22 vasos 
(un 32,83%) i és la més representada (d'aquests, només dos vasos tenen una impressió 
complexa successiva). En segon lloc apareixen els cordons llisos aplicats amb 13 vasos 
(19,40%) i en tercer lloc els acanalats amb 11 vasos (c. 16%). Malgrat aquest domini de 
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les impressions, els acanalats i els cordons llisos, es documenten nombroses tècniques 
amb una representació prou clara, com el boquique en 8 vasos (en dos combinats amb 
impressió simple successiva) o els cordons impresos amb set vasos tenen una presència 
significativa. La decoració cardial (sempre combinada amb d'altres matrius) està present 
en tres vasos, de la mateixa manera que la incisió. 
 

Taula 21: Tipus de matrius simplificades de la cova Colomera 

Tipus de matrius Número (i %) 
Cordó llis 13 (19,40) 
Impressió simple 22 (32,83) 
Boquique 6 (8,95) 
Incisió/Acanalat 14 (20,89) 
Total simples 55 (82,08) 
Boquique + Impressió 2 (2,98) 
Cordó imprès  7 (10,44) 
Cardial+altres 3 (4,47) 
Total combinats 12 (17,91) 
Total 67 (100) 

 
La combinació entre la mida i els diferents tipus impresos es veu distorsionada pel 
domini dels vasos mitjans (fig. 144). No obstant, es pot deduir l'ús de la impressió i el 
boquique en els vasos petits i dels cordons llisos i els cordons impresos en els vasos 
grans. Entre els mitjans, s'observa un gran domini de les decoracions impreses i una 
freqüència estable entre les decoracions acanalades, boquique i dels dos tipus de cordó. 
Les incisions i la decoració cardial tenen poca presència i a més es troben disperses per 
gairebé tot tipus de vas (sobretot en el cas de les cardials).  
 

 
Fig. 21: Combinació de les mides dels vasos i els tipus de decoració 

Com s'ha observat, les decoracions impreses són les més documentades junt amb els 
diferents tipus de cordó. En el segon cas no es dona cap variabilitat ja que no es 
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documenten crestes. En canvi, pel primer grup la variabilitat és major tot i una presència 
molt important d' impressions simples successives (taula 102). En aquest sentit, s'hi 
s'analitza la presència relacionada amb els diferents tipus d'impressions (presents soles o 
acompanyant cordons o realitzades amb petxina) no s'observen diversos tipus 
combinats, tot i que sí diferents decoracions combinades (només cordons amb 
impressions). 
 

Taula 22: Tipus de decoracions desglossades, simples i combinades de la cova Colomera 

Matrius Núm. total (i %) 
Cordó llis 13 (19,40) 
Impressió simple 18 (26,86) 
Impressió complexa 4 (5,97) 
Boquique 6 (8,95) 
Incisió 3 (4,47) 
Acanalat 11 (16,41) 
Total matrius simples 55 (82,08) 
Cardial perpendicular + incisió 1 (1,49) 
Cardial perpendicular + impressió 1 (1,49) 
Cardial arrossegat + cordó 1 (1,49) 
Cordó+impressió  7 (10,44) 
Boquique + Impressió 2 (2,98) 
Total matrius combinades 12 (17,91) 
Total 67 (100) 

 
 

 
Fig. 22: Motius documentats a la mostra de la cova Colomera 

S'han definit a la mostra de la Colomera fins a 11 motius simples diferents i quatre de 
complexos sobre un total de 51 vasos (fig 145);  en 16 vasos no s'ha pogut establir el 
motiu decoratiu. En 18 casos s'ha establert la franja horitzontal simple (A1), en vuit el 
cordó llis individual i en cinc el cordó imprès. En 4 vasos s'ha definit la franja 
horitzontal amb serrells verticals simples (D1). En la resta de casos no s'ha documentat 
la freqüència més de 3 vasos en cap cas. Destaca el fet que entre els vasos amb motiu 
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complex, n'hi 3 que compten amb una possible decoració figurativa (soliformes) que no 
té definició alfanumèrica en la nostra relació.   
Si exceptuem aquests casos puntuals més complexeo, la gran majoria de la mostra de la 
Colomera s'ha de situar dins el grup dels motius senzills: bandes horitzontals (sobretot 
no limitades) amb poques variacions i la presència nombrosa de cordons en les diferents 
variants.  
 

 
Fig. 236: Tipus de temàtica documentada a la cova Colomera 

 
RESUM  
 
La mostra analitzada de la cova Colomera ascendeix a un total de 67 vasos diferents. 
S'ha observat la major representació de les coccions irregulars en el lot, tot i que les 
coccions oxidant i reductora estan ben representades. Les possibles inclusions minerals 
estan dominades per la mica, que sovint es combina amb elements com la calcària i el 
quars. Els acabats més habituals són els allisats, tot i que els polits estan ben 
documentats. L'estudi de les mides indica una gran presència dels vasos mitjans, mentre 
que els grans i petits es queden a molta distància de representació. Pel que fa a les 
morfologies, les ovoides i esfèriques es presenten com majoritàries mentre que les 
hemisfèriques i cilíndriques tenen una presència prou important.  
Pel que fa a les decoracions, les matrius més habituals són les impressions de tot tipus 
(però sobretot simples successives). Els cordons llisos i els acanalats tenen un pes 
similar però secundari. Cal destacar la notable representació de la tècnica boquique i 
l'escassa incidència de la impressió amb petxina. S'ha observat, però, una falta de 
combinació entre diferents tipus impresos, que només es troba presents en els cordons. 
Entre els motius s'ha destacat la gran presència de la franja horitzontal simple i el cordó 
llis horitzontal. Altres tipus de motius, tot i que presents, tenen escassa incidència en el 
nombre total de vasos.  
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Làmina 22: Vasos ceràmics de la cova Colomera 
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Làmina 23: Vasos ceràmics de la cova Colomera 
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8.3.3. LA COVA DEL TABAC (Camarasa, la Noguera) 
 
Aquesta gran cavitat es troba situada molt a prop de l'actual resclosa de la presa del 
pantà de Camarasa, just per sobre del riu Segre a uns 600 m.s.n.m. És una gran cavitat, 
amb una boca de 15 metres d'amplada per uns 20 d'alçada, amb uns 300 metres de 
recorregut per una galeria principal composta per diferents i successives sales lligades (a 
més d'altres galeries de mida petita) (fig. 147).  
Les primeres notícies sobre la cova les donà F. Zamora al s. XVIII. Posteriorment, a 
l'any 1880 Pleyan de Porta fa referència al fet que va ser habitada per l'home prehistòric 
en el seu Album pintoresch. L'any 1894 Lluís Marià Vidal hi realitzà excavacions, de les 
quals es recuperaren algunes restes materials que publicà en el recull Coves 
prehistoriques de la provincia de Lleyda, puntualitzant que els materials es trobaven 
sobretot a la primera part de la galeria (al vestíbul) (fig. 147). Posteriorment, Serra 
Ràfols publicà amb certa cura els materials procedents de la col·lecció Vidal, entre els 
quals es compten els de la cova del Tabac (Serra Ràfols, 1921). És ressenyable que 
ambdós autors assenyalen l'analogia d'alguns materials amb els originals de la Cueva de 
Boquique (Càceres) que es trobaven al Museu Arqueològic de Barcelona.    
L. Díez-Coronel va descobrir les pintures de la cova del Tabac, les va estudiar i cinc 
anys després del seu descobriment les va presentar al XVII Congreso Nacional de 
Arqueología. 
 

 
Fig. 24: Cova del Tabac (espeleoindex.com). Portada del treball de Lluís Marià Vidal del 1894 i la planimetria de 

Vidal (Vidal, 1894). 

Després de les excavacions de Lluís Marià Vidal, únicament s'han publicat les restes 
dels treballs de Josep de la Vega a la cavitat (De la Vega, 1981). Tot i així, nombroses 
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excavacions d'aficionats o excursionistes han proporcionats lots de materials d'aquesta 
cavitat; alguns d'ells han acabat al fons del Museu de la Noguera a Balaguer.   
 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS 
 
De tots els materials ceràmics dipositats als fons del Museu Arqueològic de Catalunya 
hem diferenciat segons criteris morfotipològics, quins pertanyen al neolític inicial. El 
nombre de restes és molt limitat i ascendeix a 12 fragments ceràmics que es corresponen 
amb sis vasos. Del Museu de Balaguer cinc fragments es corresponen amb cinc vasos. 
Del Museu de Lleida s'han analitzat 14 fragments que pertanyen a nou vasos diferents. 
Per últim, s'han inclòs en el nostre estudi dos fragments d'un mateix vas procedent de 
les excavacions de De la Vega, i que no han pogut ser analitzats per nosaltres. En 
conclusió, s'han recomptat un total de 33 fragments decorats que es corresponen amb 22 
vasos diferents decorats.   
 

 
Fig. 25: Mida dels fragments ceràmics de la cova del Tabac 

Els fragments recollits descontextualitzats sovint són grans. A partir de 4x4 cm 
comença la representació que és important fins a 15x10 cm (fig. 148). Els fragments 
molt grans són anecdòtics. Això implica que l'índex de fragmentació és total i per tant 
no s'ha recuperat cap perfil sencer.  
Els trets tècnics (taula 103) mostren una clara preferència per les coccions irregulars, 
seguits de les reductores, mentre que la resta compten amb poca importància (tres 
oxidants i un indeterminada). Les partícules minerals més habituals presents a les pastes 
són la mica i la calcària i en menor mesura el quars. El més freqüent és la combinació 
mica-calcària que es dóna en 10 vasos. Els acabats mostren una preferència clara pels 
allisats (13 casos), mentre que els polits i espatulats tenen menys representació (quatre 
casos).  
Els trets morfològics estan marcats per un conjunt de vasos mitjans (12 casos), seguit 
del grup dels vasos grans (sis) i del dels vasos petits (dos). Les formes predominants són 
les cilíndriques (sis exemplars); les ovoides i les hemisfèriques (i esfèriques) tenen 
menys representació (quatre i tres vasos respectivament). Malauradament, però, la 
majoria dels vasos no han pogut ser identificats a nivell de morfologia per la 
fragmentació del registre (nou casos).  
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Taula 23: Trets tècnics i morfològics dels vasos del Tabac (en nombres totals i percentuals) 

Coccions 
Irregular Oxidant Reductora Indet 
10 (45,4) 3 (13,6) 8 (36,3) 1 (4,5) 

Desgreixants 
Mica-Calcària Mica-Quars Mica Calcària 

10 (47,6) 3 (14,3) 5 (23,8) 3 (14,3) 

Acabats 
Allisat Espatulat Polit Indet 

13 (59,1) 4 (18,1) 4 (18,1) 1 (4,5) 

Mida 
Gran Mitjà Petit Indet 

6 (27,2) 12 (54,5) 2 (9,1) 2 (9,1) 

 
Si s'analitzen els trets tècnics i morfològics conjuntament (fig. 149), s'observa que les 
coccions i els desgreixants no responen de manera significativa a patrons concrets de 
mida o forma. En canvi, si es correlacionen les dades sobre els acabats i la mida 
s'observa una clara preferència dels allisats en els vasos mitjans (9/12) i dels espatulats 
en els vasos grans (4/6). La resta de dades no són significatives.   
 
 

 
Fig. 26: Relació entre les mides i acabats dels vasos de la cova del Tabac 

Pel que fa a les decoracions (taula 104), en 15 vasos hi ha un únic tipus de matriu 
emprada, mentre que en la resta (set) se'n combinen dues. Les decoracions úniques més 
habituals són les impressions simples successives (vuit vasos), els cordons llisos (cinc 
casos) i el boquique (amb dos casos). En el camp de les decoracions combinades, la 
impressió i el boquique es donen junts en dos vasos (v. 1 i v. 2), el cordó amb 
impressions simples successives es dona en tres casos (v. 10, v.17  i v.18). Per últim, 
l'acanalat amb impressió simple i la incisió amb impressió simple el trobem en un cas 
respectivament.  
Referent als motius (fig. 150), la franja horitzontal simple (A1) es dóna en set casos, els 
cordons ortogonals (I3) en quatre vasos i els cordons impresos (I4) en tres. La resta de 
motius estan representats per un sol efectiu. El nombre total de motius emprats és de 
vuit tipus diferents, mentre que en dos casos (vasos 9 i 17) es documenten dos motius 
alhora.  

Taula 24: Tipus de decoracions en nombres totals i percentuals 

Impressió Boquique Cord. llis Cord. impr Inc.+Imp Ac.+Imp Boq+Imp 
8 (36,6) 2 (9,1) 5 (22,7) 3 (13,6) 1 (4,5) 1 (4,5) 2 (9,1) 
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Fig. 27: Tipus de motius decoratius (en nombres totals) 

 
Si es combinen les dades de mida i els tipus de decoració més estesos (fig. 151), 
s'observa una clara preferència en l'ús dels cordons llisos en vasos grans i de les 
impressions en vasos mitjans. L'aplicació de cordons impresos en vasos mitjans o el 
boquique en vasos petits, compta amb uns números menys representatius. 
Malauradament no s'ha pogut aplicar el mateix càlcul per la morfologia dels vasos a 
causa de l'amplitud de la mostra que ha estat definida com indeterminada.  
 
 

 
Fig. 28: Combinació de les dades de mida i les decoracions més representades als vasos de la cova del Tabac 

 
 
 
RESUM 
 
S'han analitzat un total de 22 vasos de la cova del Tabac (a partir de 33 fragments 
decorats), els quals reflecteixen els trets més habituals de les produccions d'aquesta 
zona. Es tracta d'efectius amb coccions majoritàriament irregulars, acabats allisats i amb 
presència massiva de mica com a possible inclusió en les argiles. Les mides dels vasos 
són majoritàriament mitjanes, tot i que els vasos grans hi són ben representats; pel que 
fa a les morfologies, tot i que s'han pogut establir en pocs casos, estan ben representats 
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els vasos cilíndrics, ovoides i hemisfèrics, i els compostos amb coll destacat hi són 
totalment absents.  
Pel que fa a les decoracions, el lot de la cova del Tabac mostra una clara preferència per 
les decoracions impreses simples successives, seguit dels cordons llisos i dels cordons 
impresos i el boquique. Sobre els motius, tot i que es documenten fins a vuit tipus 
diferents i dos combinats, domina amb claredat la franja horitzontal simple (A1) seguida 
dels cordons ortogonals (I3). 
 
 

 
Làmina 24: Vasos ceràmics de la cova del Tabac 
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8.3.4. LA BÒFIA (O COVA) DE LA VALLDAN (Odèn, Solsonès) 
 
Està situada a l’extrem meridional d'una aïllada plataforma calcària que forma una fita 
visual, retallada en el cingle sobre la Valldan, a uns 80 m. del coll de Barrer, per on 
passa l'antic camí ral de la Valldan a Cambrils.  La Bòfia consta principalment de dues 
galeries complicades i profundes d'origen càrstic que comuniquen amb l'exterior a 
través de diverses i estretes "xemeneies" (fig. 152). 
 

 
Fig. 29: Planta i secció de la Bòfia de la Valldan i portada de la revista Ilerda on apareix publicada la única 

informació existent d'aquest jaciment (Castany et al., 1992‐1993) 

El material arqueològic procedent de la cova es va recuperar en gran part a partir de les 
compres que es feien a un captaire que vivia a la cavitat i que, com s'ha vist, va alterar la 
morfologia de la cova. Tanmateix un grup de recerca encapçalat per Josep Castany i 
alguns espeleòlegs van realitzar una campanya de recollida de material arqueològic. 
Això va permetre, almenys, poder situar el material arqueològic de les diferents fases en 
diferents espais de la complexa cavitat.  
Pel que fa a la cultura material en general, cal destacar la presència del lot de materials 
ceràmics del neolític antic que aquí s'analitzen, així com un conjunt important de 
materials ceràmics que clarament es poden inserir en l'edat del bronze, així com un 
nombrós conjunt de restes humanes.  
 
ANÀLISI DEL MATERIAL CERÀMIC 
 
Els materials analitzats aquí es troben dipositats al Museu Episcopal de Solsona, 
malgrat això, hi ha un petit conjunt de materials ceràmics que pertanyen a la col·lecció 
privada Planes de Solsona. Aquests materials foren analitzats i dibuixats per Josep 
Castany i altres (1992-1993) i nosaltres els hem inclòs a la relació de vasos analitzats 
emprant la informació disponible a l'article. Sembla que la major part dels materials del 
neolític antic procedeixen de l'inici de l'anomenada Galeria A.  
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En total es compta amb 26 fragments ceràmics decorats entre els quals hi ha nou 
fragments amb vora i set amb nansa. Aquests efectius han estat reduïts a 14 vasos 
ceràmics decorats.  
 

 
Fig. 30: Mida dels fragments ceràmics analitzats del museu de Solsona 

La mida dels fragments ceràmics és prou gran (de 5x4cm a 14x9cm) tot i que no se n'ha 
recuperat cap perfil sencer. Aquest factor ha impedit en alguns casos la definició de les 
morfologies més habituals (fig. 153).  
Pel que fa als trets tècnics (taula 105), les coccions es presenten majoritàriament 
irregulars, mentre que les oxidants i reductores tenen una presència més limitada. Les 
possibles inclusions minerals estan dominades per la mica, la calcària i el quars. 
Exceptuant en alguns vasos on només es documenta la calcària (12, 13 i 14), en la resta 
trobem combinacions minerals, de les quals la més habitual és la mica-calcària ( quatre 
vasos) i la mica-quars (trea casos). L'acabat dels vasos més habitual és l'allisat, seguit de 
l'acabat polit amb cinc exemples, mentre que només en un cas trobem un vas espatulat. 
 

Taula 25: Resum de les dades tècniques i morfològiques de la mostra de la Valldan 

Cocció 
Irregular Oxidant Reductora  
9 (64,28) 2 (14,28) 3 (21,42) 

Desgreixants 
Mica-Calcària Mica-Quars Calcària Altres 

4 (28,57) 3 (21,42) 3 (21,42) 4 (28,57) 

Acabats 
Allisat Espatulat Polit  

8 (57,14) 1 (7,14) 5 (35,71) 

Mida 
Gran  Mitjà Petit 

6 (42,85) 7 (50) 1 (7,14) 

Morfologia 
Ovoide/esfèric Hemisfèric Cilíndric Coll destacat 

4 (28,57) 1 (7,14) 2 (14,28) 2 (14,28) 

 
Pel que fa als trets morfològics, els vasos grans i mitjans són els predominants amb sis i 
set efectius respectivament. Només un vas ha estat definit com a petit. Les formes dels 
vasos són preferentment del grup ovoides i esfèrics (amb dos exemples de cadascun), 
cilíndrics i compostos amb coll. Només un cas ha estat definit com a hemisfèric mentre 
que de 5 vasos no se n'ha pogut extreure la informació morfològica.  
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Fig. 31: Combinació de les dades referents a la mida i als acabats dels vasos 

Com s'ha vist, el nombre total de restes és molt reduït, no obstant creiem necessari 
intentar establir correlacions entre alguns factors. Per exemple, si es combinen elements 
dels trets tècnics com ara els acabats dels vasos i dels trets morfològics com la mida 
dels mateixos (fig. 154), s'observa que entre els vasos mitjans es donen tot tipus 
d'acabats de manera equilibrada. Els petits, tot i la migradesa, se situen en el grup de 
polits i els grans compten amb una gran majoria (5 vasos) de vasos allisats.  
En la mateixa direcció, si s'analitzen de manera combinada les dades referents a la mida 
dels vasos i la morfologia dels mateixos (fig. 155), es pot observar (almenys a nivell 
orientatiu) com els vasos mitjans són preferentment compostos amb coll i cilíndrics, 
mentre que els vasos més grans són sobretot esfèrics, amb un sol cas ovoide en la 
mateixa categoria.  
 

 
Fig. 32: Combinació de les dades referents a la mida i a la forma dels vasos 

Pel que fa a les decoracions i els motius (taula 106), cinc vasos compten amb decoració 
cardial com a única tècnica i tres vasos més combinen la decoració de valva amb un 
cordó. En un altre punt, tres vasos compten amb decoració impresa, d'instrument simple 
(no compost),  successiva, dos vasos compten amb cordons llisos sense decorar (vas 5 i 
vas 9). Per últim, la combinació cordó i impressió simple successiva només es 
documenta en el vas 7.   
Un dels casos cardial i cordó, el vas 3, on hi ha dues tècniques cardials (cardial 
perpendicular i cardial arrossegat) amb un cordó. El cordó no està decorat i per tant és 
llis.  
Per tant i a mode de conclusió d'aquest punt, la decoració cardial es trobaria 
representada en quasi el 56% dels vasos i les altres impressions en prop del 28%, 
mentre que les cordons llisos sols es troben en el c. 15% de la mostra.  
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Taula 26: Tipus de matrius simplificades documentades  

Cardial Cardial+Cordó Cordó llis Impressió Impressió+Cord 
5 (35,71) 3 (21,42) 2 (14,28) 3 (21,42) 1 (7,14) 

 
Tal com es pot veure a la taula anterior, hi ha a la mostra 12 vasos que compten amb 
diferents tipus d'impressions. La distribució següent indica un domini de les impressions 
de cardial oblic i de les impressions simples d'instrument. Per altra banda (taula 107), el 
cardial arrossegat i el cardial perpendicular tenen una presència important. No s'ha 
documentat cap impressió d'instrument múltiple (pinta). 
 

Taula 27: Tipus de matrius desglossades de la Valldan 

Tipus de matrius Número (i %) 
Cardial oblic 3 (21,42) 
Cordó llis 2 (14,28) 
Impressió simple 3 (21,42) 
Total matrius simples 8 (57,14) 
Cardial perpendicular + arrossegat 2 (14,28) 
Cardial oblic + cordó 2 (14,28) 
Cardial perp + arrossegat + cordó 1 (7,14) 
Cordó + impressió 1 (7,14) 
Total matrius combinades 6 (42,85) 
Total 14 (100) 

 

 
Fig. 33: Tipus de motius i representació total de cadascun 

Pel que fa als motius documentats a la mostra (fig. 156), s'han inventariat fins un total 
de sis tipus, tots simples. En tres vasos no s'ha pogut establir cap tipus a causa de factors 
com la mida del fragment. En aquest sentit, els motius més habituals són la franja 
horitzontal simple (A1) amb tres vasos i els cordons impresos (I4) també amb tres. Els 
cordons llisos horitzontals individuals només es documenten en dos vasos. La resta de 
tipus, D1 (franja horitzontal simple amb franges verticals simples), E1 (la franja 
horitzontal ampla simple) i I5 (cordó llis i franja ampla horitzontal, independents) 
compten només amb un sol efectiu. D'aquestes dades es pot inferir un gran pes de les 
decoracions cardials sobre cordons i de les franges horitzontals (estretes, amples, i/o 
combinades) en la mostra analitzada. Es pot deduir certa simplicitat en els motius, factor 
que es veu corroborat en la manca de motius complexes combinats. 
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RESUM 
 
La mostra analitzada de la Bòfia (o Cova) de la Valldan compta amb 26 fragments 
ceràmics que s'ha unificat en 14 vasos diferents. Les produccions es caracteritzen per 
tenir les coccions irregulars, acabats allisats majoritaris i diferents inclusions minerals 
que combinen la calcària, el quars i la mica. Els vasos mitjans i grans són els més 
presents, amb morfologies ovoides/esfèriques o cilíndriques entre d'altres. Pel que fa a 
les decoracions, la impressió cardial és la més present, en més del 50% dels vasos. No 
obstant, en part es troba combinada amb cordons llisos. La decoració impresa amb 
instrument, tot i que no majoritària, esdevé el segon grup en importància. Pel que fa als 
motius, se n'han establert un total de sis tipus diferents; amb cordons molt presents i un 
component horitzontal molt clar. A més, cal destacar el fet que no s'han documentat 
motius complexes.  
 

 
Làmina 25: Vasos ceràmics de la cova de la Valldan 
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8.3.5. COVA DE TORALLA (Conca de Dalt, Pallars Jussà) 
 
La cavitat es troba a 1108 msnm i té un recorregut total de 276 m. Presenta quatre 
boques a l'exterior, de les quals les dos centrals són més accessibles, ja que les altres es 
troben penjades al cingle. Està constituïda per dues galeries superposades i enllaçades 
per diferents punts a tot el llarg del recorregut. La boca principal dóna accés a una 
galeria amb uns forts encanalaments, que després de 18 metres a l'entrada d'una sala, 
queda tallada per una boca de pou que la comunica directament amb la galeria inferior 
(fig. 157).  
 

 
Fig. 34: Portada de la obra de Maluquer de Motes (1949); boca de la cova des de l'interior; planta de la cavitat 

(fotografia i planimetria procedent d'espeleoindex.com) 

La cova és coneguda d'antic, des de la primera cita feta pels espeleo-entomòlegs 
francesos Jeannel i Racovitza el 28 d'agost de l'any 1910. L'any 1920, en una campanya 
arqueològica de prospeccions al Pallars encapçalada per Serra Ràfols i J. Colomines  
(del Seminari de Prehistòria de la Universitat de Barcelona). Es van recollir altres 
materials prehistòrics que no foren publicats poc després a la obra de Serra Ràfols 
(1923). Des de 1935, Joan Maluquer de Motes va anar visitant la cavitat i a la dècada 
dels anys 40 hi realitzà excavacions arqueològiques que foren publicades poc després 
(Maluquer de Motes, 1949). 
La cova va esdevenir des d'aquesta publicació un referent en l'estratigrafia de la 
transició IV-III-II mil·lenni BC a Catalunya. No obstant, alguns materials arqueològics 
recuperats sense context arqueològic clar mostraven la possible existència d'estrats més 
antics, concretament del neolític antic cardial (Maluquer de Motes, 1988).  
 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS 
 
La mostra de la Toralla aquí analitzada procedeix dels fons del Museu Arqueològic de 
Catalunya i del Museu Diocesà de Lleida. Els materials del primer museu procedeixen 
de les troballes de Colomines i de la campanya de Maluquer de Motes. En canvi, els 
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materials del segon museu procedeixen de prospeccions efectuades per membres de 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs durant les darreries de la dècada dels anys 70 del segle XX.  
En el present estudi s'han identificat 19 fragments ceràmics com a pertanyents del 
neolític antic (17 del MAC i 2 del Museu de Lleida), entre els quals hi ha tres vores. 
Aquests fragments es corresponen amb un nombre mínim de 14 vasos diferents. Per 
altra banda, hi ha 16 fragments ceràmics que no s'han pogut estudiar directament però 
que es troben publicats per Maluquer de Motes (1949) i no dipositats al MAC, i un altre 
lot recuperat per De la Vega i publicat a la revista Mediterrània (1981). En total es tracta 
de 18 fragments que es corresponen amb 6 vasos més. Aquests fragments han pogut ser 
analitzats en aspectes com la forma o la decoració, però no pel que fa les mesures, 
acabats i inclusions minerals.  
 

 
Fig. 35: Mida dels fragments analitzats 

Per tant, en total es compta amb 37 fragments ceràmics de diferents procedències que es 
corresponen amb 20 vasos.  
Els fragments que conformen la mostra tenen unes característiques mètriques molt 
heterogènies: trobem des de petits fragments que no superen els 2x2 cm fins a 
fragments que assoleixen els 14x15 cm (fig. 158). Tot i la repartició tant variada que 
trobem, cap fragment documentat presenta el perfil sencer.  
Pel que fa als trets tècnics (taula 108), els tres tipus de coccions que valorem estan 
representades de manera molt equilibrada. Les possibles inclusions minerals integrades 
en la pasta mostren una clara presència de calcària, mica i quars i sovint es troben 
combinades entre elles. Només en el cas de la calcària s'ha observat com a únic element 
present en quatre vasos, mentre que en la resta casos es troben les partícules 
combinades.  
Els acabats més habituals en el conjunt són l'allisat amb nou vasos, mentre que se'n 
documenten cinc de polits. No s'ha observat cap vas amb acabat espatulat o brunyit.  
Els trets morfològics analitzats ens indiquen una major presència dels vasos mitjans 
amb 12 exemples, seguit dels grans recipients amb sis. Per últim s'han documentat dos 
vasos petits (taula 108). 
Les formes dels vasos són poc variades i estan presidides per una majoria de vasos de 
tendència rectilínia, seguides dels vasos ovoides i compostos amb coll (tres vasos 
cadascun). No s'han documentat vasos esfèrics (ovoides grans) i només un d'hemisfèric. 
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Taula 28: Resum dels trets tècnics i morfològics de la Toralla (el recompte és sobre 14 vasos en coccions, 
desgreixants i acabats, i sobre 20 vasos en mida i morfologia) 

Coccions 
Oxidant Reductora Irregular   
5 (35,71) 4 (28,57) 5 (35,71) 

Desgreixants 
Calcària Calc+Mica Calc+Quars Altres 
4 (28,57) 3 (21,42) 3 (21,42) 4 (28,57) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat  

9 (64,21) 5 (35,71) 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit 
6 (30) 12 (60) 2 (10) 

Morfologia 
Ovoide Cilíndric Coll destacat Hemisfèric Indet 
3 (15) 6 (30) 3 (15) 1 (5) 7 (35) 

 

 
Fig. 36: Combinació de dades de mida i forma dels vasos 

Si es combinen les dades de mida i forma dels vasos (fig. 159), s'observa sobretot una 
clara prioritat dels grans amb les formes cilíndriques; en canvi, els vasos mitjans tenen 
una representació important en quasi totes les morfologies. Els vasos petits no compten 
amb prou dades per ser representatius.  
Pel que fa a les decoracions (taula 109), la mostra està dominada pels cordons llisos, 
amb vuit vasos documentats, dels quals cinc presenten cordons en disposició ortogonal 
mentre la resta tenen cordons llisos horitzontals. En ordre d'importància, segueixen cinc 
vasos amb decoració inciso-impresa en el mateix tema. La incisió sola només es 
documenta en un vas, mentre que la decoració cardial i la impressió d'instrument la 
veiem en dos vasos respectivament.  

Taula 29: Tipus de decoracions en la mostra de la Toralla 

Cardial Cordó llis Impressió Acanalat Incisió Inciso-imprès 
2 (10) 8 (40) 2 (10) 2 (10) 1 (5) 5 (25) 

 
Si es combinen les dades referents a la formes més habituals i les decoracions més 
representades (fig. 160), s'observa novament una clara especificitat dels cordons llisos 
relacionats amb els vasos cilíndrics, tot i que residualment es poden trobar en vasos 
compostos amb coll. La resta de tipus decoratius, incis-imprès i imprès (els vasos 
cardials i acanalats no estan relacionats amb una forma concreta, per la qual cosa no 
s'han inclòs en aquesta relació), mostren un comportament més aleatori. Els decorats 
mitjançant impressions d'instrument es documenten en vasos ovoides i cilíndrics, 
mentre que els que presenten decoració inciso-impresa es troben en vasos amb coll 
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destacat, hemisfèrics i ovoides. Per tant es pot deduir que només en el cas dels cordons 
llisos es presenta una correlació clara amb un tipus de vas concret.  
 

 
Fig. 37: Combinació de les dades de formes de vasos i les decoracions més presents 

Sobre els motius (fig. 161), se n'han documentat un total de sis de diferents i tots ells 
senzills; només en el cas d'un vas no n'hem proposat un motiu concret. El més 
documentat amb diferència és la franja horitzontal simple (A1) amb set exemplars, 
seguit dels cordons ortogonals amb sis vasos (I3) i el cordó horitzontal simple amb tres 
casos (I1). Les múltiples franges horitzontals simples amb franges verticals (C1) es 
documenten en 2 vasos. La resta de casos, les franges múltiples horitzontals simples 
(B1) i la franja horitzontal amb franja vertical limitades (D2) compten només amb un 
cas. En conclusió, s'observa una limitada gamma de motius, tots ells simples i d'una 
clara tendència de franja horitzontal i de franja horitzontal combinada amb una franja 
vertical.  
 

 
Fig. 38: Tipus de motius documentats a la mostra de la Toralla 

 
RESUM 
 
La mostra que hem analitzat de la cova de Toralla ascendeix a 37 fragments ceràmics 
que es corresponen amb un total de 20 vasos, que com s'ha explicat tenen diferents 
orígens i dipòsits. A nivell tècnic s'ha observat un equilibri clar entre tots els tipus de 
coccions; les possibles inclusions minerals en les pastes es troben encapçalades per la 
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calcària i per les combinacions calcària-mica i calcària-quars. Els vasos es troben 
preferentment allisats i en menor mesura polits. Els vasos mitjans són majoritaris i els 
petits quasi residuals. Les formes més presents són les cilíndriques amb diferència, 
seguides de les ovoides i amb coll destacat; la resta de tipus tenen poca representació. 
Les decoracions més habituals són els cordons llisos, majoritàriament en disposició 
ortogonal, seguides de les decoracions combinades inciso-impreses amb cinc exemples, 
mentre que les decoracions impreses cardials, les impreses d'instrument i les acanalades 
es troben poc representades (totes elles amb dos vasos). La decoració incisa sola només 
compta amb un vas. Els motius documentats són pocs i senzills, encapçalats per les 
franges horitzontals senzilles i els cordons ortogonals.  
 

 
Làmina 26: Vasos ceràmics de la cova de Toralla 
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8.3.6. COVA DE LES LLENES D'ERINYÀ (Conca de Dalt, Pallars Jussà) 
 
Aquesta cavitat es troba situada al Prepirineu de Lleida , en una espadat molt acusat en 
una zona de pas (congost d'Erinyà) a aproximadament 1000 m.s.n.m (fig. 162). El 
jaciment fou visitat per Lluís Marià Vidal a les darreries del segle XIX, malgrat això, 
aquest autor no en féu esment en la seva obra referent a les coves de Lleida (Vidal, 
1894). En canvi, sí que n'apareixen materials dins l'estudi de Serra Ràfols de la 
col·lecció Vidal (1921). L'any 1920, en una campanya arqueològica de prospeccions al 
Pallars encapçalada per Serra Ràfols i J. Colomines  (del Seminari de Prehistòria de la 
Universitat de Barcelona), es van recollir altres materials prehistòrics que foren 
publicats poc després (Serra Ràfols, 1921). Des de 1935 Joan Maluquer de Motes va 
anar visitant la cavitat així com d'altres en la mateixa zona pallaresa, i els anys 1949 i 
1950 hi realitzà excavacions arqueològiques que foren publicades l'any següent 
(Maluquer de Motes, 1951). Recentment, un equip d'arqueòlegs i paleontòlegs de 
l'IPHES i de la Universitat de Lleida han iniciat l'excavació del jaciment a partir de 
l'estiu de l'any 2013.  
 

 
Fig. 39: Cova de les Llenes: a) boca d'entrada (foto Espeleobloc.com); b) planta de la cavitat (modificat de De la 

Vega, 1981); c) secció estratigràfica de la cova (modificat de Maluquer de Motes, 1951); d) portada de la 
monografia de 1951. 

L'estratigrafia publicada per Maluquer de Motes dóna mostres d'una limitada seqüència 
estratigràfica basada en dos nivells amb ceràmica de l'edat del bronze (B i C) i un altre 
amb restes menys fàcils de contextualitzar i relativament pobre, però també pertanyent 
al bronze (D). Per sota d'aquests hi documentà un nivell amb fauna quaternària. Malgrat 
això, dos fragments del conjunt podien ser separats amb claredat d'aquesta fase 
cronològica i ser situats en el neolític antic (veure fig. 162). Aquests dos fragments no 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
281 

 

han pogut ser analitzats perquè no es troben entre les restes de la cova de les Llenes al 
MAC-Barcelona.  
 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS  
 
Per l'estudi dels materials de la cova de les Llenes s'han analitzat els fragments ceràmics 
dipositats al MAC de Barcelona i al Museu de Lleida Diocesà i Comarcal. Els primers 
procedeixen de les troballes de Lluís Marià Vidal, de Serra Ràfols i de les excavacions 
de Maluquer de Motes. Els materials del segon museu formen part de la col·lecció de 
l'Institut d'Estudis Ilerdencs i no se n'ha documentat cap fragment del neolític antic. 
També s'han inclòs dos fragments ceràmics procedents de les recollides superficials 
dutes a terme per Maite Arilla, actual directora de l'excavació a les Llenes. Per altra 
banda també s'ha fet el recompte i anàlisi dels materials que procedeixen de fons 
bibliogràfics i que no han pogut ser analitzats per nosaltres, com són els materials 
desapareguts de la campanya de Maluquer de Motes (fig. 163) i dels que procedeixen de 
la recollida de Josep de la Vega (De la Vega, 1981).  
Aquesta recerca ha comportat la identificació de 13 fragments ceràmics que es 
corresponen amb un mínim de 10 vasos. Destaca la presència de 6 vores (una d'elles 
amb nansa), tant rectes com entrants. La resta de materials són informes.  
 

 

Fig. 40: Materials ceràmics del neolític antic procedents de les excavacions de Maluquer de Motes de la cova de 
les Llenes. Es troben actualment desapareguts (modificat de Maluquer de Motes, 1951). Sense escala. 

Pel que fa als trets tècnics sobre la cuita de les ceràmiques de les Llenes (taula 110), tres 
vasos són oxidats, dos reductors i dos més irregulars. La resta de vasos no han pogut ser 
vistos i per tant no han estat definits a aquest nivell (de Maluquer i De la Vega). Pel 
mateix motiu només es coneixen dades parcials sobre les inclusions minerals: la calcària 
és l'element més present i sovint es combina amb feldespat i en un sol cas amb 
calcita/quars. Els acabats més habituals són l'allisat (en quatre vasos),  seguit del polit 
(en dos) i l'espatulat (un).  
Pel que fa a les mides dels vasos que s'ha pogut analitzar, la majoria (quatre casos) són 
de mida mitjana i s'ha definit un sol vas gran. La resta no han pogut veure establerta la 
seva mida. Sobre les morfologies més esteses, únicament s'ha pogut identificar tres 
vasos ovoides, un hemisfèric i un amb coll destacat. Com en el cas anterior, cinc vasos 
no han estat definits a aquesta escala.  
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Pel que fa a les decoracions i els motius (taula 111 i fig. 164), el conjunt ceràmic de la 
cova de les Llenes està dominat per la incisió combinada amb la impressió, per la 
impressió (sola o acompanyada de cordó) i per cordons llisos (el vas 5 barreja cordons 
llisos i crestes). Com s'ha dit, la combinació més habitual és la incisió-impressió (v. 1, 
6, 8); entre la resta només hi ha documentat un cordó amb impressions (v.2). Sobre els 
motius documentats, s'ha establert una preferència per la franja horitzontal limitada 
(A2), els cordons llisos simples (I1) o repetitius paral·lels (I2). Per últim es documenta 
un cas de cordó imprès amb matriu composta successiva (F1). En 4 casos no s'ha pogut 
establir el motiu decoratiu. 
 

Taula 30: Trets tècnics i morfològics dels vasos de la cova de les Llenes (en números totals) 

Coccions 
Oxidant Reductora Irregular Indet 

3 2 2 3 

Desgreixants 
Calcària Calcària+Feldespat Calcària+Quars Indet 

1 5 1 3 

Acabats 
Allista Polit Espatulat Indet 

4 2 1 3 

Mida 
Gran Mitjà Petit Indet 

1 4 0 5 

Morfologia 
Ovoide Hemisfèric Coll destacat Indet 

3 1 1 5 
 
 

Taula 31: Tipus de decoracions documentades al conjunt de la cova de les Llenes 

Impressió Cord. llisos Cord. impr Inc-Imp Incisió Acanalat 
2 2 1 3 1 1 

 
 

 
Fig. 41: Tipus de motius decoratius de la cova de les Llenes 

 
RESUM 
 
El registre de la cova de les Llenes és molt limitat i ha estat analitzat de diferents fonts, 
per aquest motiu l'estudi en conjunt ha resultat complex. De fet, els vasos 1, 3 i 6 
podrien correspondre's amb un mateix efectiu, i els vasos 7 i 10 també podrien resultar 
el mateix recipient. Malauradament tots procedeixen de diferents fons i no han pogut ser 
analitzats al mateix temps.  
Sobre els trets tècnics, les coccions es mostren equilibrades entre irregulars, oxidants i 
reductores. Els acabats més habituals són els allisats i les possibles inclusions més 
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documentades són la calcària, generalment combinada amb feldespat. Les mides dels 
vasos són sobretot mitjanes i les morfologies més habituals són les ovoides.  
Pel que fa a les decoracions, les ceràmiques amb impressions simples successives, el 
cordons llisos i la combinació inciso-impresa són les més documentades.    
 

 

Làmina 27: Vasos ceràmics de la cova de les Llenes 
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8.3.7. COVA NEGRA DE TRAGÓ (Os de Balaguer, Noguera) 
 
La cova Negra de Tragó es troba situada al nucli de Tragó de Noguera, actualment 
abandonat i pertanyent a Os de Balaguer. Es troba al congost de Canelles, al costat de la 
resclosa de la presa homònima, a una alçada de 530 msnm (fig. 166).  
Es tracta d'una cavitat de llarg recorregut -950 m-, que compta amb 2 boques a diferents 
alçades, sent la més elevada la que és més accessible. La cova es troba oberta en 
calcària del Maestrichtià-Campanià (Cretàcic), en un flanc de l'anticlinal de Canelles, 
per aquest motiu és visible a certa distància. La cova té un desenvolupament prou 
horitzontal i planer.  
Les primeres notícies sobre la cova les donà F. Zamora el s. XVIII (Serra Ràfols, 1921). 
Posteriorment, l'any 1880 Pleyan de Porta fa referència al fet que va ser habitada per 
l'home prehistòric en el seu Album pintoresch. L'any 1894 Lluís Marià Vidal hi realitzà 
excavacions, de les quals se'n recuperaren algunes restes materials que publicà en el 
recull Coves prehistoriques de la provincia de Lleyda, on puntualitza que els materials 
es trobaven sobretot al primer tram de la sala galeria superior, mentre que Vidal 
esmenta que les troballes a la galeria inferior són recents i poc nombrosos. 
Posteriorment, Serra Ràfols publica amb certa cura els materials procedents de la 
col·lecció Vidal, entre els quals es compten els de la cova Negra de Tragó (Serra Ràfols, 
1921).  
 

 
Fig. 42: Imatge de la boca superior des de l'interior de la cavitat. A sota, topografia general de la cova (imatges 

extretes de espeleobloc.com) 

ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
S'han localitzat materials de la cova Negra de Tragó al Museu d'Arqueologia de 
Catalunya, al Museu de la Noguera i al Museu de Lleida (fons IEI). Malauradament, 
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només es van localitzar materials del neolític antic a la col·lecció del MAC, procedent 
de les excavacions de Lluís Marià Vidal (fig. 166). Així, el registre ha resultat molt 
pobre en nombre: s'han identificat sis fragments ceràmics que es corresponen amb sis 
vasos diferents. Dels fragments destaquen tres vores (dues entrants i una recta), una de 
les quals presenta una nansa de cinta. Donada la pobresa del registre, les taules 
presentaran les xifres només en nombres totals, no percentuals.  
 
 

 
Fig. 43: Fotografia de material ceràmic de la col∙lecció del CEC, actualment al MAC. Es poden observar a la dreta 
de la imatge els fragments aquí analitzats (foto de J.M. Co de Triola l'any 1916; font: mdc.cat, Memòria Digital de 

Catalunya). 

L'anàlisi dels trets tècnics de les produccions de la cova Negra de Tragó (taula 112), 
mostra una presència equilibrada entre les coccions irregulars i les reductores (tres en 
cada cas). Com és habitual en tots els jaciments de la zona, la mica és la inclusió 
mineral més abundant en els vasos, sovint barrejada amb calcària (quatre casos) i amb 
quars (un vas). En un sol cas s'ha documentat la combinació calcària-quars. Pel que fa 
als acabats, tres vasos presenten l'allisat, dos el polit i només un l'acabat espatulat.  
Pel que fa als trets morfològics (taula 112), quatre vasos han estat identificats com 
grans, mentre que dos ho han estat com mitjans. No s'han documentat vasos petits. Les 
formes, tot i que de difícil definició, són ovoides en dos casos, mentre que les 
cilíndriques i les compostes amb coll destacat estan representades per un sol vas. La 
resta no han pogut ser identificades.  
Amb una mostra tant reduïda no té sentit realitzar cap tipus de gràfic de combinacions, 
tal com seria desitjable. 
Pel que fa a les decoracions (taula 113), dos vasos compten amb decoració impresa 
d'instrument, un amb decoració d'impressió simple i boquique, un vas incís-imprès, un 
vas amb cordó imprès i un vas cordó llis.  
Pel que fa als motius, només en quatre casos se n'ha pogut establir el tipus. Es donen 
quatre tipus diferents: del tipus A1 (franja horitzontal simple), B1 (franges múltiples 
horitzontals simples), I2 (cordons llisos horitzontals múltiples), I4 (cordons impresos). 
No es pot extreure massa informació d'aquestes definicions, únicament cal destacar el 
fet que es tracta de tipus simples i de tendència horitzontal.  
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Taula 32: Trets tècnics i morfològics de les produccions de la cova Negra de Tragó 

Coccions 
Reductor Oxidant Irregular 

3 - 3 

Desgreixants 
Mica-calcària Mica-quars Calcària-quars 

4 1 1 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat 

3 2 1 

Mida 
Gran  Mitjà Petit 

2 4 0 

Morfologia 
Ovoide Cilíndric Coll destacat 

2 1 1 
 

Taula 33: Tipus de decoracions documentades a la mostra de la Negra de Tragó 

Impressió Imp+boquique Incís-imprès Cordó llis Cordó imprès 
2 1 1 1 1 

 
 
RESUM 
 
La mostra disponible de materials del neolític antic de la cova Negra de Tragó es 
redueix a sis fragments, que formen part de sis vasos diferents. A nivell tècnic es 
caracteritza per comptar amb unes coccions irregulars i reductores a parts iguals. Amb 
unes possibles inclusions minerals a base de mica, calcària i quars, sent sobretot el 
primer element el més habitual. Els vasos es troben allisats en tres casos, dos són polits i 
un és espatulat. Les mides es corresponen sobretot amb vasos mitjans seguit de grans. 
No n'hi ha de petits. Les formes més documentades són els vasos ovoides, tot i que els 
de coll destacat i els cilíndrics també estan presents. Per últim, pel que fa a elements 
decoratius, les impressions estan presents en dos vasos i també formen part de la 
decoració de tres vasos més (amb boquique, amb incisions i amb cordó respectivament). 
Només un vas compta amb decoració de cordons llisos. Finalment, boservem que hi ha 
quatre motius simples diferents, de tendència general horitzontal i que en dos vasos no 
s'ha establert cap motiu. 
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Làmina 282: Vasos ceràmics de la cova Negra de Tragó 
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8.3.8. COVA DEL FORIC (Les Avellanes i Santa Linya, la Noguera) 
 
La cavitat està constituïda per una galeria principal, orientada de NE a SO, d'uns 40 
metres de recorregut i 9 metres d'amplada mitja, amb una sala lateral al NO de 10x5 
metres i un pou de 6 metres al SO que permet accedir per la volta a una altra sala de 6x9 
metres (fig. 167).  
 

 
Fig. 44: Fotografia de la boca de la cavitat i planta i secció de la mateixa (font: espeleoindex.com) 

 
Fig. 45: Fotografia de les vitrines del CEC amb materials de la cova del Foric (foto de J.M. Co de Triola l'any 1916; 

font: mdc.cat, Memòria Digital de Catalunya) 

A nivell historiogràfic, la primera notícia de la cavitat prové de Lluís Marià Vidal, qui la 
inclogué a la seva obra Coves prehistòriques de la provincia de Lleyda (1894). Aquests 
materials, dipositats inicialment al fons del Centre Excursionista de Catalunya (fig. 
168), foren reestudiats per Serra Ràfols (1921). En la nostra revisió dels materials 
d'aquest jaciment observàrem que gran part d'ells es trobaven embolicats en paper amb 
anotacions del lloc de la troballa; segons la base de dades del MAC podria tractar-se 
d'una intervenció de Joan Maluquer de Motes en una data indeterminada durant els anys 
40 del proppassat segle.  
 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS 
 
S'ha analitzat la totalitat dels materials ceràmics d'aquest jaciment dipositats al Museu 
d'Arqueologia de Catalunya i del Museu de la Noguera a Balaguer. Aquesta recerca ha 
donat com a fruit la identificació de 23 fragments ceràmics que pertanyen en base a 
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criteris morfològics i decoratius, al neolític antic inicial (19 efectius al MAC, quatre al 
MNB). A més, s'ha d'afegir un vas d'aquesta cova publicada en una publicació per part 
de Jordi Rovira i Miquel Cura (1992), del qual se'n desconeix l'origen i la localització. 
Aquests 24 fragments han estat reduïts a 20 vasos diferents.  
La mostra disponible es troba molt fragmentada i no s'ha pogut documentar cap perfil 
complet. Per altra banda, per la naturalesa dels treballs arqueològics, les restes 
ceràmiques aquí analitzades no compten amb fragments massa petits, excepte alguns 
casos. En aquest sentit, els fragments es troben entre els 6x4 cm i els 12x10 cm, 
dimensions majors que en d'altres jaciments (fig. 169). Entre els fragments s'han 
documentat 13 vores (un amb nansa de cinta), tres fragments de coll i un nansa de cinta.   
 

 
Fig. 46: Mida dels fragments ceràmics de la cova del Foric 

Pel que fa als trets tècnics (taula 114), les coccions són preferentment irregulars i 
reductores (nou i set vasos respectivament), mentre que les coccions oxidants compten 
amb menys representació. Les inclusions més presents en les pastes, com és habitual en 
d'altres jaciments de la zona, estan àmpliament representades per la mica, en cinc vasos 
com a únic element, en 12 barrejada amb calcària i en dos amb quars. No hi ha una 
diferència significativa entre les mides i coccions amb les inclusions representades. Els 
acabats més documentats són els allisats (10 vasos), mentre que els espatulats i els polits 
tenen una representació equilibrada (quatre i cinc vasos respectivament).  
 

Taula 34: Trets tècnics documentats al conjunt de vasos de la cova del Foric 

Cocció 
Irregulars Reduïdes Oxidades  

9 (47,3) 7 (36,8) 3 (15,7) 

Inclusions 
Mica Mica/Calc. Mica/Quars 

5 (26,3) 12 (63,1) 2 (10,5) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat 

10 (52,6) 4 (21) 5 (26,3) 

Mida 
Grans Mitjans Petits Indet.  
4 (20) 11 (55) 1 (5) 4 (20)  

Morfologia 
Ovoides Hemisfèrics Coll destacat Cilíndric Indet. 

7 (35) 3 (15) 3 (15) 1 (5) 6 (30) 

 
Sobre els trets morfològics (taula 114), s'han identificat un total d'11 vasos mitjans, 
quatre grans, un petit i sobre quatre no se n'han pogut extreure dades del volum. Les 
formes de vasos es troben ben equilibrades: quatre ovoides, tres esfèrics, tres 
hemisfèrics, tres amb coll destacat i un cilíndric; la resta (sis) no han estat definits.    
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Les decoracions en els vasos es poden dividir entre aquells que compten amb una sola 
tècnica i aquells que en combinen dues (taula 115). El més habitual és la presència de 
cordons llisos seguit dels cordons impresos. Després, la decoració impresa, la incisió i 
el boquique i acanalat (sols o amb elements plàstics) tenen una representació menor.  
 

Taula 35: Tipus de decoració documentat en els vasos, en nombres totals i percentuals 

Impressió Incisió Acanalat Cord. llisos Cord. impr Boquique Boq.- cordó Acan.-cordó 
2 (10) 2 (10) 1 (5) 7 (35) 4 (20) 1 (5) 1 (5) 2 (10) 

 
Tot i el baix nombre de morfologies que s'ha pogut establir, si aquestes es comparen 
amb les decoracions presents s'observa una dinàmica inèdita en d'altres jaciments (fig. 
170). Els cordons llisos (la decoració més present), no es troba tant en vasos grans i 
cilíndrics sinó en vasos hemisfèrics i ovoides. Els cordons impresos estan situats en 
colls dels vasos que en tenen. Malauradament, gran part dels fragments corresponents a 
vasos amb incisió, acanalat o impressió no han pogut ser definits a nivell de morfologia.  
 

 
Fig. 47: Combinació de tipus decoratius més representats amb les formes de vasos presents a la cova del Foric 

 
Fig. 48: Tipus de motius documentats a la cova del Foric 

 
Pel que f als motius decoratius (fig. 171), a la cova del Foric es dona una varietat molt 
important de tipus, que li confereix una heterogeneïtat manifesta. El més habitual és el 
tipus I2 (cordons llisos paral·lels) amb cinc vasos, seguit dels cordons impresos (amb 
tres), els cordons ortogonals amb dos (I3) o la franja horitzontal simple també amb dos 

Hemisfèric
Coll destacat
Cilíndric
Ovoide

0

0,5

1

1,5

2

0

1

2

3

4

5

6

A1 C1 D1 E1 G1 I1 I2 I3 I4 I5 Indet



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
291 

 

vasos. La resta de tipus de motius es troba documentat només en un exemple cadascun. 
Només en dos casos no s'ha pogut establir el tipus de motiu i han estat inclosos dins el 
grup d'indeterminats. 
 
RESUM 
 
Els vasos de la cova del Foric corresponents a la fase del neolític antic inicial estan 
caracteritzats per tenir unes coccions irregulars o reductores; amb uns acabats 
preferentment allisats i amb la presència massiva de mica com a possible inclusió, 
sovint barrejada amb calcària i quars. Els vasos mitjans són els més habituals, seguits 
dels grans. Les formes més corrents són les ovoides, tot i que en general no s'ha pogut 
establir la morfologia de la majoria de vasos. Pel que fa a les decoracions, les més 
habituals són els cordons llisos i cordons impresos, tot i que les impressions simples, 
incisions, acanalats i boquique es troben ben representats i sovint combinats amb 
crestes-cordons. Els motius de la cova del Foric estan dominats pels cordons en una 
àmplia gamma (impresos, llisos, ortogonals) i les franges horitzontal simple (A1) en 
només dos casos. 
 
 

 
Làmina 29: Vasos ceràmics de la cova del Foric 
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8.3.9. COVA JOAN D'OS (Les Avellanes i Santa Linya, la Noguera) 
 
Es tracta d'una cavitat de 80 metres de llarg oberta en calcàries a prop del llogarret d'Os 
de Balaguer, a 895 msnm. La boca de 3x4 metres dóna pas a una galeria descendent 
d'uns 50 metres, en aquest punt un parell de passos verticals permeten assolir la saleta 
terminal de 4x9 i 1,5 metres d'altura (fig. 172).  
L'any 1915 fou visitada pels membres del Seminari de Prehistòria i Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona, per l'equip format per Bosch Gimpera, Colomines i Pallarès. 
Els resultats foren publicats a l'Anuari de l'Institut d'Estudis Catalans 1915-20. 
Darrerament, tot i que la cova ha estat molt freqüentada només es coneixen els materials 
publicats per Josep de la Vega (1981). 
 

 
Fig. 49: Cova Joan d'Os: a i b fotografies de l'accés i la galeria de la cova; c) planta i secció de la cova 

(espeleoindex.com) 

 
 
ANÀLISI DELS MATERIALS CERÀMICS 
 
Els fragments analitzats per nosaltres procedeixen dels fons del Museu Arqueològic de 
Catalunya, ja que els que es troben dipositats al Museu de Balaguer no pertanyen al 
neolític antic. Pel que fa a les restes del neolític antic, s'han documentat un total de 15 
fragments decorats, que es corresponen amb 13 vasos diferents. D'aquests fragments, set 
són vores i un té vora i nansa de cinta, la resta d'efectius són informes.  
Una mostra tant reduïda no permet garantir que els resultats percentuals siguin 
representatius. Tot i així es pot observar, a nivell tècnic, que les coccions reductores i 
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irregulars són les predominants (c. 90%). Els acabats més habituals són els allisats, amb 
9 vasos, mentre que els polits (tres) i els espatulats (un) tenen una representació molt 
menor (taula 116). Cal advertir que no es documenta cap relació especial entre el tipus 
de decoració i un acabat concret de les superfícies.  
Pel que fa als trets morfològics, els vasos mitjans (sis efectius) i petits (quatre efectius) 
tenen més representació que no pas els grans (dos). Pel que fa a les morfologies 
predominants, s'han pogut establir en molt pocs casos (c. 45%) i s'observa un equilibri 
entre tots els tipus descrits amb una lleugera avantatge pels vasos ovoides i cilíndrics 
vers els hemisfèrics i els compostos amb coll (veure taula següent).  
 

Taula 36: Dades absolutes i relatives de nivell tècnic i morfològic dels vasos de la cova Joan d'Os 

Cocció 
Irregular Oxidant Reductor  
6 (46,1) 1 (7,69) 6 (46,1) 

Acabat 
Allisat Polit Espatulat 

9 (69,23) 3 (23) 1 (7,69) 

Mida 
Gran Mitjà Petit Indet.  

2 (15,38) 6 (46,1) 4 (30,76) 1 (7,69) 

Morfologia 
Ovoide Hemisfèric Coll destacat Cilíndric Indet. 

2 (15,38) 1 (7,69) 1 (7,69) 2 (15,38) 7 (53,84) 
 
 
En els vasos de la cova Joan d'Os s'observa una notable varietat de tècniques 
decoratives i de motius emprats (taula 117). En cinc dels vasos (1,2,5,8 i 13) s'han 
emprat dues tècniques decoratives sobre un mateix vas, sent la combinació boquique-
impressió la més habitual, per només un de cardial arrossegat-impressió. Entre les 
decoracions principals destaca l'equilibri entre la representació de les tècniques cordó 
llis (tres vasos), boquique (tres vasos) i incisió (tres vasos), seguit de la decoració 
cardial (dos vasos). La impressió i la cresta tenen menor representació. Entre les 
decoracions secundàries només es documenta la impressió, de diferents tipus però 
generalment la simple independent de tendència circular o quadrangular.  
 

Taula 37: Tipus de tècniques decoratives documentades a la cova Joan d'Os 

Boq+Impr Cordó llis Impressió Cardial Card+Impr Incisió Cord. Impr 
3 (23) 3 (23) 1 (7,7) 1 (7,7) 1 (7,7) 3 (23) 1 (7,7) 

 
 

 
Fig. 50: Tipus de motius documentats als vasos de la cova Joan d'Os 
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Pel que fa als motius decoratius documentats en els vasos (fig. 173), en dos casos (vasos 
1 i 13) hi ha dos motius combinats, mentre que en la resta són simples. D'aquest motius 
simples se'n documenten fins a sis de diferents. Majoritàriament documentem la 
presència del motiu franja horitzontal simple (A1) per sobre de la resta, al qual se li pot 
afegir un efectiu subsidiari de motiu A2 en el vas cinc la qual cosa significa que el 
motiu de tipus A (simple o vorejat/limitat) compta amb sis efectius. Entre els restants, 
només el motiu I1 (cordó llis) es troba present en més d'un vas.   
 
RESUM 
 
El conjunt ceràmic disponible de la cova Joan d'Os, tot i que pobre numèricament, 
esdevé un bon exemple de les produccions de la zona prepirinenca. S'evidencia una 
escassa preocupació per les coccions, predominança de la mica entre les argiles, 
preferència pels acabats allisats i les formes ovoides, hemisfèriques i cilíndriques.  
L'espectre decoratiu de la mostra és igualment característica, amb un pes important dels 
cordons llisos, de les impressions, sobretot del boquique i la presència puntual de 
decoracions cardials. El fet que es documentin sis motius decoratius és també una tònica 
normal en aquest tipus de registre de la zona Segre-Pirineus.  
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Làmina 303: Vasos ceràmics de la cova Joan d'Os 
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8.3.10 BALMA MARGINEDA (Aixovall, Andorra) 
 

El jaciment es troba situat a 970 msnm en un congost del riu Valira, en una zona de pas 
entre el sud d'Andorra i les valls naturals de l'Arieja. Es tracta d'una àmplia balma que 
es troba oberta en calcàries i margues d'esquist del Devonià. La balma Margineda fou 
descoberta per Pere Canturri a finals de la dècada dels anys 50 del segle XX.  Aquest i 
després Maluquer de Motes excavaren a l'abric durant la primera meitat dels anys 60 i 
presentaren unes poques conclusions. Anys més tard, un equip encapçalat per Jean 
Guilaine i Michel Martzluff iniciaren els treballs, que des 1979 s'allargaren fins l'any 
1991 en 13 campanyes diferents. Compta amb una interessant seqüència composta per 
ocupacions històriques superficials que trenquen parcialment un nivell que podria 
situar-se cap al III-II mil·lenni cal BC. Posteriorment, un seguit de nivells conformen la 
capa 3, del neolític antic i que ens interessa per aquest treball (taula 118). Posteriorment, 
de les capes 4 a 8 s'hi donen diferents ocupacions entre el mesolític i el paleolític 
superior final(Guilaine i Martzluff, 1995).  
 

Taula 38: Datacions radiocarbòniques de la balma Margineda (capa 3)  

Nivell Mostra Referència Data BP 
3b Corylus avellana No publicada 6410 ± 40 

 
 
ANÀLISI DE LES CERÀMIQUES 
 
De la balma Margineda s'han comptabilitzat 41 fragments procedents de la diferents 
fases i estructures de la capa 3, identificades durant les excavacions de Guilaine i 
Martzluff (1995). La resta de fragments es corresponen amb les troballes dutes a terme 
per Pere Canturri durant els anys 60 al jaciment i per tant es troben fora de context 
arqueològic. Els 41 fragments recuperats in situ es corresponen amb 30 vasos, mentre 
que els materials de Canturri (28 fragments) es corresponen amb 23 vasos diferents. Per 
tant, el lot de materials analitzat de la Margineda ascendeix a 69 fragments decorats que 
han estat unificats en 53 vasos diferents.   
En la mostra de la Margineda, les cuites ceràmiques són sobretot irregulars i reduïdes 
(taula 119), amb 24 i 20 vasos respectivament. Per altra banda, les coccions oxidades 
representen poc més del 15% (nous exemplars). Entre les possibles inclusions minerals, 
la mica i la calcària són les partícules majoritàries. La mica es dóna en 13 vasos i la 
calcària en set. Entre les combinacions, la calcària+mica és present en 11 vasos i la 
combinació mica+quars en 14. Per últim, pel que fa als acabats de les superfícies, el 
més habitual és el tipus allisat amb 32 vasos, seguit del polit amb 19. Els espatulats 
només es documenten en dos vasos.  
Pel que fa als trets morfològics de la mostra (taula 119), 13 vasos han estat identificats 
com a grans i 9 com a petits. La gran majoria de restes cal associar-les, doncs, a vasos 
mitjans (c.60%). Pel que fa a les formes, la gran majoria de vasos no han pogut 
identificats a aquesta escala (29 vasos); entre la resta, destaquen els ovoides i esfèrics 
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amb 12 vasos, els cilíndrics amb 10 i només dos casos han estat identificats com 
hemisfèrics.  
 

Taula 39: Resum dels trets tècnics i morfològics de la mostra analitzada 

Coccions 
Irregular Oxidada Reduïda  
24 (45,28) 9 (16,98) 20 (37,73)  

Desgreixants 
Ca+Mi Qu+Mi Calcària Mica 

11 (20,75) 14 (26,41) 7 (13,2) 13 (24,52) 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat Altres 

32 (60,37) 19 (35,84) 2 (3,77) 0 

Mida 
Gran Mitjà Petit  

13 (24,52) 31 (58,49) 9 (16,98)  

Morfologia 
Esfèric Hemisfèric Cilíndric Indet 

12 (22,64) 2 (3,77) 10 (18,86) 29 (54,71) 

 
S'ha observat una gran importància de les decoracions impreses d'instrument (12 vasos), 
seguit dels cordons impresos (10 vasos) i els cordons llisos (nou vasos). Les 
decoracions acanalades es troben presents en vuit vasos i la decoració cardial (sola) en 
cinc. Altres tipus primaris i combinacions no superen els dos-tres vasos de representació 
(taula 120). 
 

Taula 40: Tipus de decoració documentada a la Margineda (en nombre totals i percentuals) 

Matrius simplificades Nombre (i %) 
Cardial 5 (9,43) 
Cordó llis 9 (16,98) 
Impressió 10 (18,86) 
Boquique 2 (3,77) 
Acanalat 8 (15,1) 
Incisió 3 (5,66) 
Total simples 37 (69,81) 
Cardial + Impressió 3 (5,66) 
Cordó imprès 10 (18,86) 
Imprès-Acanalat 2 (3,77) 
Incís-imprès 1 (1,88) 
Total combinades 16 (38,18) 
Total 53 (100) 

 
Si es combinen les dades sobre formes més documentades (les hemisfèriques, al 
comptar només amb dos vasos, no han estat valorades) i les decoracions més presents 
(fig. 174), s'observa una tendència clara de vasos cilíndrics vinculats sobretot amb 
decoracions a base de cordons (llisos o impresos), tot i que residualment també hi ha 
vasos d'aquest tipus amb impressions. En canvi, els vasos ovoides/esfèrics tenen certa 
tendència al domini de les decoracions impreses, però també es documenten de manera 
equilibrada moltes altres decoracions (cardial, acanalat i cordons). 
Com s'ha vist, les decoracions impreses amb instrument i cardials són les més abundants 
en la mostra de la Margineda (taula 121). Tenen 37 presències documentades en 33 
vasos diferents. Si s'analitzen les matrius emprades es pot observar un clar domini de les 
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impressions simples successives fetes amb instrument (normalment realitzades amb una 
eina de secció circular o subcircular de punta roma). Les eines compostes tipus pinta les 
trobem en tres ocasions. Per altra banda, les decoracions cardials, que normalment es 
combinen amb decoracions impreses simples, es troben documentades de manera 
equilibrada en els tres tipus documentats: cardial oblic, cardial perpendicular i cardial 
arrossegat.   
 

 
Fig. 51: Combinació de les dades referents a les formes més documentades i les decoracions 

Taula 41: Matrius desglossades de la balma Margineda 

Matrius desglossades Número (i %) 
Impressió simple successiva 10 (16,98) 
Pinta 1 (1,88) 
Cardial oblic 1 (1,88) 
Cardial perpendicular 2 (3,77)  
Cardial arrossegat 1 (1,88) 
Cordó llis 9 (16,98) 
Acanalat 8 (15,1) 
Incisió 3 (5,66) 
Boquique 2 (3,77)  
Decoracions simples 37 (69,81) 
Imprès+acanalat 2 (3,77)  
Incisió+impressió 1 (1,88) 
Cardial oblic+impressió 2 (3,77)  
Cardial arrossegat+impressió 1 (1,88) 
Cordó+impressió 10 (18,86) 
Decoracions combinades 16 (30,18) 

 
Pel que fa als motius documentats (fig. 175), se n'han identificat fins a sis de diferents, 
tots ells simples. Malgrat això, és important remarcar el fet que en 19 casos no s'ha 
pogut definir aquesta variable. Amb 14 casos, la franja horitzontal simple és el motiu 
més documentat, seguit dels cordons horitzontals impresos i els cordons llisos 
individuals horitzontals. Els cordons llisos horitzontals múltiples (I2), la franja 
horitzontal ampla (E1) i la franja horitzontal amb franges verticals limitades (D2) tenen 
una presència d'entre un i cinc vasos.  
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Hi ha doncs una escassa varietat de motius decoratius, tots ells són simples i amb un 
clar component horitzontal.  
 

 
Fig. 52: Tipus de motius decoratius en nombres totals 

 
RESUM  
 
De la balma Margineda s'han analitzat un total de 69 fragments ceràmics decorats que 
pertanyen a un mínim de 53 vasos.  
L'estudi dels trets tècnics demostra un clar domini de les cuites irregulars i reduïdes en 
front de les oxidades. Les partícules minerals més presents són la calcària, la mica i el 
quars en menor mesura. L'acabat allisat és netament dominant en la mostra analitzada, 
seguit de lluny pel polit. Le mides dels vasos són preferentment mitjans amb 31 
exemplars. Els grans i els petits (amb 13 i nou respectivament) tenen un pes inferior.  
Pel que fa a les formes, predominen les esfèriques i subesfèriques seguides de les 
cilíndriques. Altres tipus com les morfologies hemisfèriques tenen poca presència i no 
es documenten colls destacats.  
Pel que fa a les decoracions, la impressió simple, els acanalats i els cordons llisos són de 
llarg els tipus més representats. A nivell de les combinacions, tot i que escasses, s'hi 
documenta amb molt de pes el cordó imprès. Residualment, la impressió cardial i el 
boquique també hi són presents.  
Entre els motius destaquen la franja horitzontal simple (A1), el cordó llis simple (I1) i el 
cordó imprès horitzontal (I4). La resta de tipus, poc nombrosos, es documenten en poca 
varietat. 
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Làmina 41: Vasos ceràmics de la balma Margineda (fotos de X. Oms, disseny de Guilaine i Martzluff, 1995) 
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8.4. Les ceràmiques de procedència 
bibliogràfica  
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8.4.1. LA DRAGA (Banyoles, Pla de l'Estany) 
 
Es tracta d'un jaciment de referència pels estudis de neolític al mediterrani occidental, ja 
que és un dels pocs exemples d'hàbitat a l'aire lliure amb una vida relativament curta i 
en el que s'han conservat de manera òptima els materials orgànics ja que es troba en part 
per sota el nivell fràtic (Bosch et al., 2000).  
És un dels pocs hàbitats stricto sensu del neolític antic català (Bosch et al., 2000; 
Mestres i Tarrús, 2009) i compta amb espais destinats a graners i estructures de 
combustió, un possible tancat i diverses cabanes de planta rectangular o amb tendència a 
aquesta morfologia.  
Compta amb una molt bona caracterització radiocarbònica, amb nombroses datacions 
sobre mostres de vida curta (llavors i fauna) i llarga (carbons d'estructures de 
combustió), que li confereixen un lapse relativament curt d'ocupació, d'aproximadament 
uns 200 anys (Bosch et al., 2011). 
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
Hem realitzat un buidatge de les ceràmiques a partir de l'estudi realitzat per Àngel 
Bosch i Josep Tarrús (Bosch et al., 2011). L'anàlisi d'aquests autors és molt similar al 
que estem duent a terme nosaltres, per vasos i analitzant amb cert detall els trets tècnics, 
morfològics i decoratius, tant en descripcions com en dibuixos del material. 
Malauradament, alguns trets tècnics com les coccions i la presència de partícules 
minerals no han estat integrats en el seu estudi i per tant tampoc nosaltres ho podrem fer 
servir. 
Els vasos que es troben publicats semblen no correspondre's amb la totalitat de 
fragments ceràmics decorats disponibles, no obstant això, compten amb un número 
suficient i representatiu del registre de la Draga. En total hem recomptat un total de 192 
fragments ceràmics, que han estat reduïts a 59 vasos diferents. Predominen els vasos 1, 
11, 17, 42 i 53, amb més d'una desena de fragments assignats en cada cas.  
Pel que fa als trets tècnics (taula 122), els vasos polits són els majoritaris i es troben 
presents en 36 vasos (més del 60%). Els acabats allisats es donen en 20 vasos i 
l'espatulat en només tres. No existeix cap vas amb un tractament brunyit de les 
superfícies.  
 

Taula 42: Dades sintètiques dels acabats, mides i formes dels vasos 

Acabats 
Allisat Polit Espatulat Brunyit  

20 (33,89) 36 (61,01) 3 (5,08) - 

Mida 
Gran Mitjà Petit Indet 

19 (32,2) 30 (50,84) 10 (16,94) - 

Morfologia 
Ovoide/Esf. Hemisfèric Cilíndric Coll destacat Indet 
10 (16,94) 11 (18,64) 8 (13,55) 12 (20,33) 18 (30,5) 

 
Pel que fa a les mides dels vasos, els mitjans representen una mica més de la meitat del 
total amb 30 efectius, seguit dels vasos grans amb 19 vasos. Els vasos petits només 
representen 10 vasos ceràmics, i cap d'ells es pot classificar com un vas molt petit. 
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Entre les morfologies (taula 122), en 18 casos no s'ha pogut establir una forma. Això 
implica només un 30%. La resta tenen una presència molt equilibrada en el registre: 12 
vasos compostos amb coll destacat, 11 vasos hemisfèrics, 10 vasos de tendència esfèrica 
(alguns clarament ovoides) i per últim vuit vasos de tendència rectilínia o cilíndrica.  
La combinació de les dades sobre la mida dels vasos i les morfologies ceràmiques ens 
diu que els vasos amb coll destacat són sempre mitjans i grans (fig. 176). La mateixa 
dinàmica segueixen els vasos cilíndrics. En canvi, les morfologies hemisfèriques es 
corresponen amb vasos petits i mitjans. Els vasos esfèrics compten amb tot tipus de 
mides, però sobretot es troben ben representats en els vasos mitjans.   
 

 
Fig. 53: Combinació entre les dades relatives a la mida dels vasos i a la seva morfologia 

Pel que fa a les decoracions de la mostra de la Draga (taula 123), les matrius senzilles 
no són molt nombroses. Els diferents tipus de decoració cardial es troben en 14 vasos, 
els cordons llisos en 10, la impressió simple en dos vasos i la pinta en tres. En molts 
altres casos i amb una varietat major es donen combinacions decoratives importants, 
com per exemple la pinta+cardial, el cardial+cordó o la pinta+cardial+cordó. Altres 
combinacions es veuen, però en nombre molt baix. 
 

Taula 43: Tipus de decoració simplificada de la Draga 

Tipus de matrius Número (i %) 
Cardial 14 (23,72) 
Cordó llis 10 (16,94) 
Impressió simple 2 (3,38) 
Pinta 3 (5,08) 
Total simples 29 (49,15) 
Cardial + Cordó 5 (8,47) 
Cardial + impressió simple 2 (3,38) 
Cardial + incisió 1 (1,69) 
Cardial+impressió simple+pinta 1 (1,69) 
Incisió + impressió 1 (1,69) 
Pinta + cardial 14 (27,1) 
Pinta + cardial + cordó 4 (6,77) 
Altres 2 (3,38) 
Total combinats 30 (50,84) 
Total 67 (100) 
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La combinació entre les decoracions simplificades més habituals i les morfologies més 
documentades mostra certes repeticions: els cordons llisos es troben en tot tipus de vas, 
però són clarament predominants en vasos cilíndrics i més residuals a vasos esfèrics 
(fig. 177). La tècnica cardial no es troba en vasos esfèrics i és poc habitual en els 
cilíndrics, i està ben estesa en vasos hemisfèrics i amb coll destacat; Pel que fa a la 
decoració de pinta+cardial, no es dóna en vasos cilíndrics i poc en hemisfèrics, mentre 
que està ben estesa en els colls destacats i sobretot i amb molta diferència en els vasos 
esfèrics. 
 

 
Fig. 54: Combinació de les dades dels tipus de vas més documentats i les decoracions simplificades més habituals 

a la mostra de la Draga 

Taula 44: Decoracions desglossades en detall de la Draga 

Matrius detallades Número (i %) 
Cardial oblic 8 (13,55) 
Cardial perpendicular 5 (8,47) 
Cardial indeterminat 1 (1,69) 
Cordó llis 10 (16,94) 
Impressió simple 2 (3,38) 
Pinta 3 (5,08) 
Total matrius simples 29 (49,15) 
Cardial oblic + incisió 1 (1,69) 
Cardial oblic + cordó 1 (1,69) 
Cardial oblic+perp+cordó 2 (3,38) 
Cardial perp + impressió simple 2 (3,38) 
Cardial perp + pinta  2 (3,38) 
Cardial perp + pinta + impressió 1 (1,69) 
Cardial perp + cordó 2 (3,38) 
Impressió simple + incisió 1 (1,69) 
Pinta + cardial oblic 1 (1,69) 
Pinta + cardial perpendicular 13 (22,03) 
Pinta+cardial perp+cordó 4 (6,77) 

Total matrius combinades 30 (50,84) 

 
Pel que fa a les matrius detallades (taula 124), és remarcable el fet que els vasos amb 
decoracions combinades es troben en el mateix percentatge que les que tenen 

Cardial

Cordó llis
Pinta+cardial

0

2

4

6

8



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
305 

 

decoracions simples. De fet, el màxim número de presències el té la pinta+cardial 
perpendicular, amb 13 vasos. En ordre d'importància, el cordó llis amb 10 i el cardial 
oblic amb vuit vasos són els altres tipus decoratius més estesos a la mostra de la Draga. 
Altres tipus compten ja amb un número molt menor; únicament el cardial perpendicular 
amb cinc vasos o la pinta+cardial perpendicular+cordó compten amb quatre o més 
vasos; segueixen l'ús de la pinta amb tres o la impressió simple, el cardial 
perpendicular+cordó, el cardial perpendicular+impressió simple, amb dos vasos. En la 
resta de casos només es dóna la presència d'un únic efectiu.  
 

 
Fig. 55: Tipus de motius documentats a la mostra de la Draga 

En l'anàlisi dels motius decoratius (fig. 178), s'han documentat 15 tipus dels establerts 
per nosaltres, a part dels indeterminats, dels figuratius o dels que combinen dos motius 
diferents. En primer lloc destaca l'ús del cordó llis horitzontal simple (I1) amb vuit 
vasos, seguit de la franja horitzontal limitada (A2) amb sis. La franja horitzontal simple 
i la franja horitzontal combinada amb franja vertical (D1) compten amb quatre vasos; 
mentre que la franja horitzontal limitada combinada amb franja vertical també limitada 
(D2) i la franja horitzontal amb cordó integrat (F1) compten amb tres exemples 
cadascun. La resta dels tipus senzills es troben documentats en només un o dos 
exemples. Per altra banda, s'ha de puntualitzar la presència de dos vasos amb possible 
motiu figuratiu (vasos 10 i 52). També és detecta el gran nombre de combinacions 
complexes de motius. Les trobem en nou vasos i acostumen a ser variats i mai 
repetitius, tot i que alguns tenen similituds. En tots els casos menys un es troben 
integrats els tipus B+D o C+D, tot i que en algun cas també hi intervenen del tipus F i 
del tipus I. En aquest sentit, la relació de motius combinats és la següent: B1+D3, 
B1+B2, B2+D2, B2+D6, B2+F1, C2+D3, C2+I3, D2+D5 i I3 +D2. 
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Fig. 56: Tipus de temàtica documentada en els motius de la Draga 

L'anàlisi de les temàtiques dels motius (fig. 179), el component horitzontal és netament 
superior a qualsevol altre tipus, tant dels senzills com dels compostos, amb 24 casos. La 
resta dels temes únics són poc nombrosos, només l'arquejat amb tres casos i el vertical 
tenen més de dos exemples. Entre els combinats, el tema horitzontal+vertical té una 
presència molt important, amb 12 vasos. L'horitzontal+oblic es troba en sis vasos, sent 
el segon en importància. Existeixen a més alguns motius que compten amb tres temes 
diferents, l'horitzontal+vertical+oblic en tres vasos i l'arquejat+vertical+horitzontal en 
dos. 
No es realitzaran gràfics de combinació per l'ampli domini del component horitzontal i 
la presència molt estesa del cordó llis horitzontal. Aquests dos fets esbiaixarien les 
dades presentades.  
 
RESUM 
 
L'anàlisi dels vasos de la Draga dut a terme per Bosch i Tarrús (a Bosch et al., 2011) i 
adaptat per nosaltres en aquest treball, s'ha fet en base a 192 fragments que han estat 
reduïts a un mínim de 59 vasos decorats. S'ha observat un predomini dels acabats polits 
per sobre dels allisats; Els vasos mitjans són amb diferència els més habituals, seguits 
dels grans. Les formes, amb xifres prou equilibrades, mostren que els vasos compostos 
amb coll destacat són els més presents, seguits dels hemisfèrics. Pel que fa a les matrius, 
els vasos amb tècniques úniques i els que en combinen més d'una es troben equilibrats. 
Entre les impressions cardials, el tipus oblic és el més documentat tot i que a poca 
distància del perpendicular. La pinta i la impressió simple tenen un pes rellevant entre 
les matrius simples. Entre les combinades, destaca de molt l'associació pinta + cardial 
perpendicular, mentre que la resta de tipus tenen poca pes percentual. Igual que 
succeeix amb les matrius, els motius i les temàtiques de la Draga són complexos i rics 
en variabilitat. Entre els tipus simples, l'A2, A1, F1 i D1 són els més habituals. En nou 
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ocasions es reprodueixen motius combinats. Les temàtiques de la seva banda, estan 
dominades pel component horitzontal i el horitzontal + vertical.  
 
 
 
 
 

 
Làmina 325: Vasos ceràmics de la Draga (modificat de Bosch et al., 2011) 
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8.4.2. EL PLA DE LA BRUGUERA (Castellar del Vallès, Vallès Occidental) 
 
Es tracta d'un assentament a l'aire lliure format per sis estructures negatives, 
probablement sitges reblertes amb escombraries durant la seva amortització (Fígols i 
Bernades, 1990). Es troba a 285 msnm en una plana al·luvial i limitat pel riu Ripoll i la 
riera de Colubrés. Les sis estructures compten amb materials del neolític antic cardial i 
s'han detectat remuntatges entre tres de les sitges (Fígols i Bernades, 1990). Les 
estructures tenien morfologies parcialment ovals, amb potències d'entre 27 i 44 cm i 
diàmetres entre els 115 i els 161 cm. Aquests materials es troben dipositats en el Museu 
de Sabadell i no han estat consultats directament per nosaltres. No obstant, la memòria 
arqueològica presenta un estudi acurat per vasos on es proporcionen detalls de les 
manufactures així com els dibuixos de tots els materials. Per aquest motiu s'ha procedit 
a buidar bibliogràficament la informació de l'esmentada memòria científica (Fígols i 
Bernades, 1990). 
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
A partir de la memòria s'han identificat 43 fragments ceràmics que han estat unificats 
pels autors en 22 vasos diferents. S'han identificat 11 fragments de vores, sobretot 
entrants i arrodonides i tres fragments de nansa de cinta.  
A nivell tècnic (taula 125), només s'han tingut en compte les dades morfològiques 
presentades en l'estudi. S'han documentat set vasos grans i 15 de mitjans, no s'ha 
identificat cap vas petit ni molt petit. Les morfologies imperants són les 
esfèriques/ovoides amb vuit vasos, seguida de dos vasos amb coll destacat i només un 
de cilíndric. En 11 casos no s'ha pogut establir la morfologia a partir dels dibuixos 
presentats pels autors.  
 

Taula 45: Dades dels trets tècnics del registre ceràmics del Pla de la Bruguera 

Mida 
Gran Mitjà Petit Indet  

7 (33,3) 15 (66,6) - - 

Morfologia 
Ovoide/Esf. Hemisfèric Cilíndric Coll destacat Indet 

8 (36,3) - 1 (4,54) 2 (9,1) 11 (50) 

 
Taula 46: Matrius desglossades del Pla de la Bruguera 

Tipus de decoració Número (i %) 
Cardial oblic 12 (54,54) 
Cordó llis 7 (33,3) 
Impressió simple 1 (4,54) 
Matrius simples 20 (90,9) 
Cardial oblic + cordó 1 (4,54) 
Cordó imprès 1 (4,54) 
Matrius combinades 2 (9,1) 
Total  22 (100) 
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Pel que fa les decoracions (taula 126), les matrius documentades són relativament 
escasses. La impressió cardial és clarament dominant, amb 12 vasos com a única 
decoració i aquesta acompanyada de cordó en un altre vas. Els cordons llisos són el 
segon tipus decoració més present amb set exemples. Per últim, ha estat identificat un 
únic vas amb cordó amb impressió simple i també un amb impressió simple successiva.   
Pel que fa a les decoracions desglossades, el cardial sempre s'empra en orientació 
obliqua. No s'han documentat crestes entre els cordons i les impressions simples (sobre 
cordó o sobre paret) són d'empremta irregular indeterminada. 
Els motius del Pla de la Bruguera són prou variats dins la minsa col·lecció disponible 
(fig. 180). Tenim la franja horitzontal simple (A1) i el cordó llis horitzontal (I1) en tres 
vasos cadascun, però són els cordons ortogonals els que tenen major presència (I3), amb 
quatre vasos. Per últim també és destacable la presència de dos vasos amb franja 
horitzontal limitada (A2). 
 

 
Fig. 57: Tipus de motius documentats al Pla de la Bruguera 

Pel que fa a la temàtica (fig. 181), els models simples i combinats es troben equilibrats 
en número. En primer lloc, el component horitzontal està present en set vasos, seguit 
dels oblics en tres. Entre els combinats, l'horitzontal+vertical es troba present en sis 
vasos i l'horitzontal+oblic en tres vasos.  
 

 
Fig. 58: Temàtiques documentades en els motius del Pla de la Bruguera 

RESUM 
 
Els 22 vasos que s'han analitzat de l'assentament del Pla de la Bruguera mostren tenir 
unes mides mitjanes seguides de les grans, mentre que no se'n documenten de petites. 
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Les formes més habituals són les ovoides/esfèriques, seguides de les de coll destacat i 
cilíndriques. No s'ha documentat l'existència de vasos oberts.  
Les matrius més emprades són el cardial oblic, seguit dels cordons llisos. La impressió 
simple té un paper residual. Les matrius combinades només es documenten en dues 
ocasions, un cordó imprès (amb eina) i la impressió de cardial oblic sobre un cordó. Els 
motius són bàsicament simples, però se'n documenta una notable varietat. El tipus més 
habitual és el cordó ortogonal, el cordó horitzontal i la franja horitzontal simple. Les 
temàtiques estan dominades pel component horitzontal, tot i que també es documenta 
una notable variabilitat.  
 

 
Làmina 336: Vasos ceràmics del Pla de la Bruguera (modificat de Fígols i Bernades, 1990) 
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8.4.3. CAN FILUÀ (Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Occidental) 
 
Es tracta d'un jaciment a l'aire lliure compost per 39 estructures negatives de tipus 
sitja/fossa. Com és habitual en els camps de sitges, existeix una gran diversitat 
cronològica dins el jaciment: set estructures neolítiques, 16 adscrites al bronze inicial, 
una romana, una moderna, set prehistòriques indeterminades i set més indeterminades 
(Terrats, 2009). 
En aquest treball ens interessen les estructures del neolític antic cardial, quatre 
concretament: CF-1, CF-20, CF-23 i CF-24 (fig. 182). Aquestes es troben situats en dos 
grups separats uns 75 metres; per un costat l'estructura CF-1 i per l'altre la resta 
d'estructures, relativament properes entre si.  
 

 
Fig. 59: Planta de dispersió de les estructures negatives del jaciment. Les sagetes vermelles assenyalen la 

localització de les estructures cardials. Al costat, imatge del procés d'excavació de l'estructura CF‐1 (modificat de 
Terrats, 2009). 

La primera estructura (CF-1) correspon a una fossa d’emmagatzematge, de la qual 
només s’hi conserven 35 cm de fondària; la segona estructura (CF-21), ovalada i amb 
una petita depressió al fons que no supera els 38 cm; la tercera correspon a CF-20, una 
sitja que conserva 51 cm; finalment mencionem CF-23 i CF-24, sitges morfològicament 
semblants i de 40 m i 25 cm de fondària respectivament (Terrats, 2008). 
Es disposa d'una datació radiocarbònica (inèdita) per l'estructura CF-1, obtinguda sobre 
resta òssia d'ovicaprí. La informació referida a ella es troba disponible al capítol 6 
d'aquest treball.  
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
En aquest estudi s'ha fet un buidatge bibliogràfic de l'estudi realitzat per Mònica Oliva 
(2009) sobre les restes ceràmiques neolítiques del jaciment. En l'esmentat estudi s'ha 
realitzat un treball similar al nostre, però sense mostrar les dades desglossades per cada 
vas, sobretot en els aspectes tècnics i morfològics. Per aquest motiu s'exposaran en un 
primer apartat les dades tal com les publica Oliva: les coccions són majoritàriament 
oxidades, seguit en nombre per les reduïdes (amb quasi la meitat de fragments). També 
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es donen alguns casos de coccions irregulars, però no són abundants. La totalitat de les 
restes presenten un acabat allisat, tot i que l'alteració de les restes ceràmiques és 
important i no permet garantir que alguns fragments no tinguessin uns acabats més 
acurats. Segons els gruixos dels fragments, s'observa que més de la meitat d'efectius 
s'han de definir com vasos mitjans, els petits segueixen en ordre i els grans serien 
minoritaris. No s'ha definit cap vas de molt petites dimensions. Malauradament tampoc 
s'han definit les morfologies dels vasos. 
Del total de fragments, 77 compten amb trets decoratius que poden ser útils pel nostre 
estudi (fig. 183). Entre aquests s'han identificat cinc vores, vuit nanses, una vora amb 
nansa, una vora amb coll i un coll. Aquests 77 fragments han estat reduïts a 63 vasos 
ceràmics diferents, la gran majoria pertanyents a la CF-1 (amb 63 fragments que s'han 
reduït a 52 vasos).  
 

 
Fig. 60: Presència de fragments ceràmics i vasos per cada estructura 

Pel que fa a les matrius emprades en les decoracions dels vasos, els diferents tipus 
d'impressió simple no cardials representen el grup més representat, amb 20 vasos, 
seguits de la decoració cardial en 14 vasos i el cordó llis, amb nou. Altres impressions 
amb valva cardial es troben combinades amb cordó en cinc vasos, amb incisió en quatre 
i amb impressió i amb pinta en dos respectivament.  
Quan s'analitzen en profunditat les matrius emprades (taula 127), s'observa com dins la 
impressió es dóna la impressió simple amb instrument (punta roma, arciforme o de 
tendència quadrangular) en 14 vasos. Però també cal destacar la presència d'impressions 
dutes a terme amb d'altres eines, com probablement la valva de Glycimeris sp. en quatre 
vasos.  Entre les matrius cardials, el tipus oblic és el més representat amb 12 vasos i 
l'umbó es documenta en només dos exemples. El cordó llis ho fa en nou vasos, sempre 
de secció semi-circular. D'entre els tipus simples només resta la incisió, documentada 
únicament en un vas.  
Les matrius combinades es documenten en 21 vasos, més del 30% del total documentat 
(taula 128). Tot i una notable varietat de tipus, destaca la combinació cardial oblic + 
cordó en cinc vasos, l'incisió + cardial oblic en quatre vasos, el cardial oblic + impressió 
en dos vasos, igual que la impressió simple + incisió en dos més. En la resta de casos es 
donen sempre varietats amb presència única. Cal destacar en aquest grup la presència 
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del tipus pinta + àpex de Columbella rustica i de dos vasos que compten amb tres 
matrius diferents.   

Taula 47: Tipus de decoracions simplificades de Can Filuà 

Matrius Número (i %) 
Cardial 14 (22,22) 
Cordó llis 9 (14,28) 
Impressió  20 (31,74) 
Incisió 1 (1,58) 
Total simples 44 (69,84) 
Cardial + cordó 5 (8,06) 
Cardial + incisió 4 (6,34) 
Cardial + impressió 2 (3,17) 
Cardial + pinta 2 (3,17) 
Impressió + incisió 2 (3,17) 
Impressió + pinta + cordó 1 (1,58) 
Cordó + impressió simple 1 (1,58) 
Cardial + incisió + cordó 1 (1,58) 
Cordó imprès 1 (1,58) 
Total combinades 19 (30,15) 
Total 63 (100) 

 
Taula 48: Desglossat de les matrius emprades a Can Filuà 

Tipus de matrius Número (i %) 
Cardial oblic 12 (19,04) 
Cardial umbó 2 (3,17) 
Cordó llis 9 (14,28)  
Glycimeris sp. 4 (6,34) 
Impressió simple 14 (22,22) 
Incisió 1 (1,58) 
Total matrius simples 42 (66,6) 
Cardial oblic + cardial umbó 1 (1,58) 
Cardial oblic + cordó 5 (8,06) 
Cardial oblic + impressió 2 (3,17) 
Cardial oblic + cardial arrossegat 1 (1,58) 
Incisió + cardial oblic 4 (6,34) 
Pinta + àpex Columbella r.  1 (1,58) 
Pinta + cardial oblic 1 (1,58) 
Cardial oblic+cardial arrossegat 1 (1,58) 
Cardial oblic+pinta+cardial umbó 1 (1,58) 
Cardial oblic+incisió+cordó 1 (1,58) 
Impressió + incisió 2 (3,17) 
Cordó + impressió simple 1 (1,58) 
Total matrius combinades 21 (33,3) 
Total 63 (100) 

 
S'ha documentat a la mostra de Can Filuà 11 tipus diferents de motius (fig. 184), a més 
de cinc efectius combinats, no obstant, en 15 vasos no s'ha pogut establir el motiu 
decoratiu i els hem anomenat indeterminats. El tipus més representat és la franja 
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horitzontal simple (A1) en 18 vasos, seguit de la franja horitzontal limitada (A2) amb 
vuit vasos. També és destacable la presència del tipus E1 (franja horitzontal ampla) en 
tres vasos, igual que els cordons llisos paral·lels múltiples (I2). La franja horitzontal 
simple amb cordó integrat (F1) es troba present en quatre vasos. La resta de motius 
només es donen en un sol efectiu.  
 

 
Fig. 61: Tipus de motius documentats a la mostra de Can Filuà 

 
Fig. 62: Tipus de temes documentats en els motius de Can Filuà 

Pel que fa a les temàtiques documentades en els motius de Can Filuà (fig. 185), el 
component horitzontal és netament superior a la resta, amb 26 vasos. L'espiga es troba 
present en nou vasos. L'espiga, combinada amb el component horitzontal es troba en sis 
vasos i combinat amb el component vertical en un sol vas. Per tant, el component espiga 
és prou important en aquesta mostra. Entre els tipus combinats, l'horitzontal + oblic es 
troba en quatre vasos i en la resta de casos només tenim dos vasos, tant en el component 
oblic, i el vertical com en el creuat.  
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RESUM 
 
De Can Filuà no s'ha realitzat una aproximació als trets tècnics ja que aquests no 
apareixien detallats en profunditat a l'estudi de Mònica Oliva (2008). Les matrius dels 
63 vasos estan dominades per la presència de les impressions d'eina simple, seguida del 
cardial oblic i el cordó llis. És ressenyable la presència (residual) de vasos amb umbó 
cardial com a única decoració. En un total de 21 vasos hi ha combinacions de matrius, 
això implica un 33,3 % del total. Normalment no s'hi donen repeticions dins aquest 
grup, excepte el tipus cardial oblic + incisió, present en quatre vasos, el cardial oblic + 
impressió en dos i sobretot el cardial oblic en cinc exemplars.  
Els motius estan dominats pel component horitzontal, documentat per la franja simple i 
la franja limitada. El tipus de franja horitzontal integrada amb cordó (F1) també té un 
pes important. De la mateixa manera, els temes també estan dominats pel component 
horitzontal simple i només l'espiga i la combinació horitzontal + espiga tenen cert pes a 
la mostra.  
 
 

 
Làmina 347: Vasos ceràmics de Can Filuà (modificat d'Oliva, 2009) 
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8.4.4. LA COVA DEL VIDRE (Roquetes, Baix Ebre) 
 
Es tracta d'una cova de notables dimensions (60 m de llargada en dues sales àmplies) 
situada al massís dels Ports a la Catalunya més meridional, a uns 1100 msnm (Bosch, en 
premsa). A nivell estratigràfic, la ocupació de la cavitat s'inicia amb un epipaleolític 
microlaminar antic (nivell 2 interior) seguit d'un epipaleolític microlaminar recent 
(nivell 1 interior).  La següent ocupació en sentit cronològic es documenta l'únic cas de 
mesolític geomètric documentat a Catalunya (nivell 4 central) amb una datació sobre 
carbó de 7290±70 BP (Bosch, en premsa). 
Posteriorment es documentà el nivell 2 central que està associat a una ocupació cardial 
molt rica. Tot i l'escàs espai excavat l'any 1992 es va poder observar una articulació 
complexa de l'espai amb estructures de combustió i una quantitat molt important de 
material arqueològic. Els estudis micromorfològics demostren que en part, la cova fou 
emprada com a cleda per ramats en algun moment de la ocupació cardial (Bergadà, 
1997). Aquest nivell compta amb tres datacions radiocarbòniques, una sobre carbó i 
dues més sobre os d'ovella que mostren un episodi relativament curt i homogeni en l'ús 
de la cavitat. Les datacions es presenten en el capítol 6 d'aquest treball. 
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
Els materials ceràmics decorats que s'ha analitzat procedeixen de la tesi doctoral de 
Josep Bosch (2005). L'estudi que aquí presentem es basa en les descripcions i dibuixos 
presentats per l'esmentat autor. Procedeixen de tres col·leccions diferents (excavacions 
de Cantarell, d'Esteve Gàlvez i de la campanya arqueològic de Bosch de 1992) i es 
presenten separades. En alguns casos s'han unit materials de diferents col·leccions i 
s'han obviat alguns efectius que es consideren problemàtics. Per altre banda s'ha 
prioritzat la identificació com a vas dels efectius amb vora i d'aquells molt 
característics. Altres exemples no han estat contemplats perquè podrien correspondre's a 
vasos ja esmentats. En total s'han estudiat un total de 114 vasos compostos de 171 
fragments ceràmics diferents. Molts es corresponen amb un únic fragment. En sentit 
contrari destaquen alguns vasos amb molta representació de fragments, com els vasos 
nº107 amb vuit fragments, nº 106 amb sis, nº 91 i nº 64 amb quatre, nº 21 amb sis o nº 
14 amb set fragments.  
Els trets tècnics no han pogut ser inclosos perquè no consten en la tesis de Josep Bosch, 
ni els acabats, ni les inclusions ni les coccions. Només es fan alguns apunts que no 
poden ser valorats a nivell estadístic. 
Pel que fa als trets morfològics (taula 129), destaca la presència de vasos mitjans, amb 
64 efectius, seguit amb quasi la meitat de presència els vasos grans. Els petits, amb 
només 14 vasos, tenen un pes residual en la mostra. En l'aspecte de les formes 
ceràmiques, s'ha pogut aproximar la morfologia en molts més fragments del que és 
habitual. Destaquen per sobre de la resta els vasos subesfèrics i esfèrics amb 32 efectius, 
seguits d'aprop pels vasos hemisfèrics amb 28 elements i cilíndrics amb el mateix 
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número. A molta distància, els vasos compostos amb coll es troben només en cinc 
ocasions.  

Taula 49: Trets morfològics de la mostra de la cova del Vidre 

Mida 
Gran Mitjà Petit  

36 (31,57) 64 (56,14) 14 (12,28) 

Morfologia 
Esfèric Hemisfèric Coll Cilíndric 

32 (28,07) 28 (24,56) 5 (4,38) 28 (24,56) 

 
Pel que fa a les matrius (taula 130), és molt remarcable l'enorme varietat decorativa i 
l'equilibri de la seva presència. El cardial no és el tipus més documentat, però tot i així 
es troba documentat en 15 vasos. No s'ha observat cap vas amb decoració cardial sobre 
cordó. Altres combinacions són tres vasos on es combina la impressió d'instrument i 
cardial i 13 vasos amb incisió i impressió cardial. El cordó llis té un pes important amb 
17 vasos, que implica una mica més del 14% de restes. La impressió d'instrument amb 
17 vasos és una de les tècniques més documentades al jaciment i la incisió compta amb 
11 vasos, quasi el 10%. La combinació més documentada al jaciment és la incisió 
(sobretot acanalat) amb impressió d'instrument en 19 vasos. Com a tècnica present però 
marginal, cal destacar el boquique en dos vasos.   
 

Taula 50: Matrius simplificades documentades a la cova del Vidre 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial 15 (13,15) 
Cordó llis 16 (14,03) 
Boquique 2 (1,75) 
Impressió 17 (14,91) 
Incisió 11 (9,64) 
Total matrius simples 61 (53,5) 
Cardial + cordó 1 (0,87) 
Cardial + impressió 3 (2,63) 
Cardial + incisió 13 (11,4) 
Cordó imprès 12 (10,52) 
Impressió + incisió 19 (16,66) 
Altres tipus 5 (4,38) 
Total matrius combinades 53 (46,49) 
Total 114 (100) 

 
Quan s'analitzen les decoracions de manera desglossada (taula 131), la varietat continua 
sent una constant molt evident a la mostra i sobretot, l'equilibri quasi total entre les 
matrius úniques i les combinades. Entre els tipus simples, les impressions simples amb 
instrument són les més habituals, amb 17 vasos. Les empremtes més característiques 
són les de tendència quadrangular roma, les circulars romes i les arciformes apuntades 
(possibles unglades). Els cordons llisos es troben presents en més del 14% (16 vasos). 
Són sempre de tendència semicircular i de poc relleu. Els acanalats, amb 10 vasos, tenen 
un pes important en la mostra de matrius soles. Pot donar-se un relleu important i en 
pocs casos, poca profunditat en el traçat. La variació d'aquesta tècnica, la incisió, només 
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es troba documentada en un vas. El cardial oblic és el quart tipus en importància amb 
nou vasos mentre que altres tipus de cardial (arrossegat i indeterminat) tenen un pes 
molt menor. El boquique es troba present en dos casos. 
Entre les decoracions combinades (taula 131), el tipus més nombrós (de fet és el més 
present en tota la mostra) és l'acanalat+impressió simple. Aquest esquema es repeteix 
sempre d'una manera similar, amb acanalats relativament profunds envoltats 
d'impressions de diferent empremta (circulars, quadrangulars i en menys quantitat 
arciformes). Tot i que es tracta del tipus més present amb 18 vasos, només implica el 
15% del total.  
 

Taula 51: Decoracions desglossades de la cova del Vidre 

Matrius simplificades Número (i %) 
Cardial oblic 9 (7,89) 
Cardial indeterminat 1 (0,87) 
Cardial arrossegat 2 (1,75) 
Cordó llis 16 (14,03) 
Impressió simple 17 (14,91) 
Incisió 1 (0,87) 
Acanalat 10 (8,77) 
Boquique 2 (1,75) 
Total matrius simples 58 (50,87) 
Cardial oblic + acanalat 10 (8,77) 
Cardial oblic + incisió 1 (0,87) 
Cardial oblic+perpendicular 1 (0,87) 
Cardial oblic + impressió simple 2 (1,75) 
Cardial oblic+acanalat+impressió 1 (0,87) 
Cardial oblic + cordó 1 (0,87) 
Cardial arrossegat + acanalat 3 (2,63) 
Cardial arrossegat + oblic 1 (0,87) 
Cardial arrossegat + impressió 1 (0,87) 
Acanalat + impressió simple 18 (15,78) 
Acanalat + cordó 1 (0,87) 
Acanalat+cordó imprès 1 (0,87) 
Cordó imprès 8 (7) 
Cordó llis + cordó imprès 5 (4,38) 
Cordó + impressió simple 1 (0,87) 
Impressió simple + incisió 1 (0,87) 
Total matrius combinades 56 (49,12) 

 
Només l'acanalat+cardial oblic implica un nombre de restes prou important, amb 10 
vasos, així com el cordó imprès, documentat a vuit vasos. En la resta de casos només cal 
esmentar la presència de cinc vasos on es combina el cordó llis amb el cordó imprès, en 
tres el cardial arrossegat amb acanalat i en només dos el cardial oblic amb impressió 
simple d'instrument. La resta de combinacions, que impliquen normalment al cardial, a 
l'acanalat i al cordó compten només amb un vas de representació. Aquesta àmplia 
variabilitat es veu reflectida en el fet que aquesta mostra ascendeix a 10 vasos diferents.  



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA A PARTIR DE LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES 
CERÀMIQUES IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
319 

 

En la combinació de les formes ceràmiques més habituals amb els tipus de decoració 
més documentat a la mostra del Vidre (fig. 186), s'observa clarament que en els vasos 
cilíndrics dominen els cordons llisos, tot i que la resta de decoracions hi són presents 
menys la impressió cardial. En els vasos hemisfèrics la dinàmica és ben diferent. La 
impressió simple d'instrument i la combinació d'acanalat amb impressió simple són els 
tipus més documentats, mentre que el cardial hi és poc present i els cordons llisos quasi 
absents. Per últim, els vasos esfèrics tenen uns números bastant constants en tot tipus de 
decoració. Hi destaca el nombre baix d'acanalats i de cordons llisos, però més alt de 
cordó imprès i sobretot d'impressió d'instrument. El cardial i l'acanalat+impressió hi són 
ben presents.   
 

 
Fig. 63: Combinació entre tipus de decoració més habitual amb les morfologies més esteses a la cova del Vidre 

Pel que fa als motius documentats a la cova del Vidre (fig. 187), en primer lloc cal 
destacar una certa pobresa en el nombre d'aquestes variables al jaciment. Les 
formacions en franja horitzontal simple (A1) o simple limitada (A2) són dominants amb 
28 vasos i 19 vasos respectivament. El tipus cordó horitzontal amb impressió simple 
compta amb 10 efectius i el cordó llis horitzontal en 12. Els tipus combinats assoleixen 
fins a 12 vasos molt heterogenis. La resta de tipus més importants són: les franges 
múltiples paral·leles simples (B1) es troba en quatre vasos, les mètopes (G1) també amb 
quatre igual que la franja horitzontal combinada amb franja vertical limitada (D2). La 
resta de tipus no superen els dos vasos de presència. Entre aquests es donen les franges 
horitzontals amb franja vertical (D1), els cordons llisos múltiples (I2), els cordons 
ortogonals (I3) entre d'altres. Tot i la presència de 12 tipus combinats, cal aclarir que la 
gran majoria de vasos de la cova del Vidre es situen en un escenari de simplicitat 
decorativa. Això es veu ben clar en l'alt nombre d'A1 i A2, en I1 i en D1 i D2. De fet, 
els tipus combinats estan formats a partir d'aquests tipus.  
No és necessari dur a terme gràfics de comparació entre tècniques decoratives i motius 
ja que es veurien clarament esbiaixats pel domini de només quatre tipus de motiu. No 
obstant, s'ha certificat un clar domini de la impressió d'instrument en el tipus A1, de 
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l'acanalat acompanyat d'impressió d'instrument o bé de cardial en el tipus A2, de cordó 
llis en el tipus I1 i de cordó amb impressió simple al tipus I4. En canvi, entre els motius 
combinats apareix un gran nombre de tipus diferents de tècniques decoratives 
combinades, sense que pràcticament es donin repeticions.  

 

 
Fig. 64: Tipus de motius documentats a la cova del Vidre 

 
Fig. 65: Tipus de temàtica documentada en els vasos de la cova del Vidre 

Pel que fa a les temàtiques dels motius de la cova del Vidre, s'ha definit un absolut 
domini de les horitzontals amb 63 vasos (fig. 188), seguit de l'arquejat amb sis i el 
vertical amb cinc entre els simples. Entre les combinacions, el component 
horitzontal+vertical assoleix el número de 21 vasos i el d'horitzontal+oblic 10. S'ha de 
tenir en compte però, que el component horitzontal també compta en quasi la meitat de 
casos amb vasos decorats amb la tècnica  acanalat+impressió d'instrument. En els casos 
que aquesta impressió perimetral no és arciforme (unglada) sinó quadrada o circular 
roma no ha pogut ser orientada i per tant s'ha inclòs en l'epígraf "horitzontal". 
En dos casos, aquells que presenten motius figuratius, es donen fins a tres temàtiques 
diferents, molt relacionades amb les orientacions de les formacions dels motius. En una 
ocasió, en el vas 31, horitzontal+oblic+arquejat i en l'altra, el vas 107, es dona el tipus 
horitzontal+vertical+triangular.  
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RESUM 
 
Les dades tècniques de la cova del Vidre no han estat analitzades en aquest treball ja 
que no se'n proporcionen dades a l'estudi de Josep Bosch (2005). De la resta, els 113 
vasos definits tenen mides mitjanes i grans de manera preferent, amb una baixa 
freqüència d'exemplars de mida petita. Les formes es mostren prou equilibrades entre 
les esfèriques, hemisfèriques i cilíndriques, mentre que els vasos compostos són 
numèricament poc representatius.  
Pel que fa a les decoracions, a la cova del Vidre predominen les impressions amb eina 
amb 17 vasos, les diverses matrius cardials (15) i els cordons llisos (16). Tenen molt de 
pes les combinacions impressió + incisió amb 19 vasos i el cordó imprès amb 12.  
Els motius més habituals són les franges horitzontals simples (A1), les franges 
horitzontals limitades (A2), els cordons llisos horitzontal (I1) i els cordons horitzontals 
impresos (I4). 
Entre les temàtiques, les més presents són les horitzontals, seguides de les combinacions 
horitzontal + vertical, horitzontal + oblic i de nou entre les simples, les arquejades i les 
verticals. 
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Làmina 35: Vasos ceràmics de la cova del Vidre (modificat de Bosch, 2005) 
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8.4.5. COLL BLANC (Reus, Baix Camp) 
 
D'aquest jaciment se'n desconeixen moltes dades ja que es troba encara en procés de 
publicació (Bravo et al., en premsa). Únicament se sap l'existència d'una datació AMS 
realitzada sobre carbó procedent d'una estructura negativa de tipus sitja que comptava 
amb materials ceràmics predominantment impresos i incisos, i sense la presència de 
restes impreses cardials.  
La datació obtinguda procedeix d'una estructura imprecisa, tot i que sí s'associa a un 
conjunt d'estructures amb nombroses restes del neolític antic. La datació ha estat 
realitzada amb sistema AMS però sobre un carbó no identificat a nivell taxonòmic i es 
troba detallada a l'apartat 6 d'aquest treball.  
 
 
ANÀLISI DE LES RESTES CERÀMIQUES 
 
Els materials aquí analitzats no ho havien estat detalladament a la memòria d'excavació 
del jaciment. Per aquest motiu només s'han inserit aquí aquells vasos decorats que es 
trobaven dibuixats i parcialment descrits. Per tant el nombre de vasos és força reduït i a 
més resulta parcial ja que es parla de més fragments dels que apareixen documentats. En 
total, s'han agrupat 27 fragments ceràmics en 22 vasos diferents.  
 

Taula 52: Dades morfològiques de mida i forma dels vasos del Coll Blanc 

Mida 
Gran Mitjà Petit  

7 (31,81) 11 (50) 4 (18,18) 

Morfologia 
Esfèric Hemisfèric Coll Cilíndric 

8 (36,36) 2 (9,1) 0 4 (18,18) 

 
Sobre la mida dels vasos (taula 132), s'ha observat que la meitat dels efectius es 
correspon amb vasos mitjans (11 vasos), seguits dels grans amb set exemples mentre 
que els petits tenen una presència menor, únicament quatre vasos que impliquen una 
mica menys del 20% del total.  
Les formes són totes simples, ja que no s'ha documentat cap exemple que pugui 
recordar a un coll destacat. De la resta, els ovoides i subesfèrics suposen més del 35% 
del total amb vuit vasos. En ordre d'importància segueixen els vasos cilíndrics amb 
quatre i per últim els hemisfèrics, amb només dos exemples.  
 
Pel que fa a les decoracions (taula 133), els cordons llisos són l'element més habitual, es 
troba en sis vasos. Les impressions simples amb instrument ho són en cinc i les 
incisions es documenten en quatre vasos. El boquique i la combinació imprès - incís es 
documenten en dos vasos respectivament. Per últim, l'ús de la pinta es dóna en només 
un vas, de la mateixa manera que ho són les combinacions acanalat + impressió simple i 
la incisió + cordó (no cordó incís).  
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Taula 53: Decoracions desglossades del Coll Blanc 

Tipus de matrius Número (i %) 
Impressió simple 5 (22,72) 
Boquique 2 (9,1) 
Cordó llis 6 (27,27) 
Incisió 4 (18,18) 
Pinta 1 (4,54) 
Matrius simples 18 (81,81) 
Impressió simple + incisió 2 (9,1) 
Acanalat + impressió simple 1 (4,54) 
Incisió + cordó 1 (4,54) 
Matrius combinades 4 (18,18) 
Total 22 (100) 

 

 
Fig. 66: Tipus de motius documentats al Coll Blanc 

 
Fig. 67: Tipus de temàtica documentats en els motius del Coll Blanc 

D'entre els motius, n'hi ha dos de ben destacats (fig. 189). Per una banda la franja 
horitzontal simple (A1) amb sis vasos i per altra banda els cordons llisos múltiples 
paral·lels (I2) amb cinc vasos. Només en el cas de les franges horitzontals combinades 
amb franja vertical (D1) o combinades amb meandre (D3) s'han documentat dos vasos. 
En la resta dels motius documentats, tots estan presents en un sol exemple. 
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Les formacions internes dels motius (fig. 190), és a dir les temàtiques, estan clarament 
dominades pel component horitzontal amb 16 vasos. El tipus arquejat només compta 
amb dos vasos mentre que les formacions complexes com l'horitzontal + arquejat 
compta amb dos efectius, així com l'horitzontal + vertical. 
 
RESUM 
 
El limitat registre del Coll Blanc indica que els vasos són preferentment mitjans i en 
part grans. Els de mida petita són minoritaris. Les formes més habituals són les 
esfèriques/subesfèriques amb vuit vasos, seguides de les cilíndriques amb quatre. La 
resta de formes que s'han pogut definir, dues, es corresponen amb morfologies obertes.  
Les matrius decoratives més emprades són la impressió simple i el cordó llis, amb cinc i 
sis vasos respectivament. La incisió es troba present en quatre exemplars. Les 
combinacions de matrius hi són poc presents, només quatre vasos entre els quals només 
destaquen els exemplars amb impressió + incisió.  
Entre els motius, destaquen sobre la resta la franja horitzontal simple (A1) i els cordons 
horitzontals paral·les (I2). La resta de tipus només estan presents en un o dos exemplars.  
Les temàtiques segueixen una dinàmica similar. Amb un domini absolut del component 
horitzontal en 16 vasos. La resta es troba documentat només en dos exemplars 
cadascun.   
 
 

 
Làmina 368: Vasos ceràmics del Coll Blanc (modificat de Bravo et al., en premsa) 
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9.- DISCUSSIÓ 1: FORQUILLES RADIOCARBÒNIQUES I ESTABLIMENT 
DE GRUPS CRONOLÒGICS 
 
En el capítol 6 d'aquest treball s'han presentat les datacions radiocarbòniques 
disponibles per Catalunya. En total es compta amb 77, que han estat dividides entre 
aquelles rebutjades, les acceptades amb fiabilitat secundària i les acceptades amb 
fiabilitat primària. Entre aquests darrers dos grups es compta amb un total de 54 
datacions utilitzables (de les quals, 41 ho són de fiabilitat primària). 
La lectura i interpretació de les dades radiocarbòniques és un element clau en la 
realització d'aquest treball ja que ens ha de permetre proposar un seguit de fases 
cronològiques internes que puguin ser paral·lelitzades amb les dades culturals derivades 
dels estudis ceràmics.  
El resultat obtingut de la calibració de les datacions mostra un escenari radiocarbònic 
relativament heterogeni a causa de diversos problemes: 
- aïllament de la datació OxA-26068 de la fase A de les Guixeres de Vilobí en la part 
antiga de la forquilla. Només la datació OxA-26061 de l'estructura 2014 del Cavet s'hi 
acosta en anys calendaris. Si bé ambdues datacions entren en contacte amb les forquilles 
amb la resta de datacions i per tant són perfectament vàlides, proporcionen un aspecte 
dispers per l'inici de la fase.  
- a la part final de la forquilla es troben les datacions Beta-248523 del nivell CE12 de la 
cova Colomera, AA-16500 de l'estructura NE21 de la Font del Ros, Beta-265982 de 
l'estructura E9 de la cova Gran de Santa Linya i la datació (sense referència 
determinada) de l'estructura del Coll Blanc. Aquestes dates es troben parcialment 
aïllades en el darrer tram de la forquilla del neolític antic inicial.  
Per contra, existeixen sobretot dos fases o parts de la forquilla amb una concentració 
molt alta de datacions i que sembla correspondre's, com a mínim, amb els moments de 
màxima ocupació del territori català. Cal aclarir però, que es tracta de concentracions de 
probabilitat i que per tant es tracta d'una proposta recolzada en supòsits de màxima 
concentració i no en dades concretes (veure fig. 191). Les fases cronològiques aparents 
són: 
 
- Fase Cronològica 0: entre 5600 - 5400 cal BC. S'hi situen les datacions abans 
esmentades de les Guixeres de Vilobí i de la sitja 2014 del Cavet.  
 
- Fase Cronològica 1: entre c. 5450 i 5300 cal BC. S'hi situen les dues datacions de la 
cova del Toll IIb, de la cova de Can Sadurní c18, del Cavet 2012, de la balma 
Margineda c3b, de la plaça Vila de Madrid, de la Serreta E59, E61 i E79, de les 
Guixeres de Vilobí fase A (datació OxA-26069), de la Vinya d'en Pau E1 i de Can 
Roqueta II CR-173.  
 
- Fase Cronològica 2: Entre 5300 i 5090 cal BC. Aquesta fase té aparentment una 
homogeneïtat menor amb un període més dispers i una gran acumulació entorn de 5150-
5100 cal BC. Això ve donat per la presència de nombroses datacions de la Draga molt 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA. LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES CERÀMIQUES 
IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
327 

 

semblants entre si. Per tant, dins aquesta fase situem les datacions de Sant Pau del Camp 
(sitges 1 i 2), de la cova de la Font Major (Ig), de la cova Bonica (IV), de la cova de 
Sant Llorenç (n2), de cova Foradada (Ib base), de la Draga, de Can Filuà (CF1), de la 
cova del Frare c6, de la cova Colomera CV10, CE13 i CE14, de la cova del Parco EE1, 
de Plansallosa I, del Turó de Can Bellsolà TCB-4, de la cova del Vidre nivell II central i 
de la Font del Ros sitges NE15, NE33 i NE36. 
 
- Fase Cronològica 3: c. 5100 - 4880 cal BC. S'hi situen les datacions esmentades del 
de la cova Colomera CE12, de la cova Gran de Santa Linya E9, de la Font del Ros 
NE21 i de la sitja del Coll Blanc.  
 

 
Fig. 191: Proposta inicial de quatre fases cronològiques en base a les datacions filtrades disponibles 

 
9.1. Les fases cronològiques i la seva valoració 
 
Si ens atenem estrictament a les datacions radiocarbòniques, s'ha observat un conjunt de 
possibles fases cronològiques. No obstant, tant la Fase 0 com la Fase 3 presenten certs 
problemes de representació.  
La Fase Cronològica 0 es troba representada per les datacions OxA-26068 de la fase A 
de les Guixeres de Vilobí i OxA-26061 de l'estructura 2014 del Cavet. A nivell 
radiocarbònic estricte, aquestes datacions han de correspondre a priori amb una fase 
formativa precardial (Manen i Sabatier, 2003; Binder i Sénépart, 2010; Bernabéu et al., 
2011), en alguna de les diferents variants de l'horitzó Ligur-Impressa. Les dades 
radiocarbòniques i la direccionalitat del vector neolític (sentit W-E) indiquen que les 
darreres datacions del nivell d'Abri Pendimoun US 2067 (6605±40BP) serien els 
vestigis més recents extra-peninsulars dels grups Impressa. A la Península Ibèrica, les 
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datacions de Mas d'Is UE80205 i del Barranquet d'Oliva (també exemples d'Impressa) 
entre 6600 i 6510 BP haurien d'indicar que no podrien existir exemples cardials tant o 
més antics que aquestes datacions. A nivell de cultura material, a la fase A de les 
Guixeres només s'ha documentat un vas (nº13) que recorda a un horitzó pre-cardial 
franc-ibèric (fig. 192). Es tracta d'una típica composició anàrquica d'impressions 
perpendiculars cardials en disposició vertical. La falta d'articulació en banda de la 
decoració i la repetició d'aquest tipus de matriu podria relacionar aquest material amb 
els horitzons propis del cardial tirrènic tipificats en nombroses obres de síntesi i per tant 
anterior al cardial estructurat o franco-ibèric (Manen, 2007; García-Atiénzar, 2010).   
 

 
Fig. 192: Fragments del vas 13 de les Guixeres de Vilobí (escala gràfica de 3cm) 

Al Cavet, es documenten dos petits fragments ceràmics (de vasos diferents) molt 
erosionats que recorden més aviat a un clàssic esquema de sillon d'impressions, del 
mateix tipus que Peiro Signado (Manen, 2002). A més, uns pocs efectius d'ambdós 
jaciments compten amb uns cordons llisos molt protuberants de secció quadrangular que 
es podrien vincular amb els materials de l'abri Pendimoun (Binder et al., 1993). Si 
exceptuem aquests exemples (amb datació i un reduït conjunt de materials), a Catalunya 
no es pot afirmar ni proposar en aquest moment una possible fase precardial.  
 

Taula 134: Datacions més antigues del Mediterrani occidental de grups cardials 

Regió Jaciment Mostra Datació Bibliografia 
S França Grotte de Cap Ragnon Capra 6480 ± 35 Binder i Sénépart, 2010 
S França Abri de Pendimoun Sep 2 Os humà 6450 ± 40 Binder i Sénépart, 2010 
S Franç Balme d'Oullins c6 Bos sp. 6510 ± 60 Van Willigen et al., 2009 

Alt Aragó Cueva de Chaves Ib Ovis aries 6580 ± 35 Baldellou, 2011 
València Cova de les Cendres H19 Ovis aries 6510 ± 40 Bernabéu et al., 2009 
València Abric de la Falguera VI Triticum monococcum 6510 ± 80 Bernabéu et al., 2009 
València Cova de l'Or VIa Ovis aries 6475 ± 25 Martí, 2011 

 
Si tenim en compte la cultura material, el poc material ceràmic no permet afirmar-ho; 
les datacions tampoc són un argument decisiu. En aquesta direcció, recentment hem 
apuntat les limitacions del model abans esmentat. Un conjunt de datacions (plenament 
cardials) de Balme d'Oullins, Pendimoun sep. 2 o Grotte de Cap Ragnon a França, de la 
cova de les Cendres, de la cova de l'Or, de la Cueva de Chaves permet afirmar que 
existeixen altres conjunts cardials amb datacions de qualitat (vida curta domèstica) que 
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es troben en forquilles similars a les de Guixeres i el Cavet (Oms et al., 2014) (veure 
taula 134). 
Aquestes datacions, pertanyents a conjunts clarament cardials, permeten certificar que 
els conjunts de Guixeres de Vilobí i el Cavet, es poden integrar amb claredat dins 
l'esfera cardial. Per aquest motiu, de cara a les discussions de la cultura material, la 
hipotètica Fase Cronològica 0 serà contemplada com una possibilitat, però integrada 
dins la Fase Cronològica 1.  
La Fase Cronològica 3 té una altra problemàtica. Entre els jaciments esmentats destaca 
en tots ells uns conjunts ceràmics poc representatius. Només la cova Colomera (CE12) 
compta amb materials significatius (Oms, 2008), però numèricament pobres. La resta de 
jaciments representats, cova Gran de Santa Linya (la estructura datada compta amb 
només un fragment decorat) (Polo et al., 2013), Coll Blanc (datada sobre carbó) (Bravo 
et al., en premsa) i la sitja NE21 de la Font del Ros (de la que no se'n coneixen els 
materials associats) (Pallarés et al., 1997) presenten problemes en diferents sentits. En 
els casos dels jaciments o estructures amb materials, aquests no difereixen dels 
documentats durant una fase recent del neolític antic. Per aquest motiu la teòrica Fase 
Cronològica 3 serà inserida dins la Fase Cronològica 2.    
Per tant, de cara a articular el discurs sobre el neolític antic a Catalunya, s'han dividit les 
datacions radiocarbòniques en dos grups (fig. 193). Les anàlisis detallades dels conjunts 
ceràmics i la seva adscripció a una Fase Cronològica o una altra ens permetrà proposar 
diferències i/o continuïtats en distints jaciments, àrees i períodes. Dins la Fase 
Cronològica 1 hi han 18 datacions que pertanyen a nou jaciments diferents. Dins la Fase 
Cronològica 2 la resta, 37, que pertanyen a 16 jaciments diferents.  
 

 
Fig. 193: Proposta definitiva de fases cronològiques pel neolític inicial català 

Dins la Fase Cronològica 1 hi ha un sèrie de jaciments que no tenen un representativitat 
cultural o no compten amb dades publicades (fig. 194). Aquests són la plaça Vila de 
Madrid (sense material ceràmic), la balma del Serrat del Pont (amb tres vasos decorats), 
Can Roqueta II (poc material i no analitzat per nosaltres) i la cova de Can Sadurní (amb 
dades publicades sense format útil per nosaltres). Per tant, aquests jaciments quedaran 
fora dels estudis posteriors de contextualització cultural i cronològica. En la Fase 
Cronològica 2 també hi trobem aquesta problemàtica. Els jaciments que deixem fora 
dels estudis són la Font del Ros (dades publicades deficitàries), la cova Gran de Santa 
Linya (un sol fragment ceràmic decorat), Plansallosa (dades publicades deficitàries) i la 
cova de Sant Llorenç (dades encara inèdites).  
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Cal destacar que hi ha un reduït número de datacions que, a causa de l'alta variació 
estàndard que posseeixen (entre 50 i 90 anys BP), les situa entre les fases 1 i 2. Els 
exemples són la cova del Parco EE1, les datacions de la Font del Ros i del fogar del 
nivell II de la cova del Vidre. En aquests casos s'ha establert el criteri d'observar la 
posició de la data BP i el valor de la intersecció. Aquest darrer criteri només és emprat 
aquí ja que considerem que no té un valor estadístic real (fig. 194 i taula 135).  
 

 
Fig. 191:Distribució dels jaciments segons si pertanyen a la Fase Cronològica 1 o 2 (amb interseccions) 
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Taula 135: Datacions radiocarbòniques filtrades de les primeres fases del neolític inicial. S'hi indica la intersecció i 

també la Fase Cronològica de cadascuna 

JACIMENT NIVELL REFER.  BP VAR CAL BC 2 Intersecció cal BC Fase Cronològica 
Guixeres de Vilobí A OxA-26068 6655 45 5660 - 5500 5580 (0) 1 
Guixeres de Vilobí A OxA-26069 6458 38 5510 - 5350 5430  1 
Balma Margineda 3b No det. 6410 40 5500 - 5300 5400 1 

La Serreta E61 Beta-280862 6490 40 5550 - 5350 5450  1 
La Serreta E79 Beta-280866 6420 40 5510 - 5310 5410  1 
La Serreta E59 Beta-280860 6410 40 5500 - 5300 5400  1 

Vinya d'en Pau E1 CNA-2488.1 6410 40 5500 - 5300 5400  1 
Cavet 2012 OxA-25802 6440 40 5500 - 5340 5420 1 
Cavet 2014 OxA-26061 6536 36 5570 - 5450 5510 (0) 1 

Cova del Toll 2b OxA-26070 6425 35 5510 - 5310 5410 1 
Balma Serrat del Pont III.4 Beta172521 6470 40 5530 - 5330 5430 1 

Cova del Toll 2b OxA-26071 6390 34 5490 - 5290 5390 1 
Pça. Vila Madrid indet Beta18271 6440 40 5500 - 5340 5420 1 
Cova Can Sadurní C18 OxA15491 6375 34 5480 - 5280 5380 1 
Cova Can Sadurní C18 OxA15489 6391 34 5490 - 5290 5390  1 
Cova Can Sadurní C18 UBAR-760 6405 50 5510 - 5270 5390  1 
Cova Can Sadurní C18 OxA15488 6421 34 5510 - 5310 5410  1 

Can Roqueta II CR-173 Beta 6400 50 5510 - 5270 5390 1 
Cova de la Font Major Ig Beta-317705 6310 40 5390 - 5190 5290 2 

Sant Pau del Camp s.1 Beta236174 6290 50 5370 - 5170 5270 2 
Sant Pau del Camp s.2 Beta236175 6250 40 5360 - 5080 5220 2 

Cova del Frare C6 Beta- 6170 40 5250 - 5010 5130 2 
Cova Foradada Ib base Beta- 6200 40 5290 - 5010 5150 2 
Cova Bonica IV EC-1 OxA-23647 6158 32 5240 - 5000 5120 2 
Cova Bonica  IV FP OxA-26062 6340 40 5420 - 5220 5320 2 
Cova Bonica  IV FP OxA-23440 6230 32 5360 - 5040 5200  2 

Turó Can Bellsolà TCB-4 AA-19187 6250 80 5420 - 4980 5200 2 
La Draga E56-fogar UBAR313 6010 70 5090 - 4730 4910  2 
La Draga Sector B Beta- 6184 27 5240 - 5040 5140  2 
La Draga Sector B OxA20231 6163 33 5250 - 5010 5130  2 
La Draga Sector B OxA20232 6121 33 5250 - 4930 5090  2 
La Draga Sector A OxA20233 6179 33 5250 - 5010 5130  2 
La Draga E-5 fogar OxA20234 6127 33 5260 - 4940 5100  2 
La Draga E21 fogar OxA20235 6143 33 5250 - 4970 5110  2 
La Draga Sector C Beta278255 6270 40 5340 - 5180 5260  2 
La Draga Sector C Beta278256 6170 40 5250 - 5010 5130  2 

Font del Ros NE 15 AA15499 6243 56 5380 - 5020 5200 2 
La Draga E3-fogar HD-15451 6060 40 5090 - 4850 4970 2 

Font del Ros NE 33 AA16501 6307 68 5450 - 5130 5340 2 
Font del Ros NE 36 AA16502 6370 57 5510 - 5230 5370 2 
Font del Ros NE 21 AA16500 6058 79 5230 - 4750 4990 (3) 2 

Cova Colomera CV10 Beta-279478 6180 40 5220 - 5010 5115 2 
Cova Colomera CE13-14 Beta-240551 6150 40 5220 - 4990 5105 2 
Cova Colomera CE12 Beta-248523 6020 40 5040 - 4790 4915 (3) 2 
Cova Colomera CE14 OxA-23634 6170 30 5250 - 5010 5130 2 

Plansallosa I PSL-I Beta-74313 6130 60 5270 - 4910 5090 2 
Plansallosa I PSL-I Beta-74311 6180 60 5290 - 4970 5130 2 

Cova del Parco EE1 GrN-20058 6120 90 5320 - 4800 5060 2 
Cova del Vidre II fogar Beta58934 6189 90 5380 - 4900 5140 2 

Cova Gran E9 Beta265982 6020 50 5060 - 4780 4920 (3) 2 
Coll Blanc No det No det 6009 50 5050 - 4770 4910 (3) 2 

Cova del Vidre II Oxa-26064 6181 35 5250 - 5010 5130 2 
Cova del Vidre II Oxa-26065 6243 33 5360 - 5080 5220 2 

Can Filuà  CF-1 Beta-280353 6260 40 5350 - 5150 5250 2 
Cova de Sant Llorenç n-2 Beta-299597 6160 40 5260 -4980 5120 2 
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10.- DISCUSSIÓ 2: ASPECTES TÈCNICS I MORFOLÒGICS  
 
En aquest treball s'han analitzat alguns trets tècnics de les produccions ceràmiques de 
quasi 30 jaciments, tals com el tipus de cocció, el tipus d'inclusions minerals i els 
acabats del vasos. De la mateixa manera, també han estat descrits per cada jaciment els 
trets morfològics tals com les mides dels efectius i la forma dels vasos.  
Per tal de dur a terme una anàlisi general sobre les característiques tècniques i 
morfològiques es mantindran de costat aquells jaciments que no compten amb un 
número suficient d'efectius. Hem establert en 20 el nombre de vasos mínims decorats 
per entrar en els estudis de síntesi, ja que un nombre menor impediria la 
representativitat de les dades obtingudes. Els jaciments exclosos han estat la cova Joan 
d'Os (13 vasos), la cova de les Llenes (10 vasos), la cova Negra de Tragó (6 vasos), el 
Turó de Can Bellsolà (15), la cova de la Valldan (14 vasos), la Serreta (17 vasos), la 
cova del Bolet (18 vasos) i la Vinya d'en Pau (10 vasos). Els jaciments inserits en 
l'estudi integral han estat, per tant, la cova Colomera (67 vasos), la cova del Toll (48 
vasos), la cova Gran (140 vasos), la cova Freda (49 vasos), la cova de la Font Major -
treballs de Vilaseca- (59 vasos), la cova de la Font Major -nivell Ig- (32 vasos), la balma 
de l'Espluga (35 vasos), la balma Margineda (53), el Cavet (56), les Guixeres de Vilobí 
(85), la cova del Frare (29), la cova Bonica (38), Sant Pau del Camp (75), la cova de la 
Guineu (32), l'Esquerda de les Roques del Pany (31), la cova del Parco (22), la cova del 
Foric (20), la cova de Toralla (20) i la cova del Tabac (22). D'altra banda, també s'han 
emprat les dades (quan ha estat possible) dels jaciments extrets de la bibliografia: la 
Draga (59 vasos), la cova del Vidre (113), Can Filuà (63), el Coll Blanc (22) i el Pla de 
la Bruguera (22 vasos).  
 
10.1. Aspectes tècnics 
 
10.1.1. Les coccions 
 
Les cuites de les ceràmiques analitzades en aquest treball estan dominades amb molta 
diferència per les atmosferes irregulars. Per tal de normalitzar els criteris no s'han 
emprat definicions subjectives, però és cert que dins aquest paraigües genèric s'hi troben 
tot tipus de cocció flamejada o mixta. Sempre que un fragment o vas comptava amb 
trets propis de coccions oxidants i reductores en una mateixa proporció, s'ha situat en 
aquesta categoria. El nombre tant important d'aquestes coccions ens parla d'un escàs 
control de la temperatura i per tant de les coccions ceràmiques durant el procés de 
fabricació. En aquest sentit, destaquen sobretot els conjunts de la balma de l'Espluga i 
l'Esquerda de les Roques del Pany, amb més del 50%. La resta dels conjunts compten 
amb coccions irregulars en entre un 35 i un 50% dels vasos analitzats. Només en els 
casos de les Guixeres de Vilobí, de la cova Bonica i el Cavet les coccions irregulars no 
són les més presents, tot i que la distància és molt petita a nivell percentual respecte dels 
altres tipus de cuita (fig. 195). En segon lloc per ordre d'importància hi trobem les 
coccions oxidades. En els casos de la cova Bonica, les Guixeres de Vilobí i el Cavet, 
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aquest tipus de cocció és majoritari amb percentatges que oscil·len entre el 41% i el 
45% dels vasos.  Pel contrari, a la cova del Tabac només es documenta en un 13,6% 
dels vasos i la balma de l'Espluga compta amb un 17,4%. En la resta de jaciments, les 
cuites oxidants oscil·len entre un 25-35%. Per últim, les coccions reduïdes es troben 
representades en tercer lloc en funció de la seva presència percentual. No és la cocció 
prioritària en cap jaciment, però supera el 25% en llocs com el Toll, l'Espluga, el Frare, 
Sant Pau del Camp, la Colomera i la Toralla. Aquestes dades no semblen proporcionar 
cap informació rellevant a nivell cultural ni geogràfic, tal com demostra l'anàlisi 
factorial de correspondències. Les agrupacions entorn de les diferents coccions no 
responen a cap altra variable que hàgim estat capaços de detectar. Els jaciments es 
distribueixen i associen sigui quina sigui la seva fase cronològica i el territori. A més, 
no es pot descartar que l'alta fragmentació del registre que hem analitzat pogués ocultar 
xifres encara majors de cuites irregulars. Els vasos que han estat definits com reduïts i 
oxidats, podrien també formar part de vasos amb cuites irregulars.  
Les primeres produccions ceràmiques del neolític inicial a la mediterrània occidental es 
caracteritzen, tal com succeeix a Catalunya, per la poca estandardització de les cuites 
ceràmiques. Tot i que no és un element central en les produccions científiques, en molts 
casos s'especifica el predomini de les coccions irregulars per sobre de les oxidades i les 
reduïdes, tal com s'apunta per la cova de Can Sadurní (Edo et al., 2011), la cova de l'Or 
i Sarsa (Bernabéu, 1989), Cendres (Bernabéu i Molina, 2009) o Chaves (Ramón, 2007) 
entre molts d'altres.  
 

 
Fig. 195: Tipus de cocció de les ceràmiques 
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La no identificació de forns ceràmics en excavacions recents impedeix analitzar quins 
serien els condicionants de les coccions, però a partir del domini de les cuites irregulars 
es presumeix un pobre nivell o interès tecnològic en controlar aquests factors.  
 
 
10.1.2. Les inclusions minerals 
 
Les anàlisis sobre les partícules minerals de les pastes ceràmiques estan en un clar 
retrocés en els darrers anys i no s'acostuma a incloure en els estudis ceràmics presentats 
(Ramón, 2006; García Martínez de Lagrán, 2011; Bosch et al., 2011). El fet que no 
sigui segura la seva presència de manera antròpica n'és el motiu. Es proposa que 
aquestes partícules minerals procedeixin de les fonts d'aprovisionament de les argiles 
emprades per realitzar les ceràmiques (Clop, 2004). En un capítol introductori anterior 
(8.- Introducció a l'anàlisi de les ceràmiques i estudis petrològics disponibles), s'han 
analitzat tots aquells registres que disposen d'anàlisi de pastes. En canvi, el nostre estudi 
(de tipus macroscòpic) suposa una descripció de les partícules de cada vas, de les 
tendències de cada jaciment i si això implica quelcom a nivell cronològic o territorial.    
S'observa que la calcària, el quars i la mica són les partícules predominants, tot i que 
també se n'han documentat d'altres com la calcita i el feldespat. Normalment es troba 
més d'una inclusió en l'argila, sobretot destaca la combinació calcària+mica, la més 
present en gairebé tots els jaciments amb percentatges d'entre el 20 i el 60%, tot i que hi 
ha excepcions com la Guineu, les Guixeres, Cavet o Toralla. La combinació 
calcària+quars, amb una presència menor, és la segona en importància: té una gran 
presència a les zones de Penedès, Vallès i una nul·la representativitat en els jaciments 
prepirinencs (Colomera, Foric, Tabac). La calcària com a única inclusió té una 
presència molt important gairebé a tots els jaciments menys al Foric i l'Espluga, on no 
es troba present. La mica per contra, es situa en contraposició a la calcària i la 
combinació calcària+quars, no es troba gaire present en les produccions  litorals i 
prelitorals i en canvi és molt habitual als jaciments de la zona Segre-Pirineus.  
Com s'ha dit, aquestes dades semblen indicar possibles fonts d'aprovisionament de les 
argiles. Tal com proposen alguns autors, gran part dels vasos ceràmics es produeixen 
amb entre 3 i 8 dipòsits d'argiles diferents, i excepte unes poques excepcions, acostumen 
a procedir de la zona immediata al jaciment (Clop, 2004; Clop, 2011). En el registre que 
hem analitzat, es poden extreure algunes dades a nivell territorial: la mica sembla situar-
se en indrets geogràfics concrets i oposats a aquells que usen la calcària de manera 
massiva i sobretot quan aquesta es combina amb el quars, amb exemples com la  
Colomera, Foric, Tabac, Toralla i la Font Major (taula 136). La combinació calcària + 
quars té, en canvi, un pes més important a les zones litorals i prelitorals (Guixeres, Toll, 
Frare) (fig. 196). 
En conclusió, les dades són poc concloents i no semblen proporcionar informació  
segons la cronologia, però si dades parcials a nivell geogràfic. El fet que s'observin 
certes peculiaritats a nivell territorial, confirmaria els estudis de pastes que s'han 
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efectuat fins ara a Catalunya, els quals proposen que gran part dels vasos ceràmics 
tindrien un origen local o semi-local (Clop, 2011; Clop et al., 2011). 
 

Taula 136: Presència percentual dels tipus de possible inclusió mineral en cada jaciment 

 
Calc+Mica Calc+Qu Ca + Feld Calc Mica+Qu Mica 

Guixeres 20 30,58 15,29 21,17 0 0 

Toll 47,91 35,4 2,1 16,6 37,5 0 

Esquerda 19,35 29 0 22,58 16,12 0 

Guineu 12,5 25 0 46,87 15,62 0 

Espluga 57,14 5,71 0 0 22,85 0 

Sant Pau 30,6 24 0 18,6 16 0 

Font Major 20,33 12,5 0 25,42 16,94 12,5 

Font Major Ig 25 0 0 21,87 6,25 0 

Bonica 31,57 15,78 5,26 13,15 18,42 0 

Frare 37,93 31,03 0 6,89 20,68 0 

Gran 39,13 4,38 0 0 42,02 0 

Freda 28,57 4,08 0 0 53,06 4,08 

Cavet 21,42 19,64 0 31,14 14,28 0 

Colomera 20,89 0 0 7,46 13,43 32,83 

Foric 63,1 0 0 0 10,5 26,3 

Tabac 47,6 0 0 14,3 14,3 23,8 

Toralla 21,42 21,42 0 28,57 8 20,57 

 
Per jaciments com Plansallosa (Aliaga et al., 1998) es va proposar la inclusió 
intencional de quars en les manufactures ceràmiques. Altres autors en canvi (Clop, 
2004), han afirmat que es tractaria d'una partícula mineral molt present al territori 
proper al jaciment i que per tant no es pot assegurar la seva existència com antròpica. La 
presència de components propis de la zona volcànica d'Olot ha permès afirmar que es 
tracta de produccions locals o semi-locals (Aliaga et al., 1998). El mateix fenomen  
(presència d'elements volcànics), ha permès a alguns investigadors proposar la mobilitat 
d'argiles i/o vasos entre territoris relativament llunyans, amb l'exemple de jaciments 
cardials del Llenguadoc occidental i oriental (Convertini et al., 2008).  
A la zona valenciana, s'ha detectat la presència habitual de quars als jaciments 
principals del neolític cardial (Sarsa o Or) i precardial (Barranquet, Pardo i Mas d'Is). 
En canvi, les partícules relacionades amb la calcària estarien només presents al 
Barranquet i al Mas d'Is, jaciments precardials (Clop, 2011: 39). A la vall de l'Ebre i la 
Meseta nord, també és comuna la presència de quars a jaciments com La Lámpara, 
Revilla del Campo i la Cueva de la Vaquera (Clop, 2011: 42). En canvi, en aquesta zona 
serien les partícules granítiques i la calcita les que guanyarienn pes en front de la 
calcària. Al sud de França, els estudis tècnics sobre les inclusions minerals s'han anat 
abandonant i actualment, gran part de la informació es detalla més a nivell d'inclusions 
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antròpiques verificades (Guilaine et al., 2008; Convertini et al., 2010; Binder et al., 
2010).  
En conclusió, es detecta la constant del quars i la calcària arreu del neolític inicial de 
l'oest mediterrani. No obstant, hi ha nombroses particularitats locals que s'estan 
analitzant a l'actualitat. L'augment d'estudis de pastes i desgreixants permetrà avançar en 
l'estudi tecnològic de les produccions ceràmiques. La definició correcta dels dipòsits 
d'aprovisionament de terres permetrà, alhora, establir de manera concreta quines 
partícules són locals i quines poden ser foranes, i per tant, l'origen del vasos ceràmics.  
  

 
Fig. 196: Distribució percentual de les dades relatives al tipus de possible inclusió antròpica. 

 
10.1.3. Els acabats 
 
Els tipus de tractament més habitual a la mostra estudiada és l'allisat i el polit. La 
presència de l'espatulat és molt reduïda i del brunyit totalment residual. L'espatulat es 
troba ben definit a la cova del Foric amb més d'un 20% i a la Colomera, Tabac i 
l'Espluga amb percentatges propers al 10%. En la resta de jaciments la seva presència és 
molt reduïda o simplement no es documenta. Pel que fa al brunyit, només es troba 
present al Frare (c.5%). En canvi, com s'ha dit, l'allisat i el polit tenen una presència 
molt important (fig. 197).  
L'allisat és netament superior a gairebé tots els jaciments, on assoleix percentatges a 
voltes del 50%. Destaquen els conjunts del Cavet, el Toll, la Font Major, Bonica o 
Toralla. A més tots ells compten amb certa diferència de representació vers l'acabat 
polit. Per contra l'acabat polit és majoritari a la Draga, al Pany, Frare i a la Guineu i es 
troba quasi equiparat als allisats a les Guixeres i a l'Espluga. En els diferents capítols 
monogràfics de cada jaciment s'ha observat que es tracen certes relacions directes entre 
el tipus d'acabat i un tipus de vas o una decoració preferent, tot i que no de manera 
generalitzada. A més, sembla que a nivell geogràfic i cronològic es donen també certes 
tendències cap a la correlació entre els jaciments, la seva cronologia i els acabats. 
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Fig. 197: Tipus d'acabat en les ceràmiques 

Taula 137: Relació entre el tipus d'acabat i la morfologia dels vasoS (els percentatges han estat calculats a partir 
del total de cada tipus d'acabat) 

Jaciment Sub/esfèric Hemisfèric Cilíndric Compost Total 
Guixeres allisat 11 (26,19) 1 (2,38) 7 (16,6) 7 (16,6) 42 
Guixeres polit 13 (34,21) 3 (7,89) 3 (7,89) 5 (13,15) 38 
Toll allisat 5 (15,15) 6 (18,18) 7 (21,21) 1 (3,03) 33 
Toll polit 5 (33,3) 1 (5,5) 1 (5,5) 3 (16,6) 15 
Font Major allisat 7 (17,94) 6 (15,38) 8 (20,51) 8 (20,51) 39 
Font Major polit 2 (11,1) 2 (11,1) 1 (5,55) 2 (11,1) 18 
Sant Pau allisat 3 (7,31) 0 12 (29,26) 3 (7,31) 41 
Sant Pau polit 8 (25,8) 4 (12,9) 1 (3,22) 3 (9,67) 31 
Cavet allisat 3 (8.1) 5 (13,51) 6 (16,21) 2 (5,4) 37 
Cavet polit 1 (5,55) 4 (22,2) 1 (5,55) 2 (11,1) 18 
Draga allisat 2 (10) 4 (20) 4 (20) 4 (20) 20 
Draga polit 7 (19,4) 7 (19,4) 3 (8,33) 8 (22,2) 36 
Colomera allisat 9 (24,32) 5 (13,51) 7 (18,91) 0 37 
Colomera polit 9 (40,9) 4 (18,18) 2 (9,9) 0 22 
Margineda allisat 7 (21,87) 2 (6,25) 7 (21,87) 0 32 
Margineda polit 4 (21,05) 0 3 (15,78) 0 19 
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En canvi, les dades dels acabats adquireixen una major importància quan es combinen 
amb d'altres variables, com són les formes dels vasos i les decoracions. S'han analitzat 
les dades d'aquells jaciments amb una major informació numèrica, deixant de banda la 
cova Gran i la cova Freda per comptar dades sobre els acabats no determinades per 
nosaltres.  
En el primer cas, existeix una preferència del tipus d'acabat segons la morfologia del 
vas? Els vasos subesfèrics i esfèrics acostumen a presentar de manera majoritària uns 
acabats polits, amb poques excepcions (Font Major, Cavet) (taula 137 i fig. 198)). Els 
vasos hemisfèrics tenen un comportament similar i les excepcions són menors 
(Guixeres). Els cilíndrics per contra, compten amb uns trets inversos, ja que són més 
habituals els acabats allisats en aquest tipus d'efectiu. Per últim, els vasos compostos 
(amb coll destacat), tornen a tenir uns acabats preferentment polits, tot i que hi ha 
algunes excepcions (Guixeres, Font Major).  
 

 
Fig. 198: Representació gràfica de la relació entre tipus d'acabat i tipus de morfologia de vas (en percentatges) 

 
Quan es combina el tipus d'acabat amb la presència dels tipus de decoració més 
important (cardial, cordó llis i impressió), s'observa que la decoració cardial presenta 
uns percentatges molt similars en la seva presència en vasos allisats i polits. (taula 138 i 
fig. 199) De la mateixa manera succeeix amb els cordons llisos, que semblen estar 
realitzats indistintament en vasos amb els dos tipus d'acabat.  A Sant Pau del Camp i les 
Guixeres en canvi, predominen sobre vasos polits; a la Font Major, la Draga i el Cavet 
la representativitat és inversa.  
A d'altres territoris, les característiques dels acabats són similars a les dels jaciments 
catalans. McClure i Bernabéu identifiquen els acabats allisats i molt allisats de manera 
majoritària a les produccions precardials i del neolític cardial de València (Mas d'Is, 
Barranquet, Or, Sarsa entre d'altres), mentre que el polit assoleix només al voltant d'un 
15% (McClure i Bernabéu, 2011: 57). Aquesta proporció va variant progressivament 
fins que es capgira a les fases del postcardial valencià. Per la zona aragonesa, Ramón 
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estableix que els acabats allisats són també els més corrents a jaciments com la Cueva 
del Moro de Olvena o a Costalena c1. En canvi, els polits predominarien a les 
produccions ceràmiques de Chaves Ib i Ia i a Botiquería dels Moros. A Catalunya, tal 
com s'ha vist, es detecta un tipus d'acabat predominant per morfologies dels vasos (taula 
138), però en canvi, aquest no afecta massa al tipus de decoració. Al mateix temps no es 
detecta cap implicació geogràfica o cronològica. 
 
Taula 138: Relació entre tipus d'acabat i la decoració més habitual (els percentatges s'han calculat a partir del 

total de cada tipus) 

Jaciment Cardial Cordó llis Impressió Total 
Guixeres allisat 29 (69,04) 5 (11,9) 2 (4,76) 42 
Guixeres polit 22 (57,89) 6 (15,78) 0 38 
Toll allisat 19 (57,57) 6 (18,18) 2 (6,06) 33 
Toll polit 9 (60) 2 (13,13) 2 (13,13) 15 
Font Major allisat 13 (33,3) 9 (23,07) 6 (15,38) 39 
Font Major polit 4 (22,2) 2 (11,1) 7 (38,8) 18 
Sant Pau allisat 20 (48,71) 6 (14,63) 2 (4,87) 41 
Sant Pau polit 14 (45,16) 7 (22,58) 3 (9,67) 31 
Cavet allisat 13 (35,13) 11 (29,72) 4 (10,81) 37 
Cavet polit 4 (22,2) 2 (11,1) 3 (16,6) 18 
Colomera allisat 0 8 (21,62) 14 (37,83) 37 
Colomera polit 0 5 (22,72) 5 (22,72) 22 
Draga allisat 6 (30) 5 (25) 1 (5) 20 
Draga polit 10 (27,7) 5 (13,88) 4 (11,1) 36 
Margineda allisat 3 (9,37) 6 (18,75) 11 (34,37) 32 
Margineda polit 3 (15,78) 3 (15,78) 2 (10,52) 19 

 
 

 
Fig. 199: Representació gràfica de la relació entre tipus d'acabat i tipus de morfologia de vas (en percentatges) 
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10.2. Els trets morfològics  
 
10.2.1. Les mides dels vasos 
 
Com s'ha explicat en el capítol metodològic, s'han diferenciat  només tres possibles 
variants: vasos petits, mitjans i grans. Això ha provocat una gran acumulació de vasos 
mitjans durant l'estudi detallat de cada jaciment. Aquest fet implica que la presència 
dels vasos petits i grans és el factor que pot ser més discriminant en la mostra. El fet que 
només analitzem els exemplars decorats impedeix assegurar la total representativitat 
dels resultats obtinguts (veure fig. 200). 
Els jaciments amb una presència major de vasos mitjans són Frare, Cavet, Colomera, 
Foric, Esquerda, Guineu, Parco o Bonica. Tots ells superen el 60% de vasos d'aquest 
tipus. Sobretot destaca el Frare i Cavet amb més d'un 75%. Per contra, els jaciments que 
compten amb una presència més important de vasos petits són Guixeres, Font Major, 
Bonica o Parco, que superen el 20% de presència. Els grans es troben ben presents a la 
balma de l'Espluga, Toll, Font Major Ig, Margineda, Tabac, Toralla, Draga, Pla de la 
Bruguera, Coll Blanc o Vidre, amb entre un 20 i un 40%. Aquestes dades no permeten 
establir una preferència de morfologia de vas per tipus de jaciment (aire lliure i cova). 
Hi ha jaciments a l'aire lliure amb una alta presència de vasos petits i grans, i el mateix 
succeeix amb les coves. 
En canvi, quan analitzem la relació preferent entre tipus de vas i les decoracions més 
habituals (cardial, impressió amb eina simple o complexa i els cordons llisos), sí podem 
veure certes tendències (fig. 201): 
- els cordons llisos es troben millor representats en els vasos grans. Els millors exemples 
són Toll, Gran,Vidre i Draga. 
- la impressió cardial es troba present en exemplars de totes les mides. No obstant, es 
compta amb una major presència percentual en els vasos petits i en els mitjans.  
- la impressió amb eina, en els jaciments que no compten amb importància de la tècnica 
cardial, es troba molt ben representada en vasos mitjans i petits (Margineda i 
Colomera). 
- la impressió d'eina, allà on sí que tenim la tècnica cardial, es troba en aquests mateixos 
tipus de vas, els mitjans i els petits preferentment. Els millors exemples són Vidre, Font 
Major i Sant Pau del Camp.  
 
Aquest mateix comportament, tant de la distribució de les mides com de la seva relació 
amb les tècniques decoratives, ha estat observat també per altres autors com N. Ramón 
(2006:89) pels jaciments aragonesos de la Cueva de Chaves i la Cueva del Moro de 
Olvena. Només Chaves Ib (el nivell més antic de la cavitat), sembla presentar un major 
nombre de vasos de mida gran, tot i que amb percentatges poc significatius. 
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Fig. 200: Mides dels vasos segons els jaciments 

 
Els casos valencians de la cova de l'Or i la cova de les Cendres presenta també uns 
percentatges equilibrats, sempre a favor de les formes mitjanes (Bernabéu, 1989). A la 
zona del sud de França, els pocs detalls presentats sobre aquesta problemàtica revelen 
que els vasos sencers documentats són majoritàriament mitjans i petits, mentre que els 
grans són poc significatius (Manen, 2002: 123). Si analitzem casos més concrets, els 
vasos mitjans i petits semblen predominar al registre cardial antic de Leucate-Corrège 
(Guilaine et al., 1984), mentre que canvia a favor dels vasos majors durant la fase més 
recent del neolític antic del jaciment. A més, aquests darrers s'associen amb claredat a 
les decoracions de cordons llisos. Els assentaments de l'interior del Llenguadoc donen 
una imatge diferent, ja que semblen ser els vasos mitjans i els grans els més presents als 
conjunts de Dourgne (Guilaine et al., 1993), Jean Cros (Guilaine et al., 1979) o 
Camprafaud (Rodríguez, 1984). Alguns autors sostenen que el tipus i sobretot la funció 
de cada jaciment pot ajudar a explicar la morfologia i la mida dels vasos (Guilaine et al., 
1993). A Catalunya, les dades que hem analitzat i l'estudi detallat de certs jaciments per 
àrees d'ocupació (Colomera; Oms et al., 2013), no ha pogut detectar aquesta 
especificitat. L'estudi futur dels vasos llisos proporcionarà noves dades sobre aquesta 
problemàtica.   
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Fig.201: Tipus de decoració més habitual segons la mida dels vasos. S'ha escollit  aquells jaciments amb una 

quantitat major d'exemplars 

 
En conclusió, l'anàlisi dels vasos decorats dels jaciments catalans no mostra cap 
especificitat alhora d'assignar una mida de vas a un tipus de jaciment concret. No 
obstant, sí s'ha detectat un predomini dels cordons llisos en els vasos grans i, de manera 
més subtil, dels diferents tipus d'impressions, en els vasos mitjans i grans (fig. 201).  
Malauradament, no podem extreure dades de caire cronològic ni geogràfic, ja que tots 
els jaciments, amb els seus particularismes, segueixen unes pautes molt similars pel que 
fa a les mides dels seus vasos decorats. 
 
 
10.2.2. Les formes dels vasos 
 
Tot i l'alta fragmentació dels vasos analitzats en aquest treball, la forma dels recipients 
és un dels elements que podria proporcionar més dades pel que fa als aspectes tècnics i 
morfològics de les produccions del neolític incial català. L'esmentat problema de la 
fragmentació ha dificultat en molts casos la definició exacta de les formes dels vasos i 
en d'altres casos ha impedit que es pugui diferenciar amb exactitud cada tipus. Per 
aquest motiu s'ha hagut de proposar una taula molt simplificada de formes que 
proporcionés dades el més objectives possibles; alhora, s'han unificat tipus de vasos 
tancats dins l'epígraf "ovoide/esfèric" davant la impossibilitat de destriar-ne la forma 
exacta (taula 139).   
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Taula 139: Tipus de formes dels vasos dels jaciments analitzats 

MORFOLOGIA Esfèric Hemisfèric Coll destacat Cilíndric Altres 

Guixeres 29,41 4,7 14,11 12,94 0 

Toll 20,83 14,58 8,3 16,6 0 

Esquerda 29 9,67 25,8 9,67 3,22 

Guineu 21,87 9,37 6,25 21,87 0 

Espluga 11,42 5,71 0 11,42 0 

Sant Pau 16 4 5,3 17,3 5,3 

Font Major 16,94 15,25 16,94 15,25 0 

Font Major Ig 18,75 12,5 9,37 15,62 0 

Bonica 13,15 26,31 5,26 13,15 0 

Frare 24,13 6,89 10,34 10,34 0 

Gran 20,71 5,71 16,42 18,57 0 

Freda 26,53 8,16 14,28 10,2 0 

Cavet 5,35 17,85 7,14 12,5 0 

Colomera 29,85 16,41 0 12,43 2,98 

Margineda 22,64 3,77 0 18,86 0 

Foric 35 15 15 5 0 

Tabac 22,72 9,1 0 27,27 0 

Toralla 15 5 15 39 0 

Draga 16,94 18,64 20,33 13,55 0 

Pla Bruguera 36,3 0 9,1 4,54 0 

Vidre 28,1 24,56 4,38 24,56 0 

Parco 40,9 9,1 0 22,72 0 

Coll Blanc 36,36 9,1 0 18,18 0 

 
 
Els vasos esfèrics, subesfèrics i ovoides són aquells amb una presència més regular i 
homogènia en tota la mostra. Les seves mides poden variar però sempre es tracta de 
vasos de tendència tancada. Els percentatges es mouen quasi sempre entre el 15% i el 
40% del total de cada jaciment, amb puntes altes a les Guixeres, el Parco, el Vidre, Pla 
de la Bruguera, Coll Blanc o la Colomera. Per contra, hi ha jaciments com l'Espluga, el 
Cavet o Bonica que es troben entre un 5% i un 12% del total (fig. 202). 
Els vasos hemisfèrics, aquells de qualsevol mida però que podem considerar oberts, 
tenen una pes a la mostra general molt més discontinu. Amb jaciments com Vidre, 
Bonica, Toll o Cavet amb entre un 14% i un 25% de presència total, que contrasta amb 
d'altres com Guixeres, Sant Pau del Camp, Margineda, cova Gran o Toralla que amb 
prou feines assoleixen el 5% del total en vasos hemisfèrics.  
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Fig. 202: Gràfic amb les proporcions percentuals de cada tipus de vas per jaciment 

Els vasos cilíndrics, aquells que poden ser considerats de parets rectilínies, tenen 
novament una presència regular i homogènia en la mostra. La majoria de jaciments 
presenten entre un 10% i un 20% de vasos d'aquesta morfologia, destacant sobretot el 
cas de les coves de Toralla, Parco, Vidre o Tabac. Per contra, jaciments com el Pany, el 
Pla de la Bruguera, el Foric o cova Freda amb prou feines superen el 5% de presència. 
Podria tractar-se d'un fet més funcional que altra cosa, ja que com s'ha vist en els 
diversos capítols de jaciments, els vasos cilíndrics acostumen a associar-se amb aquells 
de mida més gran (fig. 202).  
Per últim, els vasos compostos amb coll destacat. Es tracta d'una mostra heterogènia 
amb una presència desigual en els diferents jaciments. Molts dels que s'agrupen a la 
zona pirinenca no compten amb cap d'aquests vasos o tenen una presència molt baixa 
(Colomera, Margineda, Tabac). D'altres de la zona prelitoral cardial com Bonica, Toll, 
Guineu o Sant Pau del Camp amb prou feines assoleixen el 5% dels vasos d'aquest 
tipus, de la mateixa manera que també compta amb poca presència als jaciments 
tarragonins del Cavet o Vidre. Allà on sí que compta amb un número més ressenyable 
de vasos és a la Draga, cova Gran, cova Freda, el Pany i la cova de la Font Major. En 
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molts casos no sembla que es doni per aquest tipus de vas cap atribució específica 
territorial o cronològica, excepte en l'últim grup esmentat, que es situa dins de la 
tradició clarament cardial de la Fase Cronològica 2 (a partir de les datacions disponibles 
de la Draga i la Font Major).  
 
Taula 140: Relació entre la mida dels vasos i la morfologia dels mateixos (els percentatges s'han calculat a partir 

del total de cada mida per jaciment) 

Jaciment/mida vasos Esfèric Hemisfèric Cilíndric Compost Total 

Guixeres gran 3 (21,42) 0 4 (28,57) 2 (14,28) 14 

Guixeres mitjà 17 (34) 4 (8) 6 (12) 4 (8) 50 

Guixeres petit 5 (23,8) 0 1 (4,76) 6 (28,57) 21 

Toll  gran 3 (16,6) 1 (5,5) 7 (38,8) 0 18 

Toll  mitjà 3 (14,28) 6 (28,57) 1 (4,76) 3 (14,28) 21 

Toll petit 2 (33,3) 0 0 1 (16,6) 6 

Font Major gran 3 (42,85) 1 (14,28) 3 (42,85) 0 7 

Font Major mitjà 4 (12,5) 3 (9,37) 6 (18,75) 5 (15,62) 32 

Font Major petit 3 (15) 5 (25) 0 5 (25) 20 

Sant Pau gran 3 (11,53) 1 (3,84) 11 (42,3) 2 (7,69) 26 

Sant Pau mitjà 8 (18,6) 6 (13,95) 2 (4,65) 4 (9,3) 43 

Sant Pau petit 1 (16,6) 0 0 0 6 

Gran gran 3 (13,04) 0 4 (17,39) 5 (21,73) 23 

Gran mitjà 20 (20) 8 (8) 20 (20) 16 (16) 100 

Gran petit 6 (35,29) 0 2 (11,76) 2 (11,76) 17 

Freda gran 2 (28,57) 1 (14,28) 2 (28,57) 1 (14,28) 7 

Freda mitjà 11 (28,94) 2 (5,26) 2 (5,26) 6 (15,78) 38 

Freda petit 0 1 (25) 1 (25) 0 4 

Cavet gran 0 0 3 (75) 0 4 

Cavet mitjà 3 (7,14) 7 (16,6) 4 (9,52) 2 (4,76) 42 

Cavet petit 0 3 (30) 0 2 (20) 10 

Draga gran 3 (15,78) 0 4 (21,05) 6 (31,57) 19 

Draga mitjà 6 (20) 6 (20) 4 (13,3) 6 (20) 30 

Draga petit 1 (10) 5 (50) 0 0 10 

Vidre gran 8 (22,2) 5 (13,8) 13 (36,11) 2 (5,5) 36 

Vidre mitjà 19 (29,68) 15 (23,43) 15 (23,43) 3 (4,68) 64 

Vidre petit 5 (35,71) 8 (57,14) 0 0 14 

Colomera gran 1 (7,69) 0 7 (53,84) 0 13 

Colomera mitjà 16 (38,09) 7 (16,6) 2 (4,76) 0 42 

Colomera petit 3 (30) 4 (40) 0 1 (10) 10 

Margineda gran 4 (30,76) 1 (7,69) 4 (30,76) 0 13 

Margineda mitjà 7 (22,58) 0 4 (12,9) 0 31 

Margineda petit 1 (11,1) 1 (11,1) 1 (11,1) 0 9 
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A la categoria d'altres, s'ha situat aquelles formes molt obertes de tipus plat, presents en 
molt poques ocasions a jaciments com la Colomera, el Pany i Sant Pau del Camp.  
La combinació de la morfologia dels exemplars amb la mida dels mateixos (taula 140 i 
fig. 203), indica que per norma general, els vasos cilíndrics són grans, amb els exemples 
més clars de la Font Major, Sant Pau del Camp, la cova Freda, el Cavet, la Colomera o 
la Margineda. Escassament es documenten vasos cilíndrics de mida mitjana, i molt pocs 
de mida petita. També indica que el vasos compostos amb coll, tot i que en baixos 
percentatges, són més habituals en els vasos petits i mitjans que no pas en els grans. Els 
hemisfèrics, amb una presència certament irregular, compten amb una presència també 
heterogènia en els registres. Per últim, els vasos tancats de tipus esfèric/subesfèric tenen 
una representativitat prou elevada en tot tipus de mida de vas.   
 

 
Fig. 23: Representació gràfica de la relació entre les mides dels vasos i la morfologia dels mateixos (en xifres 

percentuals) 

 
En canvi, se combinem les dades sobre les formes dels vasos amb les seves decoracions 
(dut a terme també als apartats del capítol 8), s'ha comprovat que gran part dels vasos 
cilíndrics s'acompanyen de cordons de tot tipus; que els exemplars esfèrics/subesfèrics 
es relacionen amb tot tipus d'impressió i d'incisió/acanalat, tot i que també dels altres 
tipus de tècniques decoratives; els vasos hemisfèrics es relacionen sobretot amb 
decoracions impreses i per últim, els vasos compostos tenen la particularitat de tenir tot 
tipus de matrius impreses i també són els que compten sovint amb motius decoratius 
més elaborats.  
Als territoris veïns, durant el neolític inicial, s'hi donen uns resultats molt similars als 
nostres, tant pel que fa a la representativitat de les morfologies per jaciment, com per les 
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combinacions d'aquestes amb les mides i els tipus de decoració. Bons exemples són la 
Cueva de Chaves, Cueva del Moro de Olvena i Botiquería del Moros a Aragó (Ramón, 
2006). A la zona valenciana, destaquen els conjunts d'Or i Cendres, però també de la 
Sarsa i Benàmer entre molts d'altres (Bernabéu, 1989; Garcia Borja et al., 2011; Garcia 
Borja et al., 2012; Bernabéu et al., 2011a).  
 
En conclusió, bona part de les formes tancades esdevenen clàssiques del primer neolític 
català, sobretot perquè es troben ben documentades en tot tipus de mida de vas i 
generalment associades a la decoració cardial i la impressió amb eina. Els exemplars 
amb coll destacat, menys nombrosos, esdevenen clau ja que compten amb la 
particularitat de ser una morfologia típica (que no exclusiva) dels contextos cardials 
avançats, sobretot present a les zones del prelitoral central. Per últim, els exemplars 
cilíndrics, estesos per tot tipus de jaciment (aire lliure i cova), es relacionen més amb la 
decoració a base de cordons i es troben en vasos de mida gran.  
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11.- DISCUSSIÓ 3: LES TÈCNIQUES DECORATIVES I L'APARICIÓ DE 
GRUPS CULTURALS 
  
Els diferents tipus d'impressió són la característica més habitual en les decoracions de 
les ceràmiques del neolític inicial al NE de Catalunya i en general, al NO de la 
Mediterrània i alhora, són les matrius que més informació proporcionen a nivell 
cronològic. De la mateixa manera, els diferents tipus de cordons, les incisions i els 
acanalats i tipus complexos com el sillon d'impressions i el boquique també seran 
analitzats a continuació. 
Cada apartat s'acompanyarà de gràfics per observar la major i menor presència en els  
jaciments i també d'un mapa per veure'n la seva localització. Això facilitarà, la 
proposició d'hipòtesis finals. 
L'anàlisi dels materials ceràmics de 32 jaciments ens ha permès observar certes 
tendències que seran descrites en aquest capítol. Malgrat això, i tal com s'ha dit 
anteriorment, només aquells assentaments que presentaven 20 o més vasos han entrat a 
formar part de l'estudi estadístic. Ens hem centrat, doncs, en 24 jaciments (fig. 204).  
 

 
Fig. 204: Distribució general de les matrius decoratives simplificades (senzilles i combinades) dels 24 jaciments 

analitzats amb més de 20 vasos 
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A partir de la distribució general de tots els tipus de matrius decoratives simples i 
combinades es pot observar un clar domini de les tècniques cardials en els jaciments de 
la Fase Cronològica 1 (Guixeres de Vilobí i cova del Toll), però també en d'altres de la 
Fase 2 com la cova Bonica (al voltant del 60% de presència cardial com a única matriu). 
D'altres jaciments de la Fase 2 com la cova del Frare es troben propers al 50% de 
tècniques cardials exclusives. A nivell geogràfic cal ressaltar que tots aquests jaciments 
es troben situats a les zones prelitorals centrals (Vallès, Penedès, Garraf i massís de 
Montserrat) (veure taula 141).  
 
Taula 141: Tipus de matrius desglossades en xifres percentuals. A: cardial; B: cardial+cordó; C: cordó llis; D: cordó 

imprès/incís; E: impressió d'instrument; F: incisió/acanalat; G: cardial+impressió; H: cardial+incisió; I: 
impressió+incisió; J: pinta; K: cardial+pinta; L:sillon d'impressions; M: boquique ; N: boquique+impressió (cardial o 

d'eina) 

Jaciment A B C D E F G H I J K L M N 

Guixeres 64,58 10,58 17,64 2,35 2,35 0 2,35 0 0 0 0 0 0 0 

Toll 60,41 6,25 16,6 0 8,33 2,08 0 6,25 0 0 0 0 0 0 

Esquerda 22,58 22,58 25,8 0 0 0 0 0 0 6,45 22,58 0 0 0 

Guineu 46,87 15,62 28,12 0 6,25 0 0 0 0 3,12 0 0 0 0 

Espluga 22,85 0 37 11,42 8,57 0 8,57 8,57 2,85 0 0 0 0 0 

Sant Pau 46,6 13,3 17,33 1,33 6,6 0 2,66 1,33 0 0 0 4 0 0 

Font Major 25,42 10,16 18,64 8,47 15,25 4,1 3,38 0 5,1 6,77 0 0 1,69 0 

Font Major Ig 25 21,87 34,27 3,12 0 0 6,25 0 0 3,12 0 0 3,12 0 

Bonica 65,78 10,52 13,15 0 5,26 2,63 0 2,63 0 0 0 0 0 0 

Frare 48,27 10,34 0 0 24,13 0 3,44 13,79 0 0 0 0 0 0 

Gran 47,85 18,57 12,14 0 0,71 0,71 2,85 5 0 0,71 7,85 0 0 0 

Freda 40,81 8,16 14,28 2,04 6,12 2,04 12,24 0 2,04 4,08 8,18 0 0 0 

Cavet 32,14 5,35 23,21 0 12,5 16,07 0 1,78 0 0 0 3,57 0 0 

Colomera 0 1,49 19,4 10,44 26,86 19,26 1,49 1,49 0 5,9 0 0 8,95 2,98 

Margineda 9,43 0 16,98 18,86 18,86 20,76 5,66 0 5,65 0 0 0 3,77 0 

Foric 0 0 35 30 10 15 0 0 0 0 0 0 10 0 

Tabac 0 0 22,7 13,6 36,6 0 0 0 9 0 0 0 9,1 9,1 

Toralla 10 0 40 0 10 15 0 0 25 0 0 0 0 0 

Draga 23,72 8,47 16,94 0 3,38 0 3,38 1,69 1,69 5,08 30,49 0 0 0 

Pla Bruguera 54,54 0 33,3 4,54 4,54 0 4,54 0 0 0 0 0 0 0 

Can Filuà 22,22 8,06 14,28 3,17 31,74 1,58 3,17 6,34 3,17 0 3,17 0 0 0 

Vidre 13,15 0,87 14,03 10,52 14,91 9,64 2,63 11,4 16,66 0 0 0 1,75 0 

Coll Blanc 0 0 27,27 4,54 22,72 18,18 0 0 13,64 4,54 0 0 9,1 0 

Parco 0 4,54 9,1 4,54 36,36 0 0 4,54 0 9,1 0 0 4,54 13,63

 

Altres elements diagnòstics a simple vista, com són les impressions d'eina o el boquique 
es troben clarament inserits en jaciments de la Fase Cronològica 2, com la cova 
Colomera, la cova del Vidre o la balma Margineda (tot i la dubtosa datació disponible 
d'aquest jaciment).  
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Aquests aspectes, junt amb la importància de les combinacions de matrius són elements 
clau per a poder caracteritzar les produccions de cada jaciment i al mateix temps 
extreure, quan sigui possible, implicacions cronològiques i geogràfiques.  
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11.1. LES IMPRESSIONS 
 
És la tècnica decorativa més present i documentada en tots els jaciments del neolític 
inicial. La seva heterogeneïtat és manifesta, des de tot tipus d'impressions de petxina 
(Cerastoderma edule i Cerastoderma glaucum) en diferents inclinacions fins a 
impressions d'estris regulars amb més d'una punta (tipus pinta) o d'estris més simples de 
matrius molt variades (punta roma circular, apuntada, etc.). En aquest apartat 
s'analitzaran de manera detallada cadascun dels tipus que han estat documentats a 
Catalunya.  
 
11.1.1. Les tècniques cardials 
 
Com s'ha vist en els capítols precedents, en les mostres que hem analitzat s'ha 
documentat la presència de cinc tipus d'impressió cardial diferent: el cardial oblic, el 
cardial perpendicular, l'umbó cardial, el cardial arrossegat i el cardial indeterminat (molt 
poc present).   
Per observar la variabilitat entre els diferents tipus de tècnica cardial ens hem centrat en 
aquells vasos on aquesta és la única decoració i per tant no es combina amb cap altra 
tècnica, ja sigui impresa, incisa o plàstica. Més endavant en aquest mateix capítol ens 
ocuparem de les tècniques combinades. Per observar la variabilitat s'han exclòs tots 
aquells jaciments on la impressió cardial no és representativa (per manca d'efectius), 
això implica l'eliminació en aquest apartat de tots els jaciments de la zona Segre-
Pirineus així com del jaciment reusenc del Coll Blanc (taula 142).  
 

Taula 142: Tipus de matrius cardial en per cada jaciment (en números totals i percentuals) 

Jaciment Oblic Perpendicular Arrossegat Umbó Total 
Guixeres 38 (86,33) 3 (6,81) 3 (6,81) 0 44 
Toll 13 (65) 5 (25) 2 (10) 0 20 
Esquerda 3 (60) 1 (20) 1 (20) 0 5 
Guineu 10 (71,42) 3 (21,42) 1 (7,14) 0 14 
Espluga 1 (12,5) 5 (62,5) 2 (25) 0 8 
Sant Pau 23 (82,14) 2 (7,14) 3 (10,71) 0 28 
Font Major 6 (26,08) 5 (21,73) 12 (52,17) 0 23 
Font Major Ig 7 (33,3) 2 (9,52) 12 (57,14) 0 21 
Bonica 13 (65) 3 (15) 4 (20) 0 20 
Frare 13 (100) 0 0 0 13 
Gran 35 (68,82) 0 16 (31,37) 0 51 
Freda 6 (66,6) 0 3 (33,3) 0 9 
Cavet 11 (68,75) 4 (25) 1 (6,25) 0 16 
Draga 8 (57,14) 5 (35,71) 1 (7,14) 0 14 
Pla Bruguera 12 (100) 0 0 0 12 
Can Filuà 12 (85,71) 0 0 2 (14,28) 14 
Vidre 9 (75) 0 3 (25) 0 12 

 
Es pot observar una presència massiva del tipus cardial oblic, que es revela com la 
tècnica cardial imperant i de referència en el neolític inicial català. S'ha detectat en 
posicions més o menys forçades dins un escenari oblic; destaquen aquells casos amb un 
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angle d'impressió molt obtús (com succeeix a la cova de la Valldan, fora de recomptes 
per tenir poc registre) o en cas contrari, en posició molt aguda i que s'acosta a la 
determinació de cardial perpendicular (com succeeix en nombrosos vasos de la cova del 
Toll). Els jaciments on es compta amb menor presència són l'Espluga amb un sol vas i a 
la Font Major (excavacions antigues) amb sis vasos (que representen una mica més del 
25% del total). Per contra, al Frare és l'únic tipus documentat, de la mateixa manera que 
al Pla de la Bruguera. En la resta casos supera el 50% dels vasos cardials.  
El cas de les impressions cardials perpendiculars és diferent a l'anterior (fig. 205), ja que 
si bé es troben en gairebé tots els jaciments, la seva existència es redueix 
substancialment en percentatge i representativitat, assolint xifres més heterogènies. Té 
un pes important a l'Espluga i a la Draga amb entre un 35% i un 60%. Amb un pes mitjà 
tenim els casos de  la cova del Toll, el Cavet o la Font Major (al voltant d'un 20%-25%). 
En aquest cas la posició perpendicular és prou homogènia i només varia segons la mida 
de les valves emprades. En la majoria d'ocasions es documenten en posició vertical 
formant faixes. Tanmateix només es pot proposar, a priori, una delimitació cronològica 
per aquest tipus d'impressió, ja que es troba totalment absent en jaciments de la Fase 
Cronològica 2 del Vallès com la cova del Frare i Can Filuà o Turó de Can Bellsolà 
(aquest darrer fora de recomptes per poc registre), es troba en zones veïnes com a 
l'Espluga (sense datació radiocarbònica) i al Toll en la Fase Cronològica 1. També és 
absent a l'extrem meridional de Catalunya, concretament al Vidre, mentre té un pes 
relativament important al Cavet i sobretot als dos conjunts de la Font Major. En d'altres 
espais es troba en xifres desiguals (fig. 205).  
 

 
Fig. 205: Representació dels tipus de matriu cardial per cada jaciment (en percentatges) 

 
El cardial arrossegat es troba menys present que els altres tipus en tots els jaciments i de 
fet és absent en alguns d'ells, sobretot en els de la zona del Vallès estricte: Frare, Can 
Filuà i Pla de la Brugera. La seva major presència es documenta a la cova del Vidre, als 
dos conjunts de la Font Major, al Pany i a Sant Pau del Camp. Això implica una 
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presència major d'aquest tipus de decoració en la Fase Cronològica 2. En la part antiga 
de la forquilla cronològica es troba present a les Guixeres de Vilobí, a la Serreta i a la 
Vinya d'en Pau (ambdós fora de recomptes per manca de registre), al Toll i molt escàs al 
Cavet i a la cova de la Guineu (sense datació radiocarbònica). A nivell cronològic i 
geogràfic, es pot proposar un inici de l'ús d'aquesta tècnica a la zona del Penedès i 
esporàdicament al Bages (Toll), per estendre's durant la Fase Cronològica 2 a d'altres 
àmbits, ja siguin al sud (Font Major i Vidre), com al Garraf i pla de Barcelona (Bonica i 
Sant Pau del Camp) (fig. 206). 
Per últim, la utilització de la impressió de l'umbó de la valva només es documenta al 
jaciment de Can Filuà com a única decoració en el vas (en dos casos). Això 
impossibilita extreure dades sobre l'extensió d'aquest tipus de decoració.  
 

 
Fig. 206: Mapa amb els jaciments que tenen més restes de cardial arrossegat. 1 Can Filuà; 3 Sant Pau; 4 Bonica; 5 
Bolet; 6 Guineu; 7 Esquerda; 8 Guixeres; 9 Vinya d'en Pau; 10 Serreta; 11 Foradada; 12 Font Major; 13 Cavet; 14 

Vidre 

11.1.2. Les combinacions cardials  
 
Per continuar amb les matrius cardials, ens manca aprofundir en les combinacions 
existents entre els diferents tipus d'impressió de petxina, sense incloure altres matrius o 
tècniques com les impressions d'eina, les incisions o els elements plàstics (taula 143). 
Tornen a quedar exclosos els jaciments de l'àmbit Segre-Pirineus per comptar amb 
poques restes i el Coll Blanc perquè no compta amb decoració cardial. De la resta hem 
exclòs la balma de l'Espluga, els dos conjunts de la Font Major i el Pla de la Bruguera 
perquè no presenten cap vas on es combinin diferents tipus de tècniques cardials.  
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Taula 141: Tipus de combinacions cardials per cada jaciment (en números totals i percentuals) 

Jaciment Obl+Arro Obl+Perp Arro+Perp Card+Umbó Total 

Guixeres 7 (58,33) 5 (41,66) 0 0 12 

Toll 0 4 (28,57) 0 10 (71,42) 14 

Esquerda 4 (80) 0 1 (20) 0 5 

Guineu 2 (40) 2 (40) 1 (20) 0 5 

Sant Pau 1 (33,3) 0 0 2 (66,6) 3 

Bonica 0 1 (14,28) 1 (14,28) 5 (71,42) 7 

Frare 0 1 (50) 0 1 (50) 2 

Gran 9 (56,25) 1 (6,25) 0 5 (31,25) 16 

Freda 6 (60) 1 (10) 0 3 (30) 10 

Cavet 2 (100) 0 0 0 2 

Draga 0 1 (100) 0 0 1 

Can Filuà 2 (40) 0 0 3 (60) 5 

Vidre 1 (50) 1 (50) 0 0 2 

 

 
Fig. 207: Vas ceràmics amb combinacions cardials: vas 29 de les Guixeres amb combinació arrossegat+oblic; a la 

dreta vas 43 de la cova del Toll amb combinació cardial oblic+umbó. Escala de 3cm 

Quan s'observen les dades del quadre anterior es poden inferir informacions relatives a 
la dispersió geogràfica i cronològica de les combinacions cardials. Per una banda 
s'adverteix un domini de l'ús de cardial oblic+arrossegat als conjunts del Penedès tant de 
la Fase Cronològica 1 com la 2. També es troba present a Sant Pau del Camp, Vidre i 
Can Filuà a la Fase 2 i al Cavet a la Fase Cronològica 1.  
La combinació cardial oblic+perpendicular té una presència desigual; es documenta en 
conjunts antics com Guixeres, Toll i Guineu (amb entre 25-40% de les combinacions 
cardials) però sobretot en conjunts de la Fase Cronològica 2, com Bonica, Frare, Draga 
o Vidre (taula 143 i exemple a les figures 207 i 209).  
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Fig. 208: Jaciments amb la combinació cardial + umbó. 1 Cova del Toll; 2 Cova Gran i cova Freda; 3 Cova del Frare; 

4 Can Filuà; 5 Sant Pau del Camp; 6 Cova Bonica 

 
Fig. 209: Representació gràfica de les combinacions cardials documentades en els jaciments (en percentatges) 

 
La combinació de cardial arrossegat+perpendicular té poca presència en general ja que 
només es troba present a la Guineu, el Pany i sobretot a la cova Bonica. En canvi i per 
últim, l'ús de la combinació de qualsevol tipus de cardial (no documentat amb el tipus 
arrossegat) amb la impressió de l'umbó es redueix a jaciments al nord del riu Llobregat, 
quedant allunyat sobretot del focus del Penedès. Es troba ben present en jaciments del 
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Bages de la Fase Cronològica 1 com el Toll i en d'altres del Vallès i Garraf-Barcelona 
de la Fase Cronològica 2 com la cova Bonica, Can Filuà, el Frare o Sant Pau del Camp 
(fig. 208). Aquest fet deixa clara la no presència de la impressió d'umbó sola ni 
combinada en els jaciments del Penedès ni més al sud. En canvi es troba ben present 
durant tot el neolític inicial a la zona del Vallès i el pla de Barcelona i el Garraf.   
 
 
11.1.3. Les impressions de tipus pinta 
 
La pinta és un recurs decoratiu que s'ha documentat en relativament pocs jaciments, a 
més quan es documenta no acostuma a ser un recurs massa estès. La seva presència 
solitària és sens dubte de les menys documentades en la nostra mostra. No obstant, quan 
es combina amb d'altres tipus, sobretot amb cardial, guanya importància. Es tracta d'un 
calaix de sastre de diferent morfologia d'empremta però que empra una eina de 
múltiples dents homogènies per dur a terme un traç repetitiu (fig. 210).  
A la mostra de que disposem i si exceptuem la Draga, Gran, Freda i el Pany, cap 
jaciment compta amb més de quatre vasos que tinguin la presència de pinta, ja sigui sola 
o combinada amb d'altres tècniques, sobretot la cardial.  
L'ús d'aquesta tècnica ha estat considerat per gran part dels neolitistes com una 
evidència de cronologia recent, evolucionada de la impressió cardial i situable en les 
darreres fases del període, en contacte amb l'epicardial (Bernabéu, 1989; Manen, 2002; 
Bernabéu et al., 2011a). Tot i així,  es documenta des de l'inici en els estrats més antics 
de la cova de l'Or de Beniarrés en nombre molt reduït (García Borja et al., 2011:122). 
En els nostres jaciments, només un petit percentatge procedeix de jaciments amb nivells 
antics i no es pot descartar que formin part de conjunts més recents dins el mateix 
jaciment però que no han pogut delimitar-se (Guixeres, Cavet, Toll). 
L'ús de la pinta es troba ben estès en diferents jaciments, normalment de manera 
solitària, com a única tècnica emprada. En canvi, la seva combinació amb algun tipus 
d'impressió cardial es troba més limitada en número de jaciments, tot i que en quantitats 
majors (taula 144).  
 

 
Fig. 210: Efectius ceràmics amb ús de pinta (el codi indica el nom del jaciment i el número del respectiu vas) 
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Taula 142: Presència de l'ús de pinta (sola i combinada amb tot tipus de cardial) en números totals i percentuals. 

Jaciment Cardial+Pinta Pinta Total 

Guixeres 1 (100) 0 1 

Toll 0 3 (100) 3 

Esquerda 8 (72,72) 3 (27,27) 11 

Guineu 0 1 (100) 1 

Espluga 0 1 (100) 1 

Sant Pau 2 (50) 2 (50) 4 

Font Major 0 4 (100) 4 

Font Major Ig 0 1 (100) 1 

Bonica 0 1 (100) 1 

Frare 2 (50) 2 (50) 4 

Gran 9 (9) 1 (10) 10 

Freda 5 (71,42) 2 (28,57) 7 

Cavet 0 1 (100) 1 

Colomera 0 4 (100) 4 

Margineda 0 1 (100) 1 

Draga 21 (87,5) 3 (12,5) 24 

Can Filuà 3 (100) 0 3 

Parco 1 (50) 1 (50) 2 

 
La Draga, Gran i l'Esquerda de les Roques del Pany són els jaciments on més es 
documenta aquesta tècnica, tot i que sempre amb una major quantitat de vasos on es 
combina l'ús de pinta amb el cardial. Com s'ha dit, normalment hi ha una presència 
major o més regular d'ús exclusiu de la pinta i en pocs casos la relació es presenta 
equilibrada. A Sant Pau del Camp es troben pinta i pinta+cardial en dos vasos 
respectivament, el mateix succeeix a la cova del Frare. A l'Esquerda de les Roques del 
Pany, cova Gran, cova Freda i a la Draga la relació és molt desigual (taula 144).  
Per acabar, s'ha observat clarament un component cronològic molt clar en la presència 
de la pinta. Tots els jaciments, excepte les escasses excepcions esmentades, es troben 
perfectament situats en la Fase Cronològica 2. Els que no compten amb estratigrafia ni 
datació però que compten amb un pes important d'aquesta matriu (Pany, Gran i Freda) 
podrien pertànyer a aquest grup. El component geogràfic en canvi, no sembla respondre 
a criteris vàlids, ja que l'ús de la pinta es documenta en tots els territoris de Catalunya.  
A les zones veïnes, durant el neolític inicial, l'ús de pinta i la seva combinació segueix 
uns paràmetres similars al que succeeix a Catalunya. Al sud de França, la pinta es troba 
present en jaciments/nivells relativament moderns dins el primer neolític, com Grotte 
Gazel B i Baume Bourbon (Manen, 2002:128). A la zona valenciana, la quantitat i 
distribució de la pinta és major en les fases avançades del període cardial. Recents 
estudis senyalen que aquesta matriu es presenta normalment en solitari, i quan s'associa 
ho fa sobretot amb impressions d'eina senzilla i escassament amb cardial i amb cordons 
(Bernabéu et al., 2011a: 157). A nivell cronològic, els mateixos autors situen l'ús de la 
pinta en les fases 3,4 i 6 de la seqüència regional, és a dir, entre 5400 i 5050 cal BC dins 
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el grup "Cardial clàssic" i el "Cardial final" o IB (Bernabéu et al., 2011a: 177). Per 
últim, la incidència de la pinta està poc estesa a l'alt Aragó, estant només present a la 
Cueva de Chaves nivell Ib (Ramón, 2006). A la Meseta i el nord peninsular, de la 
mateixa manera que a la zona aragonesa, és una tècnica molt residual i només es 
documenta de manera anecdòtica a la Cueva de la Vaquera IB, a la Lámpara i més al 
nord, a Atxoste (García Martínez de Lagrán et al., 2011: 89). Les datacions d'aquests 
jaciments també situen la seva cronologia dins un període comprès grosso modo entre 
5300 i 5100 cal BC (García Martínez de Lagrán, 2011), per tant dins la nostra Fase 
Cronològica 2.  
   

 
11.1.4. Les impressions d'instrument o eina 
 
En la mostra que hem analitzat per aquest treball, les matrius impreses que no es 
corresponen amb el treball de la petxina assoleixen una certa importància en només uns 
pocs jaciments. Tenen la particularitat de posseir un nombre percentual superior al 20-
35% de presència en el total de cada jaciment. Tanmateix, les poques datacions 
disponibles situen tots aquests jaciments en la Fase Cronològica 2. Els problemes 
d'associació es deriven dels jaciments que no tenen datació i del cas de la balma 
Margineda, de la qual considerem errònia la datació disponible.   
S'han definit un total de quatre tècniques predominants o morfologies d'estri, sense tenir 
en compte si es tractava d'eines simples o compostes (taula 145).   
La impressió de tendència circular i punta roma es troba molt present en els jaciments 
pirinencs, tals com la Colomera, Margineda, Tabac o Parco. Tot i que també és habitual 
en els altres jaciments i àmbits geogràfics. La empremta rectangular o de tendència 
rectilínia té una presència constant i homogènia en tots els jaciments i àmbits i això ens 
fa pensar en un tipus d'impressió ubiqüista, sense unes diferències remarcables entre 
zones, tot i que és més habitual a la zona Segre-Pirineus. Les impressions arciformes 
(d'unglada o mitja canya incloses) per contra, compten amb una presència més 
important fora d'aquest àmbit, sent més importants als jaciments de Can Filuà, la Font 
Major i el Vidre.  

 

Taula 143: Impressions d'instrument per tipus i jaciment (en números totals i percentuals) 

Jaciment Circular Quadrangular Arciforme Irregular Total 
Colomera 11 (50) 5 (22,72) 3 (13,63) 3 (13,63) 22 
Margineda 4 (40) 4 (40) 1 (10) 1 (10) 10 
Tabac 3 (37,5) 1 (12,5) 2 (25) 2 (25) 8 
Parco 4 (50) 3  (37,5) 0 1 (12,5) 8 
Can Filuà 5 (25) 4 (20) 9 (45) 2 (10) 20 
Font Major 1 (10) 3 (30) 6 (60) 0 10 
Vidre 3 (17,64) 2 (11,76) 9 (52,94) 3 (17,64) 17 

 
Malauradament, el baix número de restes impedeix que els resultats siguin presos en 
consideració i si ho són cal que ho fem amb precaucions. No obstant, el fet que les 
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impressions circulars de punta roma es trobin de manera més important a la zona Segre-
Pirineus i les arciformes en la resta de territoris sembla marcar una pauta geogràfica que 
haurà de ser comprovada en futurs estudis (fig. 211 i 212).  
 

 
Fig. 211: Jaciments amb un pes important de les impressions amb eina i tipus de matriu segons l'empremta. 1 
Balma Margineda; 2 Cova Colomera; 3 Cova del Tabac; 4 Cova del Parco; 5 Can Filuà; 6 Cova de la Font Major; 7 

Coll Blanc; 8 Cova del Vidre 

 

 
Fig. 212: Representació gràfica dels tipus d'impressió d'instrument per tipus i jaciment (en dades percentuals) 
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Fig.213: Vasos amb decoracions impreses d'eina de diferents jaciments de la zona Segre‐Pirineus. Escala de 3cm 

(el codi indica el jaciment i el número de vas en l'inventari de cada assentament) 

 
Establir quines són les eines emprades en cada cas per realitzar les impressions és 
quelcom molt complex, ja que no s'acostuma a seguir unes pautes concretes ni entre 
jaciments ni dins d'un mateix jaciment (fig. 213). Per aquest motiu proposem que pot 
tractar-se d'eines puntuals d'ús esporàdic i no repetitiu. Aquesta dinàmica es segueix en 
tots els jaciments que s'inclouen dins el grup de les ceràmiques impreses no cardials, 
molt freqüent a les zones de la vall de l'Ebre i Meseta nord (García Martínez de Lagrán, 
2011), al sud de la França interior i a la zona Segre-Pirineus (Oms et al., 2012), amb 
certa presència de jaciments a la Catalunya meridional durant la Fase Cronològica 2.  
En canvi, el pes d'aquests materials és molt residual a les àrees de l'esfera cardial, tals 
com el Penedès, el Vallès i el Garraf-Pla de Barcelona. En aquestes zones, les 
impressions proliferen de manera important junt amb d'altres tècniques durant el neolític 
antic epicardial (Martín et al., 2010). A França no es pot delimitar de manera clara quina 
és la incidència de les impressions d'eina ja que els jaciments no compten amb datacions 
radiocarbòniques de qualitat (Manen i Sabatier, 2003). No obstant, sembla que podria 
situar-se en una Fase Cronològica 2 tal com succeeix a Catalunya si ens atenem a les 
datacions de Gazel II, Camprafaud c. 19 i c18-16 (Oms et al., 2012). També és present a 
Balme Oullins c6, Baume de Fontbrégoua c.47-46 i a l'Abri de la Tardive (Manen, 
2002: 128; Roudil i Van Willigen, 2002: 11). 
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11.1.4. Impressió d'altres petxines 
 
L'ús d'altres petxines entre les impressions documentades a la nostra mostra és quelcom 
molt residual. Només s'ha detectat aquest ús en vuit vasos en tot el registre que hem 
analitzat (taula 146). En la gran majoria de vasos es tracta d'impressions arciformes 
sinuoses que mostren certa tendència en "s" i que podrien estar realitzades mitjançant 
una petxina de tipus Glycimeris (Manen, 2007; Salanova i Manen, 2010). Només dos 
efectius, de la cova Colomera i de Can Filuà, semblen realitzats amb una petxina de 
tipus Columbella rustica, en aquest cas, sobre un cordó (Colomera) i sobre paret. La 
tendència d'aquesta empremta és romboïdal irregular i amb punta aguda.  
 

Taula 144: Impressions d'altres tipus de petxina 

Jaciment Morfologia Petxina 
Guixeres de Vilobí Arciforme prim Glycimeris sp.? 
Sant Pau del Camp Arciforme prim Glycimeris sp.? 
Cova Colomera Romböidal irregular Columbella rustica? 
Can Filuà Arciforme prim Glycimeris sp.? 

Can Filuà Arciforme prim Glycimeris sp.? 

Can Filuà Arciforme prim Glycimeris sp.? 

Can Filuà Arciforme prim Glycimeris sp.? 

Can Filuà Romboïdal irregular Columbella rustica? 

 
El baix nombre de restes documentades en la nostra mostra i el fet que es trobin 
presents en totes les cronologies impedeix formular cap tipus d'hipòtesi sobre l'ús 
d'altres petxines com indicadors cronoculturals i/o geogràfics. No obstant, sembla que 
seria més comú en la Fase Cronològica 2, ja que l'efectiu de les Guixeres és l'únic que 
pertany a la fase antiga, mentre que la resta s'han de situar, amb datacions 
radiocarbòniques, entre 5300 i 5050 cal BC. 
Si bé no és habitual la presència d'impressions amb petxines no dentades en les 
decoracions de les ceràmiques del neolític inicial, tampoc és un element estrany ja que 
es documenta en d'altres jaciments i no és exclusiu de l'esfera cardial. Com per exemple 
en els conjunts cardials d'Alacant (Bernabéu et al., 2011), en el món de les impreses i 
incises de Nerja a Andalusia oriental (Garcia Borja et al., 2010) o entre les Impressa de 
Pont de Roque-Haute al litoral del Llenguadoc (Manen, 2007).  
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11.2. ELS CORDONS 
 
Després de les impressions de qualsevol matriu, la tècnica decorativa més habitual és la 
de les aplicacions plàstiques en  la mostra que estem analitzant. Té una presència 
generalitzada en tots els jaciments (menys la cova del Frare) amb uns percentatges 
desiguals en cada cas que podrien correspondre's amb el tipus de jaciment o la funció 
del mateix (taula 147). En aquest sentit, alguns autors apunten que els cordons podrien 
tenir un sentit funcional molt més acusat que cap decoració neolítica i per tant haurien 
de ser considerats amb precaució com a elements decoratius (Bernabéu, 1989).  Per tant, 
és probable que la seva major o menor presència en un jaciment, estructura o nivell, 
respongui a factors allunyats de l'estètica cronocultural.  
 
Taula 145: Presència de cordons llisos per jaciment en nombres totals i en percentatge respecte al total de les 

decoracions 

Jaciment Cordó llis total Cordó llis % Cordó llis intern 

Guixeres 15 17,64 0 

Toll 8 16,6 0 

Esquerda 8 25,8 0 

Guineu 9 28,12 0 

Espluga 13 37 1 (2,85) 

Sant Pau 13 17,33 0 

Font Major 11 18,64 2 (3,38) 

Font Major Ig 11 34,27 2 (6,25) 

Bonica 5 13,15 1 (3,12) 

Frare 0 0 0 

Gran 17 12,14 4 (2,85) 

Freda 7 14,28 0 

Cavet 13 23,21 0 

Colomera 13 19,40 0 

Margineda 9 16,98 0 

Foric 7 35 0 

Tabac 5 22,7 0 

Toralla 8 40 0 

Draga 10 16,94 2 (3,38) 

Pla Bruguera 7 33,3 0 

Can Filuà 9 14,28 0 

Vidre 17 14,03 1 (8,87) 

Coll Blanc 6 27,27 0 

Parco 2 9,1 0 

 
A bona part dels jaciments, els cordons llisos representen menys del 25% del total de 
decoracions, trobant-se generalment al voltant del 15-20% (fig. 214). Hi ha algunes 
excepcions, com és el cas de la Font Major Ig amb quasi el 35% dels vasos, igual que la 
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cova del Foric o a Toralla. En sentit contrari, la cova del Frare no compta amb cap vas 
de cordons llisos. Aquest factor que pot resultar estrany, es pot explicar per l'assignació 
del nivell i que alguns dels materials hagin estat situats dins el nivell superior epicardial 
(capa 5b). Concretament, en aquest nivell més modern hi ha assignats 18 fragments 
ceràmics amb cordó llis algun dels quals podria correspondre a la fase cardial (Manen, 
2002: 128). 
 

 
Fig.214: Representació gràfica de la presència de cordons llisos per jaciment, en nombres totals i en percentatge 

respecte el total de decoracions 

 
Fig.215: Jaciments amb tipus de cordons esmentats al text. 1 Draga; 2 Balma de l'Espluga; 3 Guixeres de Vilobí; 4 

Cova de la Font Major; 5 Cavet; 6 Cova del Vidre 
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Més enllà de la representació i quantitat de cordons llisos disponibles als diferents 
jaciments i les implicacions que això pugui tenir en la funcionalitat de cada jaciment, 
aquesta dada no proporciona indicacions culturals d'utilitat. En l'estudi dels motius es 
proporcionaran dades millors per a la caracterització geogràfica i cronològica.  
La presència de crestes és un altre aspecte que cal remarcar. A part d'algun jaciment de 
la zona Segre-Pirineus, fora de l'esfera cardial clàssica, es documenta únicament en un 
vas a l'Espluga i un a Bonica, en dos a Guineu, en tres a les Guixeres i en dos 
respectivament en cada lot de la Font Major. Tot i que esdevé una representació molt 
rara es pot apuntar alguna observació d'interés. L'efectiu disponible de la balma de 
l'Espluga podria correspondre's amb les ocupacions postcardials o significar l'element 
d'aquest tipus més septentrional a Catalunya. Ja que com s'ha vist, sembla existir un 
nucli penedesenc on les crestes pessigades ja apareixen des del cardial durant la Fase 
Cronològica 1 amb una petita extensió a la zona del Garraf (Bonica) i a la Conca de 
Barberà (Font Major). No existeixen més vestigis d'aquest tipus arreu de Catalunya, ni 
al Vallès, ni a Girona ni a la Catalunya més meridional. La cova de la Font Major 
sembla heretar certes tendències penedesenques de la Fase Cronològica 1 durant la Fase 
2, tal com havia succeït amb el cardial arrossegat.  
 

 
Fig. 2163: Fragments significatius de cordons llisos molt protuberants de el Cavet (modificat de Fontanals et al., 

2008). 

Un altre tipus de cordó que pot proporcionar certa informació és la presència d'aquest a 
la part interior del llavi (fig. 215). Es documenten a la cova Gran en quatre vasos, a la 
cova de la Font Major en dos, un a la balma de l'Espluga, a la cova del Vidre en dos i a 
la Draga en dos més. Això permet proposar que (excepte Gran i Espluga que no 
compten amb datacions) s'insereixen perfectament en la Fase Cronològica 2. En canvi, 
la localització d'aquests elements és molt heterogènia i per tant no es pot proposar com 
un element distintiu d'una àrea geogràfica. Només es pot esmentar que no es documenta 
al Penedès en cap fase ni a la zona Segre-Pirineus. Fora del nostre estudi, el cordó intern 
es localitza sobretot a la zona de Girona en jaciments que podrien definir-se com 
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tardans: la cova de l'Avellana i les coves del Reclau a Girona, a la zona de Llenguadoc 
costaner a la Grotte de Bringairet o a la zona interior d'aquesta regió a la Grotte de 
Camprafaud i en nombrosos jaciments del Llenguadoc oriental i la baixa Provença 
(Guilaine et al., 2008; Van Willigen et al., 2004). 
Dins l' intenció de cercar elements diferenciadors que puguin proporcionar informació 
geogràfica i cronològica, a les Guixeres de Vilobí (en un sol vas) i al Cavet (en dos) s'ha 
documentat la presència d'atuells ceràmics amb grans cordons de factura diferent a la 
resta (fig. 216). Es tracta de cordons de tendència descendent, de gran volum i molt 
sobresortints, formant una plataforma a la part superior. Aquest tipus de cordó no s'ha 
documentat en cap altra jaciment i podria indicar l'existència o pertinença a grups 
precardials de la que hem anomenat Fase Cronològica 0. Els paral·lels més propers a 
aquest tipus d'aplicació plàstica s'ha de localitzar a la fase Impressa de l'Abri de 
Pendimoun (Binder et al., 1993; Binder i Sénépart, 2010).  
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11.3 LES INCISIONS I ELS ACANALATS 
 
En la mostra que estem analitzant, les incisions i acanalats tenen un pes desigual en els 
diferents jaciments. Per una banda, els jaciments de l'esfera clàssica cardial (de les Fases 
Cronològica 1 i 2) no compten amb aquest tipus de decoració o ho fan amb uns 
percentatges molt baixos, com passa al Toll, Bonica, Can Filuà o la Font Major. 
L'escenari canvia molt quan ens endinsem en el territori Segre-Pirineus (taula 148).  
 

Taula 146: Presència de vasos amb incisions i acanalats en números totals i percentuals respecte al total de 
decorats de cada jaciment 

Jaciment Incisió total Acanalat total Inc/Acan % 

Toll 1 0 2,08 

Font Major 2 (3,38) 1 (1,69) 5,07 

Bonica 1 0 2,63 

Cavet 5 (8,92) 4 (7,14) 16,7 

Colomera 3 (4,47) 11 (16,41) 20,88 

Margineda 3 (5,66) 8 (15,1) 20,76 

Foric 2 (10) 1 (5) 15 

Toralla 1 (5) 2 (10) 15 

Can Filuà 1 0 1,58 

Vidre 1 (0,87) 10 (8,77) 9,64 

Coll Blanc 4 0 18,18 

 
En aquest darrer àmbit geogràfic, les incisions i sobretot els acanalats esdevenen una de 
les tècniques més emprades i bàsiques en les composicions decoratives. Això es pot 
veure amb claredat a la Colomera, a la Margineda, al Foric o a Toralla, amb uns 
percentatges entre el 15% i el 20% del total. En la mateixa dinàmica es trobaria el Coll 
Blanc i en menor mesura però com un element prou habitual també la cova del Vidre. Si 
exceptuem la Margineda, de la que tenim dubtes sobre la datació, la resta de jaciments 
es poden inserir perfectament a la Fase Cronològica 2 (Foric i Toralla que no compten 
amb datacions radiocarbòniques).  
Un cas apart el suposa el Cavet, amb nou vasos decorats (més d'un 15%) mitjançant 
incisions i/o acanalats. És un cas estrany per un jaciment cardial tant antic i per tant 
s'hauria de situar dins un escenari de jaciments precardials. En el mateix jaciment, la 
presència d'algun possible boquique, de cordons descendents de gran relleu i d'aquestes 
incisions fan que es pugui incloure dins un escenari semblant al de jaciments centre-
italians del cardial tirrènic i de l'esfera Impressa-ligur (Manen, 2007; García Atiénzar, 
2010).   
Més endavant, quan tractem els motius decoratius, ens referirem a com les incisions i 
els acanalats apareixen representats. Avencem dient que les incisions acostumen a ser 
un element secundari en les composicions, per exemple completant o limitant espigues. 
En canvi, els acanalats són temes principals en les composicions i serien substitutives de 
qualsevol tipus d'impressió.    
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A nivell cultural, les incisions tenen un pes secundari en les produccions clàssiques del 
cardial zonat o franco-ibèric, amb un clar pes ja dins el neolític epicardial, tal com 
succeeix a l'àrea valenciana (Bernabéu et al., 2011a) i al sud de França (Manen, 2002). 
En canvi, tenen un pes similar al de Catalunya (Segre-Pirineus i de l'extrem meridional) 
en el conjunt de la Meseta nord i la vall de l'Ebre (Rojo et al., 2008; García Martínez de 
Lagrán, 2011; García Martínez de Lagrán et al., 2011), així com en alguns jaciment de 
l'Aude francès propers a la zona pirinenca i que hem analitzat recentment (Oms et al., 
2012), com la Grotte de Camprafaud c18-16, l'Abri de Dourgne c5 o la fase II de Gazel 
entre d'altres (Rodríguez, 1984; Guilaine et al., 1993). Aquests jaciments també 
compten amb un alt pes de les impressions d'estri i una baixa concentració de 
ceràmiques cardials.  
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11.4. EL BOQUIQUE I EL SILLON D'IMPRESSIONS 
 
Aquests dos tipus de decoració tenen en comú el fet de combinar en un sol acte una 
incisió o acanalat amb una impressió d'instrument. En el cas del boquique, aquesta 
tècnica és continua en el mateix treball de traç, mentre que el sillon d'impressions 
comporta un acanalat en el que després es fan impressions successives a l'interior. A 
part d'aquesta similitud tècnica, el boquique i el sillon d'impressions no tenen cap altre 
tret en comú, ni a nivell cultural ni cronològic. Tanmateix, les seves connotacions són 
d'una gran importància tal i com explicarem a continuació (taula 149). 
El sillon d'impressions, relacionat amb els grups precardials típics de l'esfera Impressa-
ligur (Guilaine et al., 2007), es documenta únicament en dos vasos al Cavet i en tres a 
Sant Pau del Camp. En el primer cas, per la datació disponible podria relacionar-se amb 
els primers grups neolítics precardials ara esmentats. En canvi, per Sant Pau les restes es 
documenten en sitges amb contextos cardials clars però sense datació radiocarbònica 
directa. Podria tractar-se del tipus de material ceràmic anomenat soroll de fons, és a dir, 
restes més antigues que es trobarien abandonades (en superfície) en el moment en que  
s'amortitzaren les sitges, i passaren a formar part del rebliment d'aquestes.  
 

Taula 149: Presència de sillon d'impressions i de boquique als vasos analitzats 

Jaciment Sillon Boquique Boq+cardial 

Sant Pau 3 0 0 

Font Major 0 1 0 

Font Major Ig 0 1 0 

Cavet 2 0 0 

Colomera 0 6 0 

Margineda 0 2 1 

Foric 0 2 0 

Tabac 0 4 0 

Vidre 0 2 0 

Coll Blanc 0 2 0 

Parco 0 4 3 

 
Pel que fa al boquique, aquest s'ha de relacionar amb un conjunt de jaciments de 
l'interior peninsular (Alday, 2009; Alday i Moral, 2011) que estaria en consonància amb 
el grup de ceràmiques impreses i acanalades de l'interior de França, vall del Segre i vall 
de l'Ebre (Oms et al., 2012). Després de la nostra revisió hem localitzat boquique a la 
Colomera, la Margineda, el Tabac, Foric, Vidre, Coll Blanc, Font Major i Parco. Això 
implica doncs no només a la zona del Prepirineu sinó també al sud de Catalunya i per 
tant en una situació allunyada de tot focus cardial clàssic conegut, com serien el 
Penedès o el Vallès (taula 149 i figs. 217 i 219). En aquests jaciments no és un element 
majoritari, com tampoc ho és a la zona de la Meseta nord, i en alguns casos es combina 
amb d'altres tècniques decoratives, ja siguin impressions d'instrument (Colomera, 
Tabac), cordons o de tècniques cardials (Margineda i Parco). Per tant, el boquique no és 
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excloent respecte de temàtiques complexes, al contrari que el sillon d'impressions, que 
esdevé una tècnica decorativa exclusiva.  
 

 
Fig. 217: Vasos ceràmics amb boquique de diverses coves de l'àmbit Segre‐Pirineus. Escala 3cm. En alguns casos 

es troba combinat amb impressions d'eina (el codi indica el nom del jaciment i el número de vas segons 
l'inventari de cada assentament) 

Com s'ha avançat, el boquique es pot inserir en el grup de ceràmiques amb impressions 
d'eina i amb els acanalats, que es centren en zones de la vall del Segre i la vall de l'Ebre, 
quedant en suspens la seva presència al sud de França (Oms et al., 2012). Tal com 
apunta Alday (2009), en les zones de la Meseta nord i de la vall de l'Ebre aquesta 
decoració, tot i que no majoritària, proporciona una característica peculiar a nombrosos 
jaciments i permet proposar-ne un esquema similar. Jaciments com La Revilla del 
Campo o la Lámpara a la vall d'Ambrona (Rojo et al., 2008), la Cueva de la Vaquera i 
altres de la Meseta nord (García Martínez de Lagrán, 2011) tenen una gran semblança 
amb els nostres conjunts de la Margineda, la Colomera o Tabac entre d'altres. I a manca 
d'identificació del boquique en els materials del sud de França i l'alt Aragó (Ramón, 
2006), sembla que podria donar-se una aparent unitat cultural (Oms et al., 2012). 
Pel cas del sillon d'impressions, la problemàtica és sensiblement diferent. Els casos 
documentats a Sant Pau del Camp (fig. 218) i al Cavet no són necessàriament similars 
als coneguts pels assentaments precardials del Mas d'Is (Molina et al., 2011), el 
Barranquet (Bernabéu et al., 2009) o els jaciments de Pont de Roque-Haute o Peiro 
Signado (Manen, 2000). Aquesta problemàtica ja ha estat tractada per altres autors, que 
assenyalen una falta d'homogeneïtat entre els diferents conjunts (Manen, 2007; 
Bernabéu et al., 2009; García Atiénzar, 2010) a causa d'una probable procedència 
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diferent de cada grup que colonitzà l'extrem occidental mediterrani. Així, Manen (2007) 
proposa per Pont de Roque-Haute un origen centre-italià, mentre que el veí jaciment de 
Peiro Signado té més similituds amb els materials ligurs d'Arene Candide (Manen, 
2007). Bernabéu i altres (2009) proposen pel Barranquet també un origen central o 
meridional dels materials. Per contra, les dades sobre Sant Pau del Camp i el Cavet són 
escasses perquè no es compta amb prou informació en número de restes ni en context 
clarament assimilable a una fase precardial.  
 

 
Fig. 218: Fragment ceràmic corresponent al vas 70 de Sant Pau del Camp. Presenta una decoració a base de faixes 

de sillon d'impressions 

 
Fig.219: Jaciments arqueològics que tenen boquique o sillon d'impressions. 1 Balma Margineda; 2 Cova Colomera; 
3 Cova Joan d'Os; 4 Cova del Foric; 5 Cova del Tabac; 6 Cova del Parco; 7 Sant Pau del Camp; 8 Cova de la Font 

Major; 9 Coll Blanc; 10 Cavet; 11 Cova del Vidre 
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11.5. APLICACIONS DE COLORANT 
 
El color no ha estat considerat un element decoratiu ja que en nombrosos casos, quan 
s'ha documentat, aquest apareixia a la cara interna dels vasos. En d'altres, el fet de 
tractar-se de petites taques o traces ha impedit proposar que formi part d'un motiu. Per 
això, el color s'ha tingut en compte com una característica al marge de les decoracions.  
Hem de dividir la presència de color en dos tipus diferents, per una banda l'ús del 
vermell derivat d'òxids fèrrics probablement ocres (terminologia que emprarem de 
manera genèrica), hematites o geotita (García Borja et al., 2006) i per l'altra banda la 
inserció de pasta blanca en motius decoratius.  
L'ús d'ocre s'ha documentat tant en superfícies externes (preferiblement) con en 
superfícies internes. En el primer cas acostuma a relacionar-se amb els motius 
decoratius ja que s'hi troba a sobre, no obstant, la seva presència és residual i no permet 
assegurar un desenvolupament més ampli del color, afectat per qüestions tafonòmiques. 
En tots els casos observats es tracta de pinzellades aïllades i no de banys parcials 
d'engalba. En el cas de l'ocre a les cares internes, aquesta presència pot ser accidental o 
fruit de l'emmagatzematge d'aquest producte. D'igual forma que en l'altre cas, es troba 
en petites taques i per tant tampoc es pot teoritzar sobre la seva presència. Únicament en 
un micro-vas de l'Esquerda de les Roques del Pany (no inventariat per nosaltres per no 
tenir decoració) es dóna un farciment total d'ocre al seu interior. Aquest darrer fet ens 
podria remetre al món simbòlic. 
Els jaciments no acostumen a presentar massa vasos amb restes colorants, ni intern ni 
extern, assolint representacions menors al 10% en tots els casos. Destaca sobretot la 
cova Gran de Collbató amb 25 efectius, i més quan la veïna cova Freda només compta 
amb un vas amb colorant. Les Guixeres de Vilobí seria el segon jaciment en presència, 
amb un total de cinc vasos amb ocre. La resta no supera els tres de presència total (taula 
150). 
 

Taula 7: Presència de colorants en les ceràmiques analitzades 

Jaciment Ocre intern Ocre extern Pasta blanca Total 
Guixeres 2 3 0 5 
Esquerda 1 2 0 3 
Bonica 0 2 0 2 
Sant Pau 1 2 0 3 
Gran 5 20 0 25 
Freda 0 1 0 1 
Frare 0 1 1 2 
Colomera 0 1 0 1 
Toralla 0 0 2 2 
Vidre 0 2 0 2 

 
Pel que fa a la pasta blanca inserida en impressions, es dóna només en dos jaciments 
sense cap vinculació cultural aparent: la cova de Toralla i la cova del Frare.  Ens és 
desconegut quin tipus de material es correspon amb aquesta pasta, però sens dubte no es 
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tracta d'afers tafonòmics vinculats amb la carbonatació ja que les parets dels vasos es 
troben lliures d'aquesta afectació.  
 

 
Fig. 4: Jaciments del neolític inicial que presenten aplicacions de colorant. 1 Cova de Toralla; 2 Cova Colomera; 3 
Cova del Frare; 4 Cova Gran i Cova Freda; 5 Sant Pau del Camp; 6 Cova Bonica; 7 Vinya d'en Pau; 8 Guixeres de 

Vilobí; 9 Esquerda de les Roques del Pany; 10 Cova del Vidre. 

En el context dels diferents neolítics inicials mediterranis no és gens estrany l'ús de 
material colorant en les produccions ceràmiques, sobretot formant part dels seus 
esquemes decoratius. Si deixem de banda els excel·lents exemples de banys de mangra 
andalusos (Carrasco et al., 2012) o els esporàdics localitzats a la Meseta com la Cueva 
de la Vaquera (Estremera, 2003) dels quals a Catalunya no en tenim cap exemple, ens 
hem de centrar en els àmbits valencians per observar certes similituds (García Borja et 
al., 2006), amb exemples com la cova de l'Or com a màxim exponent. El color allà es 
relaciona amb vasos amb una especial significació simbòlico-ideològica (Bernabéu et 
al., 2006-2007: 656). Els investigadors valencians proposen que el color, junt amb l'ús 
d'umbó, pot servir per ressaltar alguns motius especialment complexes Bernabéu et al., 
2006-2007: 661). Per la zona aragonesa, N. Ramón proposa que el colorant sembla 
tractar-se més d'un tret tècnic (relacionat amb l'acabat de les superfícies) que no pas 
simbòlic (2006: 179) a partir de les restes documentades a la Cueva de Chaves, la 
Cueva del Moro de Olvena o la Espluga de la Puyascada entre d'altres.  
En conclusió, els vasos amb impregnacions de color no són massa habituals a Catalunya 
(fig. 220). No obstant, encara no s'ha realitzat un estudi que permeti caracteritzar amb 
correcció el paper dels colorants en les estratègies decoratives. Així veurem si es pot 
tractar d'un element tècnic o si compta amb connotacions estètiques i simbòliques.  
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11.6. LES COMBINACIONS DE MATRIUS 
 
En les mostres analitzades en aquest treball hi ha un nombre important de vasos 
ceràmics que compten amb matrius decoratives combinades, és a dir, amb més d'un 
tipus de tècnica decorativa en el mateix efectiu (taula 151). 
Hi ha una sèrie de jaciments que tenen unes proporcions de combinació molt favorables 
als tipus simples: Guixeres de Vilobí, cova del Toll, el Cavet, cova de la Guineu i Pla de 
la Bruguera. Els tres primers compten amb datacions radiocarbòniques de la Fase 
Cronològica 1, mentre que la Guineu i el Pla de la Bruguera no tenen dades 
cronològiques pel moment. 
En canvi, bona part dels jaciments tenen una relació equilibrada entre l'ús de matrius 
simples i combinades. Destaquen l'Esquerda de les Roques del Pany, la cova Freda, la 
cova Gran, la Draga, la cova del Frare i la cova del Vidre. D'aquests, els tres darrers 
tenen datacions que s'integren dins la Fase Cronològica 2.  
 

Taula 151: Dades referents a la utilització de matrius simples i combinades (en números totals i percentuals) 

Jaciment Simples Combinades

Guixeres 71 (83,52) 14 (16,47) 

Toll 42 (87,5) 6 (12,5) 

Esquerda 17 (54,83) 14 (45,16) 

Guineu 27 (84,37) 5 (15,62) 

Espluga 24 (68,57) 11 (31,42) 

Sant Pau 49 (65,3) 26 (34,6) 

Font Major 43 (72,88) 16 (27,11) 

Font Major Ig 22 (68,75) 10 (31,25) 

Bonica 25 (65,78) 13 (34,21) 

Frare 15 (51,72) 14 (48,27) 

Gran 72 (51,42) 68 (48,57) 

Freda 21 (42,85) 28 (57,14) 

Cavet 47 (83,92) 9 (16,07) 

Colomera 55 (82,08) 12 (17,91) 

Margineda 37 (69,81) 16 (30,18) 

Foric 13 (65) 7 (35) 

Tabac 15 (59,1) 7 (31,81) 

Toralla 14 (70) 6 (30) 

Draga 29 (49,15) 30 (50,84) 

Pla Bruguera 20 (90,9) 2 (9,1) 

Can Filuà 43 (68,25) 20 (31,74) 

Vidre 58 (50,87) 56 (49,12) 

Coll Blanc 16 (72,72) 6 (27,27) 

Parco 12 (54,54) 10 (45,45) 
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Altres jaciments d'aquest mateix període, com Can Filuà i la cova de la Font Major, 
tenen una relació més descompensada en favor dels tipus simples. Tot i així, es troben 
lluny dels percentatges assolits pels jaciments de la Fase Cronològica 1 (relació de 
c.85%-15%). Pel que fa als jaciments de la zona Segre-Pirineus, aquests compten amb 
una proporció clarament favorable a les tècniques úniques en cada vas.  
 
 
11.6.1. Cardial + cordó 
 
Una de les associacions més habituals en les mostres analitzades és el de qualsevol tipus 
d'impressió cardial combinat amb un o varis cordons. Es troba en unes proporcions 
normalment sobre el 10%, tot i que hi ha jaciments que superen aquest nombre i d'altres 
on no es troba present (taula 152). 
En primer lloc cal aclarir que els jaciments de la zona Segre-Pirineus queden fora 
d'aquesta associació ja que no compten amb nombres representatius de decoració 
cardial. Només a la cova Colomera se'n dóna un cas amb cardial arrossegat, i un amb 
cardial oblic a la cova del Parco. La cova del Vidre, a la comarca del Montsià (baix 
Ebre), tampoc compta amb cap exemple, igual que el Coll Blanc. 
En general, s'observa que els jaciments de la Fase Cronològica 1 compten amb menys 
presència d'aquesta combinació, en general per sota del 10%, tal com passa al Cavet, les 
Guixeres o la cova del Toll. Els jaciments amb major percentatge són la cova Gran, la 
Font Major Ig (de la Fase Cronològica 2) o l'Esquerda de les Roques del Pany (entre 18-
23%).  Hi ha d'altres jaciments que superen per poc o no superen el 10% pel que fa 
aquesta associació, com la cova Bonica, la cova del Frare, Sant Pau del Camp, la Draga 
o la cova Freda (tots menys el darrer dins la Fase Cronològica 2).  
Aquestes dades no permeten assegurar que els cordons decorats amb tècniques cardials 
(oblic sobretot en tots els jaciments) es trobin més presents durant la Fase Cronològica 
2, tot i que no es tracta d'un element clau o significatiu. Cal recordar a més, que un 
jaciment fora dels recomptes per manca de quantitat suficient de vasos com és la 
Serreta, té molts cordons decorats cardials, i pertany a la Fase Cronològica 1. Per tant, la 
combinació cardial+cordó no proporciona dades relatives a la cronologia ni tampoc a la 
localització geogràfica.   
Fora del nostre estudi, a Catalunya és habitual l'alt nombre de vasos amb cordons 
decorats amb matrius cardials: destaquen sobretot els casos del Reclau Viver (Tarrús, 
1980) i Plansallosa I (Bosch et al., 1998), així com a Can Sadurní, presents en prop d'un 
5% dels fragments (Edo et al., 2011; Oms et al., en preparació). Fora del territori català, 
la Baume d'Oullins i la Baume Bourbon compten amb una alta representació d'aquesta 
associació decorativa (Manen, 2002). A Aragó, els estudis disponibles no detallen la 
presència de cardial sobre cordó (Ramón, 2006: 348), però se'n presumeix un pes 
important a partir d'altres fonts (Baldellou, 2011). El mateix succeeix per la zona 
valenciana, on els estudis detallats no faciliten aquest tipus d'informació (Bernabéu, 
1989), tot i que es desprèn de treballs recents una certa presència (Bernabéu et al., 
2011a).   
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Taula 152: Presència de la relació cardial sobre cordó als jaciments analitzats (en números totals i percentuals) 

Jaciment Card+Cord total Card+Cord % 

Guixeres 9 10,58 

Toll 3 6,25 

Esquerda 7 22,58 

Guineu 5 15,62 

Sant Pau 10 13,3 

Font Major 6 10,16 

Font Major Ig 7 22,58 

Bonica 4 10,52 

Frare 3 10,34 

Gran 26 18,57 

Freda 4 8,16 

Cavet 3 5,35 

Draga 5 8,47 

Pla Bruguera 1 4,54 

Can Filuà 5 8,06 

 
 
11.6.2. Cardial + impressió 
 
La combinació d'impressió cardial (de qualsevol tipus, però sobretot oblic) amb 
impressions d'eina no és massa nombrosa en el nostre catàleg de materials analitzats. 
Per exemple en jaciments com la cova del Toll, la cova de la Guineu, el Pla de la 
Bruguera i alguns dels jaciments del grup Segre-Pirineus no se'n documenta cap 
exemplar. A la resta no acostuma a superar en número d'un a cinc vasos i excepte en 
casos molt esporàdics no assoleix mai el 5% de presència. Els jaciments de la balma de 
l'Espluga i la cova Freda són els que tenen un percentatge més elevat de restes d'aquest 
tipus (entre un 8% i un 10%), seguit de l'Esquerda de les Roques del Pany i la cova de la 
Font Major (Ig), amb un 6,45% del total (dos vasos en cada cas) (taula 153). 
A nivell tècnic, la impressió d'eina acostuma a tenir una importància secundària en les 
formacions decoratives, presentant-se com un complement en l'acabat de la faixa 
decorativa cardial. En d'altres casos, però, presenta una associació més equiparada entre 
ambdues tècniques i aquestes tenen un pes similar en l'estructuració decorativa (balma 
de l'Espluga).  
La presència d'aquest tipus en tots els jaciments disponibles mostra que no es tracta 
d'una tècnica combinatòria específica. També hem de fer notar que bona part dels 
jaciments amb datació (on apareix la combinació cardial + impressió d'eina) pertanyen a 
la Fase Cronològica 2, exceptuant dos vasos de les Guixeres de Vilobí. Al mateix 
temps, per baix nombre de restes cardials, tampoc està massa present a la zona de 
Segre-Pirineus. En conclusió, tot i que es percep un major desenvolupament d'aquesta 
combinació en la Fase Cronològica 2, no es pot afirmar la seva total relació a causa del 
baix nombre de restes disponibles. 
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A nivell d'altres territoris durant el neolític inicial, només a València s'hi han dut a 
terme estudis similars. Aquests demostren que la combinació d'impressions simples amb 
matrius cardials no és habitual, i que generalment no supera el 5% en el còmput general 
dels jaciments (Bernabéu et al., 2011a: 157). Al mateix temps, s'apunta que aquesta 
combinació seria pròpia d'un cardial final o neolític IB, amb unes dates entorn el darrer 
terç del VI mil·lenni cal BC. Això implica un solapament amb la nostra Fase 
Cronològica 2.    
 

Taula 8: Presència de la combinació cardial + impressió d'eina 

Jaciment Card+Impr total Card+Imp % 

Guixeres 2 2,35 

Esquerda 2 6,45 

Espluga 3 8,57 

Sant Pau 2 2,66 

Font Major 2 3,38 

Font Major Ig 2 6,45 

Frare 1 3,44 

Gran 4 2,85 

Freda 5 10,2 

Colomera 1 1,49 

Margineda 3 5,66 

Draga 2 3,38 

Can Filuà 2 3,17 

Vidre 3 2,63 

 
11.6.3. Cardial + incisió 
 
La combinació entre cardial + incisió es troba present en nombrosos jaciments, però tal 
com passa en el cas anterior, es dóna en percentatges poc representatius. S'insinua una 
major significació a nivell geogràfic i cultural que en la combinació cardial + impressió. 
Com en aquell cas, es donen casos d'un pes secundari o d'acompanyament en la 
presència de la incisió (Guixeres i Vidre), però en la gran majoria de vasos hi ha un 
major pes de la incisió que no pas de la impressió cardial. Aquests casos són: la incisió 
forma el tema central (una espiga sobretot o un zig-zag) i la impressió de valva limita el 
tema o el motiu. Això es veu freqüentment a la cova del Frare, a la cova Gran, a la cova 
del Toll, a la balma de l'Espluga o a Can Filuà (taula 154 i fig. 221). 
La presència d'aquesta combinació no supera normalment el 10% del total i en gran part 
dels casos no assoleix ni el 5%. Malgrat això, es pot observar una certa incidència de la 
incisió + cardial en la zona del Vallès i zones veïnes (com el massís de Montserrat). Al 
pla de Barcelona (Sant Pau del Camp) i al Garraf (cova Bonica) no és massa habitual. 
També es pot observar que aquesta combinació es situa amb claredat a la Fase 
Cronològica 2 (excepte Gran i l'Espluga, que no tenen datació), tot i que l'existència de 
tres vasos a la cova del Toll podria indicar una incidència major d'aquesta associació a 
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la zona de les rodalies del Vallès des de la primera fase. L'exemplar de les Guixeres no 
forma una espiga incisa envoltada d'impressions cardials, per aquest motiu la seva 
presència (a la Fase Cronològica 1) no té cap incidència. Destacarem per últim que fora 
de Guixeres, aquesta associació no es documenta a cap altra jaciment del Penedès  ni a 
la zona veïna de la Conca de Barberà (fig. 222). 
Tal com succeeix amb la impressió simple + cardial, no són habituals els estudis que 
han aprofundit en les associacions de matrius. Per aquest motiu ens hem de tornar a 
limitar a l'àrea valenciana per trobar dades al respecte. En aquesta zona, la combinació 
entre incisió + cardial és molt rara i esporàdica (no supera el 2%). S'hi donen pocs 
exemples i no en base a l'esquema d'espiga (o zig-zag) incisa limitat d'impressions. Això 
fa que considerem aquest tipus de combinació pròpia de les nostres contrades, iniciada a 
la Fase Cronològica 1 (Toll) i estesa pel Vallès i el litoral central durant la fase més 
recent.  

Taula 9: Presència de la combinació d'impressió cardial + incisió 

Jaciment Card+Inc total Card+Inc % 

Guixeres 1 1,17 

Toll 3 6,25 

Espluga 3 8,57 

Sant Pau 1 1,33 

Bonica 1 2,63 

Frare 4 13,79 

Gran 7 5 

Cavet 1 1,78 

Colomera 1 1,49 

Draga 1 1,69 

Can Filuà 4 6,34 

Vidre 13 11,4 

Parco 1 4,54 

 
 

 
Fig. 2215: Vasos amb associació d'incisió en espiga o zig‐zag envoltada d'impressions cardials (el codi indica el 

nom del jaciment i el número de vas de l'inventari de cada assentament) 
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Fig. 2226: Jaciments amb representació de la combinació cardial + incisió, amb indicació de la fase i la quantitat 
de vasos. 1 Cova Colomera; 2 Cova del Parco; 3 La Draga; 4 Cova del Toll; 5 Balma de l'Espluga; 6 Cova del Frare; 7 
Cova Gran; 8 Can Filuà; 9 Sant Pau del Camp; 10 Cova Bonica; 11 Guixeres de Vilobí; 12 Cavet; 13 Cova del Vidre 

 
11.6.4. Cardial + pinta 
 
La combinació cardial + pinta es troba ben present en diversos jaciments, marginalment 
en d'altres i no es documenta en un altre bon nombre d'assentaments (Toll, Bonica, 
l'Espluga, Font Major, bona part dels jaciments de la zona Segre-Pirineus, Vidre i el 
Coll Blanc, entre d'altres) (taula 155). 
Entre els jaciments que compten amb poques restes hi ha les Guixeres de Vilobí, Sant 
Pau del Camp o la cova del Parco, amb un o dos vasos respectivament i on el 
percentatge de presència no supera el 4,5%. En canvi, l'Esquerda de les Roques del 
Pany i la Draga sobretot (amb entre un 25% i un 35% de presència total), seguits de la 
cova del Frare, la cova Freda, la cova Gran i Can Filuà compten amb un nombre elevat 
d'aquestes restes. Fora del nostre estudi es troba documentat a la fase 1 de Plansallosa 
(Bosch et al., 1999) i a les coves del Reclau Viver (Manen, 2002).  
En tots els casos la presència de pinta s'articula en el motiu i el tema com un element 
equiparable a la impressió cardial, sobretot a la Draga i l'Esquerda, on és dominant. A 
nivell geogràfic, s'observa certa presència a la zona del Vallès i Montserrat (Frare, Can 
Filuà, Gran, Freda) mentre que té una presència marginal pel que fa a número de 
jaciments en les zones limítrofes si exceptuem el Penedès amb el cas de l'Esquerda i la 
Draga a Girona. Sembla però, que és a nivell cronològic on es documenta una 
caracterització més homogènia. Tots els jaciments menys les Guixeres de Vilobí, es 
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troben inserits en la Fase Cronològica 2, tot i que cova Gran, Freda i el Pany no tenen 
datació (fig. 223). 
 

Taula 105: Presència de la combinació cardial + pinta en els jaciments estudiats 

Jaciment Cardial+Pinta total Cardial+Pinta % 

Guixeres 1  1,17 

Esquerda 8  25,80 

Sant Pau 2  2,66 

Frare 2  6,89 

Gran  9  6,42 

Freda 5  10,2 

Draga 21  35,59 

Can Filuà 3  4,76 

Parco 1  4,54 

 

 
Fig. 7: Jaciments amb presència de pinta i pinta + cardial. 1 La Draga; 2 Cova del Toll; 3 Cova del Frare; 4 Cova 
Gran i cova Freda; 5 Can Filuà; 6 Sant Pau del Camp; 7 Cova del Bolet; 8 Guixeres de Vilobí; 9 Vinya d'en Pau; 10 
Esquerda de les Roques del Pany. Els jaciments sense combinació han estat esmentat en el punt 11.1.3 d'aquest 

mateix capítol 

 
A nivell general, la combinació cardial + pinta també es documenta en fases avançades 
del neolític antic cardial a València, on la cova de l'Or o la cova de les Cendres tenen 
una presència similar (Bernabéu i Molina, 2009; Martí, 2011), però amb uns 
percentatges testimonials, ja que allà es consideren tècniques excloents (Bernabéu et 
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al.,2011a: 157). També al sud de França es troba en percentatges reduïts però constants 
en fases evolucionades dins el primer neolític, amb exemples a la fase B de Grotte 
Gazel o a la Baume Bourbon (Manen, 2002). En canvi, la pinta com a imitació cardial i 
no com a eina complexa no es documenta al neolític antic de la vall de l'Ebre o només 
hi té una presència testimonial (García Martínez de Lagrán, 2011).    
 
 
11.6.5. Impressió + incisió/acanalat 
 
La combinació d'impressió simple amb incisió en el mateix vas es documenta de manera 
esporàdica en la mostra que hem analitzat. S'acostuma a estructurar de manera que un 
element dels dos centra el motiu i l'altre el limita externament. Aquest és un tipus de 
combinació que tradicionalment s'ha associat a un horitzó epicardial tant a França 
(Manen, 2002), València (Bernabéu et al., 2011) i Catalunya (Martín et al., 2010). No 
obstant, nosaltres ho documentem encara dins la fase d'influència cardial o similar, de la 
mateixa manera que també es troba al sud de França a Grotte de Camprafaud o la fase B 
de Grotte Gazel (Oms et al., 2012) i sobretot a la Meseta i la vall de l'Ebre (García 
Martínez de Lagrán, 2011) també en cronologies del neolític inicial. 
 

Taula 11: Presència de la combinació impressió+incisió/acanalat en la mostra analitzada 

Jaciment Imp+Inc total Imp+Inc %

Espluga 1 2,85 

Font Major 3 5,08 

Gran 1 0,71 

Freda 1 2,04 

Colomera 2 2,98 

Margineda 2 3,77 

Tabac 2 9,09 

Toralla 5 25 

Draga 1 1,69 

Can Filuà 2 3,17 

Vidre 19 16,66 

Coll Blanc 3 13,63 

 
A Catalunya, aquesta combinació es troba pobrament documentada a les zones del 
Vallès i limítrofes (Espluga, Gran, Freda, Can Filuà) i és inexistent a l'àrea del Penedès. 
Per altra banda, a la Catalunya meridional i a la zona de Segre-Pirineus és més habitual. 
Destaca el jaciment de la cova del Vidre per sobre de la resta, però també la cova de la 
Font Major (treballs de Vilaseca) o al Coll Blanc per la zona tarragonina. A la zona 
pirinenca es troba en xifres relativament baixes a la cova Colomera, a la cova del Tabac, 
a la balma Margineda i amb més presència a la cova de Toralla (taula 156). 
Molts dels jaciments esmentats es situen dins la Fase Cronològica 2. No obstant, la 
balma Margineda té una datació problemàtica (dins la fase inicial), mentre que Tabac, 
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Toralla, Freda, Gran i Font Major no tenen datació radiocarbònica. La cova del Vidre, 
jaciment de referència en aquest tipus de combinació, tindria el seu paral·lel més proper 
a la cova Fosca d'Ares del Maestrat, on les darreres datacions (Antolín et al., 2012) del 
nivell II la situen en la mateixa forquilla cronològica, dins la Fase Cronològica 2 (fig. 
224).  
 

 
Fig. 8: Jaciments amb vasos amb decoració combinada inciso‐impresa. 1 Balma Margineda; 2 Cova de Toralla; 3 
Cova Colomera; 4 Cova del Tabac; 5 La Draga; 6 Balma de l'Espluga; 7 Cova Gran i cova Freda; 8 Can Filuà;  9 Cova 

de la Font Major; 10 Coll Blanc; 11 Cova del Vidre  

 
11.6.6.  Impressió/incisió + cordó 
 
Sota aquest epígraf s'hi inclouen aquelles aplicacions plàstiques decorades amb una 
impressió d'eina o una incisió curta. Aquesta combinació es troba documentada arreu 
del territori català, en percentatges normalment discrets (taula 157). De la Fase 
Cronològica 1 només els jaciments de les Guixeres de Vilobí, el Cavet, la Serreta (fora 
dels recomptes per manca de vasos) presenten cordons impresos (no incisos). La Font 
Major, Sant Pau del Camp i Can Filuà (de la Fase Cronològica 2) també en tenen, amb 
una presència una mica major, però encara per sota del 10%. On s'observa un pes més 
rellevant és a la zona Segre-Pirineus i a l'extrem meridional de Catalunya. Colomera, 
Margineda, Tabac, Foric i Vidre tenen més d'un 10% de cordons impresos/incisos. Això 
implica certa especificitat geogràfica per aquesta combinació. La cronologia d'aquests 
jaciments és preferentment la Fase Cronològica 2. 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA. LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES CERÀMIQUES 
IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
382 

 

Aquesta associació és habitual en gairebé tot el neolític inicial, tant a la zona del sud de 
França (Manen, 2000), de València (Bernabéu et al., 2011a) i de l'interior peninsular 
(Rojo et al., 2008; García Martínez de Lagrán, 2011).  
 

Taula 12: Presència de cordons impresos i incisos a la mostra analitzada 

Jaciment Cord Imp/Inc total Cord Imp/Inc % 

Guixeres 2 2,35 

Espluga 4 11,42 

Sant Pau 5 6,66 

Font Major 5 8,47 

Font Major Ig 1 3,22 

Freda 1 2,04 

Cavet 3 5,35 

Colomera 7 10,44 

Margineda 9 16,98 

Foric 4 20 

Tabac 3 13,63 

Pla Bruguera 1 4,54 

Can Filuà 2 3,17 

Vidre 12 10,52 

Parco 1 4,54 

 
Com s'ha apuntat abans, en els registres similars de zones properes, els cordons amb 
impressions d'eina i amb incisions curtes, es donen en jaciments com Gazel B, a 
Camprafaud c19, a Fontbrégoua c47-45 o a la Tardive en percentatges baixos com els 
de la zona prelitoral catalana (Manen, 2002). Els jaciments esmentats es situarien 
preferentment en una Fase Cronològica 2 d'aquesta regió. A València els percentatges 
són igualment baixos i es documenten tant en les primeres fases de Cendres o Or com 
en les més evolucionades d'aquestes coves (Bernabéu, 1989), igual succeeix a la cova 
d'en Pardo (Soler et al., 2011) o al poblat de Benàmer (Torregrossa et al., 2012). 
S'observa en aquests ambients clàssics cardials un lleuger augment dels cordons 
impresos i incisos en una possible Fase Cronològica 2, tot i que també es documenten a 
la part de la forquilla més antiga. Pel que fa a zones de densitat cardial baixa, els 
cordons impresos i incisos són molt habituals, en tot el lapse cronològic, tant a la zona 
de la vall de l'Ebre i la Meseta (Rojo et al., 2008) com a Andalusia (Garcia Borja et al., 
2010). El mateix passa en les produccions catalanes de la zona Segre-Pirieneus, on la 
presència cardial també és reduïda.  
 
 
11.6.7. Boquique + cardial/impressió d'eina 
 
La combinació de boquique amb diferents tècniques d'impressió, de petxina i d'eina, és 
molt poc habitual a causa de la de per si escassa incidència dels vasos que presenten el 
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tipus decoratiu boquique (taula 158). Es documenta només a la cova Colomera en dos 
vasos amb impressió d'eina, en un amb cardial a la balma Margineda, en dos amb 
impressió a la cova del Tabac i en cinc (tres amb cardial i dos amb impressió d'eina) a la 
cova del Parco. També, fora dels recomptes, la cova Joan d'Os compta amb dos vasos 
amb boquique i impressió d'eina. Si deixem de banda la balma Margineda amb una 
dubtosa associació amb la datació disponible, tots els jaciments es poden inserir 
directament o indirecta dins la Fase Cronològica 2. També és evident que tots els 
jaciments pertanyen al grup de la zona Segre-Pirineus.  
En d'altres zones, no es documenta aquesta associació en els ambients clarament 
cardials, ni a València ni al sud de França. Per altra banda, a la zona de la Meseta la 
associació amb impressió d'eina es documenta únicament a la Revilla del Campo 
(García Martínez de Lagrán et al., 2011). En aquesta zona no es dóna cap combinació 
amb la tècnica cardial, ja que no és habitual en aquesta regió.  
 

Taula 13: Presència de la combinació boquique amb impressió (cardial o d'eina) 

Jaciment Boqu.+cardial total Boqu.+impr. total % 

Colomera 0 2 2,98 

Margineda 1 0 1,88 

Tabac 0 2 9,09 

Parco 3 2 22,72 
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11.7. CONCLUSIONS, IMPLICACIONS CRONOLÒGIQUES I 
GEOGRÀFIQUES DE LES TÈCNIQUES I COMBINACIONS DE MATRIUS 
 
Com s'ha vist en els punts del capítol 11, hi ha un cúmul molt important de dades 
referents a les matrius que proporcionen informació de caire cronològic i/o geogràfic. 
En canvi, n'hi ha d'altres que no, a causa de la ubiqüitat del tipus -cardial oblic- o de la 
seva escassa presència. A continuació, recapitularem tots aquells elements que, dins el 
grup de les matrius, proporcionen dades de referència (taula 159).  
 
- Cardial arrossegat: present en percentatges relativament baixos des de la Fase 
Cronològica 1 al Penedès. Durant la Fase Cronològica 2 s'estén a tots els territoris (Font 
Major - prelitoral central meridional-, Vidre -extrem meridional-, Draga -Girona-, 
Bonica -Garraf-, etc.) i continua estant present al Penedès.    
- Umbó cardial: no s'acostuma a presentar com a matriu única en els vasos, sinó 
combinada amb d'altres tècniques impreses. Es troba des de la Fase Cronològica 1 a la 
cova del Toll i el Vallès i s'estén, durant la Fase Cronològica 2, cap al pla de Barcelona 
(Sant Pau del Camp), Garraf-Ordal (cova Bonica) i el massís de Montserrat (cova Gran i 
cova Freda). No té cap presència al Penedès i de manera molt esporàdica a la Conca de 
Barberà (cova de la Font Major).  
- Impressions d'eina simple: es tracta d'una matriu emprada majoritàriament durant la 
Fase Cronològica 2. S'ha detectat una preferència de les matrius d'empremta circular en 
els jaciments de la zona Segre-Pirineus (Colomera, Margineda, Tabac). Les empremtes 
de tendència irregular són més comunes d'altres territoris (Vidre, Can Filuà). 
- Pinta: l'ús d'aquest tipus de matriu es dóna preferentment durant la Fase Cronològica 
2. Acostuma a comptar amb major representativitat quan es troba combinada amb 
d'altres tècniques. La combinació de pinta + cardial és molt comuna a jaciments com 
l'Esquerda de les Roques del Pany i a la Draga.  
- Cordons llisos: els tipus habituals no proporcionen dades d'interés cronològic i/o 
geogràfic. En canvi les crestes es documenten al Penedès des de la Fase Cronològica 1 i 
s'estenen a les zones limítrofes (cova Bonica i cova de la Font Major) durant la Fase 
Cronològica 2. Els grans cordons sobresortits, només presents a les Guixeres i al Cavet, 
podrien indicar relacions amb grups provençals precardials, ja que aquest tipus de cordó 
és el tret distintiu de la fase Impressa de l'Abri de Pendimoun (Binder et al., 1993).  
- Incisions i acanalats: tenen un pes residual a les àrees de tradició cardial (litoral i 
prelitoral central). En canvi, els acanalats tenen molta importància a la zona Segre-
Pirineus durant la Fase Cronològica 2. Les incisions de la seva banda, tenen certa 
presència al Cavet durant les cronologies més antigues.  
- Cardial + incisió: la combinació cardial + incisió té una certa importància al Vallès i 
zones limítrofes des de la Fase Cronològica 1 (sobretot en formacions d'espiga incisa 
limitada per impressions de petxina). A d'altres territoris té una presència residual. 
- Boquique: tot i tenir una baixa representativitat percentual, és un indicador molt clar 
de registres d'impreses amb eina i d'acanalats. Els jaciments de la zona Segre-Pirineus, 
junt amb Vidre, Coll Blanc i Font Major, són els únics llocs on es testimonia; lluny de 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA. LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES CERÀMIQUES 
IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
385 

 

focus cardials típics. Les datacions indiquen, a més, que els jaciments es situen a la Fase 
Cronològica 1.   
- Sillon d'impressions: aquest tipus de decoració és característica de les fases 
precardials del mediterrani occidental. A Catalunya n'hem testimoniat restes al Cavet i a 
Sant Pau del Camp. En el primer jaciment s'associen a d'altres materials (cordons 
prominents, incisions) en un context clarament cardial, a cavall de la Fase Cronològica 
1 i la 2. En canvi, a Sant Pau del Camp, les restes procedeixen de tres sitges (no datades 
directament), amb materials d'assignació clarament cardial. Creiem que podria tractar-se 
de materials més antics formant part d'un rebliment més modern, datat al jaciment a la 
Fase Cronològica 2.  
 

Taula 14: Resum dels tipus de matrius més característiques, per zones geogràfiques 
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C. Arrossegat x  x x x  x x  x x 
Umbó c.  x   x x     x 
Imp. circulars       x  x   
Imp. irregulars   x  x  x x   x 
Incisions   x     x x   
Acanalats        x x   
Pinta + card    x x x    x x 
Cardial+inc.  x   x x    x x 
Boquique       x x x   
Sillon d'Imp   x   x      

 
Pel que fa a les combinacions de matrius (fig. 225), s'ha detectat que aquells jaciments 
situats dins la Fase Cronològica 1 (Guixeres, Cavet, Toll) es caracteritzen per tenir 
només una tècnica decorativa (c.85%-90%). Aquest fet implica que durant els primers 
moments del neolític inicial, les produccions decoratives són generalment senzilles. Hi 
ha uns pocs jaciments dels territoris prelitorals centrals que tenen aquest mateix tret i 
que no compten amb datació radiocarbònica, són la cova de la Guineu i el Pla de la 
Bruguera.  
Els jaciments del prelitoral i litoral català de la Fase Cronològica 2 tenen, en canvi, la 
particularitat de comptar amb uns percentatges molt més equilibrats entre vasos amb 
una sola matriu i aquells que en combinen dues o tres (Frare, Draga, Sant Pau, Bonica, 
Can Filuà, etc.). Aquest fet doncs, implicaria que durant la Fase Cronològica 2, les 
produccions decorades tindrien unes composicions més complexes i elaborades. 
Exemples sense datació com la cova Gran i la cova Freda segueixen els mateixos 
paràmetres.  
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Els assentaments de la zona Segre-Pirineus, situats també a la Fase Cronològica 2 (quan 
tenen datació) tornen a tenir uns percentatges elevats de vasos amb una sola matriu 
decorativa. Per tant, proposem que aquests jaciments, tot i formar part de la Fase 
Cronològica 2, compten amb uns trets decoratius diferents, que no només influeixen en 
l'ús de matrius no cardials, sinó que també tenen unes composicions senzilles.  
 

 
Fig. 95: Gràfic amb les proporcions (percentuals) de la presència de les matrius simples i les combinades 
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12.- DISCUSSIÓ 4: ELS MOTIUS DECORATIUS 
 
En la mostra que hem analitzat dels 24 jaciments escollits (els que tenen 20 o més 
vasos), destaca la relativa baixa freqüència alhora de definir els motius decoratius. Això 
ve provocat per la mida d'alguns fragments ceràmics que no ha permès deduir-ne un 
motiu o un altre.  
Per això el recompte de xifres de que disposem en aquest capítol no es fa sobre la 
quantitat de vasos totals sinó sobre el número d'efectius del que s'ha pogut establir el 
motiu (taula 160 i fig. 227).  
 

 
Fig. 226: Tipus de motius que hem analitzat en aquest treball 

S'ha observat que el tipus A1 (la franja horitzontal simple) és de llarg el motiu més 
emprat en els vasos del neolític inicial català. Es troba en totes les fases cronològiques i 
en tots els territoris, i es realitza tant amb impressions cardials com impressions d'eina i 
acanalats. Tot i que pot està compost o farcit per diferents tècniques cardials, 
normalment és una única tècnica la que predomina en la realització d'aquest motiu. 
Aquests factors ens fan proposar la franja horitzontal simple com un motiu de fons, típic 
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de tot el neolític antic i que no pot ser indicatiu d'una fase cronològica concreta o una 
regió en particular. Destaca però, que en jaciments com l'Esquerda, el Frare, el Foric o 
Freda no és un motiu dominant i això ve provocat per un domini major d'altres tipus.  
El tipus A2 és també un motiu molt estès en la mostra. La franja horitzontal limitada 
compta amb una repartició molt important i només no és present a la balma de l'Espluga 
i als jaciments de la zona Segre-Pirineus (Margineda, Colomera, Foric, Toralla i Tabac). 
En aquest darrer cas és quelcom normal, ja que no es documenten franges d'impressions 
o acanalats limitades o vorejades d'altres matrius similars. Compta amb una densitat alta 
als jaciments de la cova Gran, Sant Pau del Camp, Can Filuà o la cova del Vidre, tots 
ells jaciments que s'integren directament o be indirecta a la Fase cronològica 2. Malgrat 
això, també es troba present a les Guixeres de Vilobí, la cova del Toll i en menor 
mesura al Cavet. Per aquest motiu, no sembla que el tipus A2 pugui ser discriminant 
d'una fase cronològica o d'un territori concret.  
 

Taula 160: Tipus de motius documentats a la mostra analitzada (en números totals) 

Jaciment A1  A2  B1  B2  C1  C2  D1  D2 D3 D4 D6 E1 E2 E3 F1 G1 H1  I1  I2  I3  I4  I5 COMB

Guixeres 16  7  4  3  0  0  2  1  0  1  0  2  2  0  7  1  0  13  0  0  1  0 4 

Toll 10  6  0  1  2  0  1  1  0  0  1  0  2  0  2  0  1  8  0  0  0  0 4 

Esquerda 2  3  0  2  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  1  6  1  0  0  1 9 

Guineu 6  1  0  3  0  0  0  0  0  2  0  2  0  1  1  0  0  7  0  0  0  0 1 

Espluga 9  0  0  1  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  10  2  2  4  0 2 

Sant Pau 6  10  1  1  0  0  0  1  0  0  2  0  0  0  3  0  1  10  0  2  3  1 7 

Font Major 12  3  3  0  1  0  5  1  0  0  0  1  0  1  3  1  0  8  2  0  0  2 5 

Font Major Ig 2  2  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  6  1  0  5  0  3  0  0 0 

Bonica 8  6  0  2  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  2  0  0  4  1  0  0  0 2 

Frare 2  9  0  2  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0 6 

Gran 19  18  3  3  0  3  3  11 0  1  1  4  1  0  3  1  0  12  2  3  0  0 34 

Freda 5  9  1  0  0  0  1  2  0  0  0  1  0  0  3  0  0  3  3  1  0  0 12 

Cavet 13  4  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  5  4  5  1  1 0 

Colomera 18  2  3  0  0  0  4  0  1  0  0  1  0  0  1  2  0  8  2  0  5  0 4 

Margineda 14  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  4  0  0  0  0  0  5  1  0  9  0 0 

Foric 2  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  1  5  2  3  1 0 

Tabac 7  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  0  4  3  0 0 

Toralla 7  0  1  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  5  0  0 0 

Draga 4  6  1  1  0  2  4  3  0  2  1  0  1  1  3  1  0  8  2  0  0  0 11 

Pla Bruguera 3  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  3  0  4  1  0 1 

Can Filuà 19  8  0  0  0  0  1  1  0  0  0  3  0  0  4  0  0  2  3  1  1  1 4 

Vidre 28  19  4  0  0  1  2  4  0  0  0  0  0  0  0  4  0  12  2  2  10  0 12 

Coll Blanc 6  1  1  1  0  0  1  0  2  0  0  1  0  0  0  0  0  1  5  0  0  0 0 

Parco 5  7  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  1  1  1  0 
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El motiu I1, el cordó llis horitzontal, té un rol similar al del tipus A1 i A2. Es tracta d'un 
motiu molt estès, en totes les cronologies i zones, per aquest fet tampoc pot ser 
considerat un tipus significatiu alhora de destriar o indicar la pertinença a una fase 
cronològica concreta ni a un zona geogràfica.  
 

 
Fig. 217: Els motius documentats a cada jaciment en xifres totals (no percentuals) 

 
Com s'ha dit anteriorment, alhora de realitzar els anàlisis estadístics, s'ha reduït el 
número de motius segons les seves semblances per assolir xifres més representatives 
(taula 161 i fig. 228). També s'ha discriminat entre aquells motius que es consideren 
senzills i aquells que es poden definir com complexos. D'aquesta manera ens proposem 
poder observar si existeix una separació o una homogeneïtat entre els jaciments i les 
zones, i si és possible de determinar diferències entre les fases cronològiques a partir 
d'aquesta nova classificació.  
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Taula 161: Els tipus de motiu segons la seva complexitat 

Motius senzills Motius complexes 
A, B, D1, D2, E1, E2, I1, I2, I4, F1 C, E3, G1, H, I3, I5, D3-D6, combinats 

 

 
Fig. 228: Representació dels tipus de motius senzills i els tipus de motius complexes 

 
L'establiment de grups de motius, senzills i complexos (entre els que s'inclouen el 
combinats), permet observar que hi ha una sèrie de jaciments ens el que el component 
senzill és superior d'una manera molt important al complex, sobretot quan el percentatge 
de senzills és de prop del 80% respecte al de complexos. En aquest cas trobem les 
Guixeres de Vilobí, la cova del Toll, la cova de la Guineu, el Cavet, la cova Colomera, 
la balma Margineda, can Filuà, cova Bonica, cova del Vidre, Coll Blanc i la cova del 
Parco. És destacable el fet que si s'exceptuen els jaciments de Bonica i can Filuà, la 
resta de jaciments pertanyen o bé a la Fase cronològica 1 (Guineu no compta amb 
datació) o bé al grup geogràfic del Segre-Pirineus; cova del Vidre i Coll Blanc, per 
analogies sembla acostar-se força a aquest darrer grup. En el cas de can Filuà i Bonica, 
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aquests jaciments podrien comptar amb unes dimensions reduïdes dels fragments i això 
dificultaria la interpretació dels motius.   
De l'altra banda, gran part dels jaciments de la zona clàssica cardial dins de la Fase 
cronològica 2, compten amb percentatges menors al 80% de presència de motius 
senzills. S'hi troben Sant Pau del Camp, la Font Major, el Frare, la Draga. Entre els que 
no tenen datació hi ha l'Espluga, l'Esquerda i sobretot la cova Freda i la cova Gran. Cal 
remarcar que els jaciments del Segre-Pirineus Toralla, Tabac i Foric compten amb pocs 
fragments i això fa problemàtica la seva representativitat en els estudis de conjunt.  
Per tant, tot i algunes excepcions ja esmentades, sembla que els motius més senzills es 
corresponen amb les fases neolítiques més antigues i també amb els estils més senzills 
propis del grup Segre-Pirineus. Per altra banda, l'augment de la complexitat en els 
motius ve donada a la zona clàssica cardial (prelitoral central sobretot, però també 
Girona i la Conca de Barberà) durant la Fase cronològica 2.  
 

Taula 162: Reducció dels motius decoratius en senzills i complexes (inclosos els combinats) 

Jaciment Senzills Complexes COMB

Guixeres 58 (90,62) 2 4 

Toll 31(79,48) 4 4 

Esquerda 15 (53,57) 4 9 

Guineu 20 (83,3) 3 1 

Espluga 28 (77,7) 4 2 

Sant Pau 35 (72,91) 6 7 

Font Major 38 (79,1) 5 5 

Font Major Ig 16 (72,7) 6 0 

Bonica 24 (85,71) 2 2 

Frare 15 (68,18) 1 6 

Gran 79 (64,7) 9 34 

Freda 28 (68,2) 1 12 

Cavet 30 (81,1) 7 0 

Colomera 44 (86,2) 3 4 

Margineda 34 (100) 0 0 

Foric 13 (72,2) 5 0 

Tabac 14 (77,7) 4 0 

Toralla 12 (63,15) 7 0 

Draga51 33 (64,7) 7 11 

Pla Bruguera 10 (62,5) 5 1 

Can Filuà 42 (87,5) 2 4 

Vidre 81 (81) 7 12 

Coll Blanc 17 (89,43) 2 0 

Parco 17 (89,47) 2 0 

 
Un fenomen similar ha estat observat per Bernabéu i altres (2011a: 173 i següents) al 
territori valencià. Després d'una fase formativa Impressa (Barranquet, Mas d'Is sector 
80), segueix un cardial antic amb motius de base prou senzills i sense un ús de matrius 
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massa variat (Fase NIA1 de Bernabéu et al, 2011a). Posteriorment, una segona i una 
tercera fases cardials ja incorporen motius complexos, més elaborats i al mateix temps 
una combinació major de tècniques i matrius decoratives (Fases NIA2 a IB de Bernabéu 
et al., 2011a).  
A la zona de la Meseta i l'alta vall de l'Ebre, les dades mostren un escenari bastant 
homogeni des de l'inici de la seqüència regional (c. 5300 cal BC en datacions de vida 
curta) i un final mal caracteritzat per la sobtada arribada de ceràmiques llises (García 
Martínez de Lagrán, 2011). El solapament de les datacions disponibles en un lapse curt i 
la manca de grans col·leccions ceràmiques ha impedit la realització d'esquemes 
evolutius fins el moment.  
El mateix succeeix a la zona de l'alt Aragó. Els estudis realitzats fins el moment no han 
pogut realitzar grans esquemes per tot el territori ja que la quantitat de datacions i de 
materials no és elevada. Només la Cueva de Chaves, amb la seva seqüència, ha permès 
observar un primer horitzó (nivell Ib, datat c. 5550-5400 cal BC en mostres de vida 
curta) amb un cardial abundant i dominant i unes composicions de tendència simple 
(Ramón, 2006; Baldellou, 2011). Per contra, el següent nivell (Ia, datat cap a 5350-5200 
cal BC en mostres de vida curta) ja compta amb un repertori major de tècniques 
decoratives i una major complexitat en els motius i temes.  
A França, els estudis de síntesi han proporcionat uns resultats diferents als de Bernabéu 
i altres (2011a) o el nostre mateix. Claire Manen proposa una primera fase (Estil 1 o 
cardial antic, entre 5600-5300 cal BC) amb un domini molt evident de les diferents 
impressions cardials i una important varietat de motius, molts complexos  (tipus F,H,I,J 
de Manen, 2002: 135). No obstant puntualitza que els temes compostos són rars. 
Posteriorment, en un segon moment (Estil 2 o cardial recent, entre 5300-4900 cal BC), 
apunta l'autora a una disminució de l'ús de les tècniques cardials enfront d'altres 
impressions i l'acanalat. Els motius perden riquesa i es tornen simples (Manen, 2002: 
139). Després d'aquesta fase ja arribarien les tradicions epicardials. Opinem que, en 
aquest darrer exemple, l'Estil 2 de Manen (definit en base a pèrdua d'efectius cardials i 
de riquesa de motius), xoca amb les dades de que disposem a Catalunya, on en aquest 
mateix període (la nostra Fase Cronològica 2), està representada (a la zona prelitoral i 
litoral) per una explosió de matrius cardials i de motius decoratius cada cop més 
complexos. Per tant, l'Estil 2 de Manen troba més paral·lelismes amb el nostre grup de 
Segre-Pirineus de la Fase Cronològica 2, i no tant amb els grups de tradició cardial de 
Catalunya dels territoris litoral i prelitoral.  
En conclusió, considerem per Catalunya que: 
-els jaciments amb les datacions antigues (Fase Cronològica 1) compten amb 
percentatges molt alts de motius senzills.  
-els jaciments de la Fase Cronològica 2 dels àmbits litorals i prelitorals tenen motius 
complexes o presenten combinacions de motius.  
-els jaciments de la Fase Cronològica 2 de la zona Segre-Pirineus tenen menys varietat 
de motius que els àmbits litorals i prelitorals de la mateixa fase.  
Per tant, proposem que a mida que s'avança en el temps, les decoracions a les zones 
clàssiques (prelitoral i litoral català) guanyen en complexitat i barroquisme, tant pel que 
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fa a les tècniques decoratives (matrius) com pels motius. Els jaciments situats a la zona 
Segre-Pirineus segueixen una dinàmica pròpia i específica. Tot i que majoritàriament es 
situen a la Fase Cronològica 2, els seus esquemes decoratius són senzills, per tant 
mostren un escenari de trencament amb les zones litorals i prelitorals catalanes. Els 
altiplans centrals serien aquesta frontera entre els grups de tradició cardial (Vallès, 
Penedès, Conca de Barberà, Pla de l'Estany) i aquells que tenen una filiació diferent 
(Oms et al.,2012).  
 
12.1. ELS MOTIUS FIGURATIUS 
 
Més enllà de la filiació a una fase concreta o a un territori específic, ens hem d'aturar, 
per la seva especial significació, per analitzar els motius figuratius que hem identificat a 
les 32 col·leccions analitzades. Cal puntualitzar que els vasos no s'han pogut estudiar 
sencers i per això els motius estan incomplets. Per tant, els resultats exposats a 
continuació poden resultar inexactes (taula 163). 
En total s'han identificat a Catalunya 15 vasos ceràmics que podrien tenir composicions 
decoratives properes als motius figuratius. Les temàtiques més representades són els 
antropomorfs (set), seguits dels motius soliformes amb cinc vasos, mentre que els 
zoomorfs estan representats amb un (Guixeres) i els geomètrics també amb un sol 
exemple (Draga). En el cas de la cova del Bolet no es pot destriar si es tracta d'un 
zoomorf o d'un antropomorf (fig. 229). 
 

Taula 163: Vasos ceràmics amb motius figuratius del neolític inicial català. El número de vas fa referència al 
respectiu nº de cada inventari de jaciment 

Jaciment Vas nº Tipus representat Tècniques emprades 
Guixeres de Vilobí 22 Antropomorf/Orant Cardial oblic 
Guixeres de Vilobí 23 Zoomorf Impressió, cordó i cardial oblic 
Cova del Toll 41 Antropomorf Cardial oblic, umbó i incisió 
Cova del Bolet 13 Antropomorf? Zoomorf? Cardial arrossegat i oblic 
Cova Gran 29 Antropomorf Cardial oblic i cordó 
Cova de la Font Major  45 Motiu solar Boquique 
Draga 10 Motiu solar Pinta 
Draga 52 Esquemàtic (retícula) Cardial oblic, perpendicular, cordó 
Cova del Vidre 34 Antropomorf Impressió, cardial oblic 
Cova del Vidre 107 Antropomorf Cardial oblic, impressió simple 
Cova Colomera 6 Motiu solar Cordó, impressió, colorant 
Cova Colomera 16 Antropomorf/Orant Impressió 
Cova Joan d'Os 8 Motiu solar Boquique, impressió 

Exemples bibliogràfics 
Cova de l'Or  Indet Antropomorf Cardial oblic 
Plansallosa Indet Motiu solar Cordó, impressió 

 
- Vas nº22 de les Guixeres de Vilobí: vas compost de vuit fragments diferents. No s'ha 
pogut establir la morfologia de l'exemplar; amb acabat polit i cuita irregular. Té un 
motiu complex format per un cos central imprès de morfologia quadrangular, envoltat 
de traçades obliqües impreses a la part inferior i superior i de impressions en tema 
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d'espiga als costats del cos central. Tot i que no es pot afirmar amb total seguretat, 
proposem que pugui tractar-se del tram final (cames) d'un probable antropomorf o 
inclús inici d'un orant (la complicada orientació de la peça dificulta la interpretació).  
- Vas nº23 de les Guixeres de Vilobí: vas compost de tres fragments ceràmics. A partir 
de la orientació de la vora, proposem que es tracta d'un exemplar esfèric, amb cuita 
irregular i acabat polit. Mitjançant la impressió d'eina i de cardial oblic (una petxina de 
mida gran), es va realitzar un motiu complex que sembla correspondre a, com a mínim 
un quadrúpede indeterminat. 
- Vas nº41 de la cova del Toll: aquest vas, compost per dos fragment, té un perfil 
esfèric amb arrencament de coll, amb cuita preferentment oxidada i acabat polit. Amb 
tècnica incisa, cardial oblic i umbó es pot observar un tronc central vertical del que 
apareixen dos franges ondulants en ascens. Aquest motiu quedaria tallat er una gruixuda 
franja horitzontal envoltada d'umbó. Podria respondre a un antropomorf de tipus orant 
amb els braços enlairats.  
- Vas nº13 de la cova del Bolet: aquest petit fragment ceràmic és l'únic d'un vas del 
que, a causa de les mides, no hem pogut establir forma ni mida. Presenta, mitjançant les 
tècniques cardial oblic i cardial arrossegat un motiu que no podem orientar amb 
seguretat. La primera opció és que es tracti d'un antropomorf on s'hi observa part del 
tronc, part d'una cama i part d'un braç, L'altra opció, si orientem el tronc en horitzontal, 
pot resultar un zoomorf amb dues extremitats oposades.  
- Vas nº29 de la cova Gran: aquest fragment respon a un vas gran amb coll destacat, de 
cuita reduïda i acabat allisat. Ja fou definit per Bernat Martí i Joaquim Juan-Cabanilles 
(2002) com una possible figura humana. Es podria tractar d'un antropomorf tipus 
"cama-obert" d'Utrilla (2013), basat en un tronc central de tendència vertical (realitzat 
amb un cordó i impressions cardials obliqües), del que sortirien a banda i banda 
extremitats horitzontals en tendència de zig-zag (realitzades amb cardial oblic). 
- Vas nº45 de la cova de la Font Major: aquest vas està format per un únic fragment 
ceràmic, de cuita reduïda i acabat polit. No se n'ha pogut establir la morfologia i la mida 
que li hem assignat és de recipient mitjà. Presenta una decoració realitzada amb 
boquique; es veuen franges més o menys horitzontals o inclinades que procedeixen o es 
dirigeixen cap a un motiu circular incomplet. Podria tractar-se d'un motiu soliforme.  
- Vas nº10 de la Draga: vas hemisfèric de mida mitjana i acabats polits. El motiu que 
presenta, realitzat amb pinta, està articulat a partir d'un motiu circular central a redós 
d'un mugró envoltat d'impressions. D'aquest n'apareixen faixes d'impressions rectilínies 
ascendents i descendents. Interpretem aquest com un vas amb motiu solar.  
- Vas nº52 de la Draga: es tracta potser d'una excepció en aquest apartat per tractar-se 
d'un clar exemple de decoració geomètrica. Aquest vas fragmentari està compost per 
quatre fragments però no té vora. Té un perfil indeterminat corbat, és de mida gran i té 
uns acabats polits. La particularitat d'aquest vas és que, per sota d'un mugró (amb una 
franja impresa a la part superior) s'hi articula un motiu geomètric de tipus retícula. 
Alguns trams inacabats ens fan pensar que el motiu originari serien esvàstiques 
superposades.   
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- Vas nº34 de la cova del Vidre: aquest vas està definit a partir d'un únic fragment 
ceràmic, del que no coneixem les dades tècniques o morfològiques. Presenta una 
decoració a base de cardial oblic i impressió simple. El motiu (incomplet) que s'observa 
és un possible antropomorf amb tronc central vertical del que surten dos braços alçats de 
tendència rectilínia. Sembla detallar-se inclús la presència de dits al braç esquerra de 
l'antropomorf. 
- Vas nº107 de la cova del Vidre: aquest mateix vas ja ha estat analitzat amb 
anterioritat (Bosch, 2009) i integrat dins de les figures de "cama-oberts" (Utrilla, 2013). 
Es tracta d'un exemplar de vas mitjà amb coll destacat. Al centre del vas s'hi 
desenvolupa un motiu complex realitzat amb cardial oblic i impressió simple. Es pot 
definir com un cos central vertical i rectilini que procedeix d'una franja incisa i impresa 
i es completa en una franja horitzontal igual a l'anterior. D'aquest tronc central en surten 
tres parelles de "braços" en zig-zag de desenvolupament horitzontal.   
- Vas nº6 de la cova Colomera: aquest vas està definit a través d'un únic fragment 
ceràmic informe, de cuita irregular i acabats polits. La seva decoració està realitzada 
mitjançant l'aplicació plàstica, impressions simples i aplicació de colorant vermell (ocre 
o similar). Es documenten dos cercles concèntrics realitzats amb un cordó aplicat que es 
troba decorat mitjançant petits impressions simples que podrien respondre a ungulades. 
L'interior del cercle més intern (i petit) es troba totalment pintat de vermell. Podria 
tractar-se d'un motius de tipus soliforme.    
- Vas nº16 de la cova Colomera: Es tracta d'un únic fragment ceràmic, informe i polit, 
decorat amb impressions simples successives que presenta un mínim de tres cercles 
concèntrics impresos. Del més exterior en surten vuit "raigs", "cabells" o "dits". Publicat 
inicialment com un possible motiu solar (Oms, 2008), altres autors han proposat que es 
tracta del cap d'un orant (Utrilla, 2013), amb analogies en ceràmiques de la cova de l'Or 
de Beniarrés i els panells del Pla de Petracos, i del mateix grup que un orant de la cova 
del Tabac (Utrilla, 2013). Aquesta autora considera, creiem que encertadament, que els 
"raigs" no completen tot el perímetre del cercle més extern i per tant no pot tractar-se 
d'un soliforme. Al mateix temps proposà que es trobava més proper a un orant 
antropomorf.  
- Vas nº8 de la cova Joan d'Os: aquest vas també està determinat a partir d'un únic 
fragment ceràmic informe, de cuita reduïda i acabat polit. El motiu decoratiu està molt 
incomplet. A través de la orientació de les parets i de les decoracions, proposem que 
aquest vas tindria una decoració al terç superior a base de garlandes realitzades amb 
boquque i sota d'aquestes, en una alçada mitjana del vas, s'hi trobaria un motiu solar 
realitzat amb impressions simples successives, de tendència meandriforme o sinuosa.   
- Vas de la cova de l'Or (Granados, 1981): es tracta d'un vas determinat a partir d'un 
únic fragment que no ha pogut ser analitzat en aquest treball. Sembla presentar una 
decoració a base de cardial oblic que es disposa de la següent manera: encaixonat per 
una franja vertical a l'esquerra del fragment, s'observa un tronc central en disposició 
vertical del que sortirien, a banda i banda, extremitats en disposició de zig-zag. Podria 
tractar-se d'un antropomorf de tipus "cama-obert". 
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- Vas de Plansallosa (Bosch et al., 1998): es tracta d'un exemplar exacte al vas nº6 de la 
cova Colomera (cordons impresos concèntrics), però sense farciment de colorant 
vermell. La nostra interpretació seria la mateixa que en aquell vas, un possible motiu 
soliforme.  
 

 
Fig. 229: Exemple de vasos (citats al text) amb motius figuratius (escala de 3cm a les fotografies; escala 

independent en cada dibuix). El codi indica el nom del jaciment i el número de vas respectiu en l'inventari de cada 
assentament  
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12.1.1. Paral·lels i significació 
 
Tot i que en aquest treball no s'ha tractat l'art rupestre de Catalunya, aquesta és la única 
eina que els especialistes han trobat per explicar la significació de les ceràmiques 
figuratives. Nosaltres intentarem fer una aproximació a les característiques i als 
paral·lels d'aquests vasos, també a partir de les figuracions rupestres.  
Després d'alguns importants treballs d'autors valencians sobre la significació i el 
paral·lelisme de l'art macrosesquemàtic en el procés de neolitizació (Bernabéu, 1999; 
Hernández i Martí, 1999; Hernández, 2000), també han descrit determinades escenes de 
l'art esquemàtic com un element molt relacionat amb les primeres comunitats agro-
ramaderes a partir dels motius de les ceràmiques impreses (antropomorfs sobretot).  
 

 
Fig. 230: Orants de la zona valenciana (núms. 1 ‐Or‐ i 2 ‐Pla de Petracos‐), de la cova Colomera (nº3). Còdols 

pintats de la Cueva de Chaves (núms. 4 a 7), amb exemples d'orants (modificat d'Utrilla, 2012:561) 

Aquest tipus d'art, que havia estat situat cronològicament a cavall del neolític i l'edat del 
bronze (Hernàndez i Hernández, 2013:139), té uns particularismes prou acusats i ben 
allunyats tècnicament dels exemples de l'art llevantí de Catalunya (D.D.A.A., 1990).  
Al mateix temps que s'establia aquesta cronologia, alguns autors de fora Catalunya 
proposaven que hi havia molts elements, tradicionalment situats dins l'art esquemàtic, 
que tenien clares analogies amb les ceràmiques de jaciments del neolític inicial 
(Baldellou i Utrilla, 1999b) i per tant, proposaven que l'art esquemàtic no sempre havia 
de tenir una cronologia tardana. Alguns autors consideren aquest tipus " l'art esquemàtic 
antic" (Hernández, 2006: 202-203). De fet, es considera a l'actualitat, que l'art 
esquemàtic tardà estaria representat pels oculats i similars, mentre que la resta d'element 
començarien a ser representats des del neolític inicial (Hernàndez i Hernández, 2013). 
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El que ha fet possible la "datació" d'aquest art esquemàtic com antic és la presència, a 
nombrosos indrets, d'art moble (fig. 230). Els exemples més clars i propers al territori 
català són els nombrosos còdols pintats de vermell de la Cueva de Chaves (Utrilla i 
Baldellou, 2002; Utrilla et al., 2008) amb motius geomètrics (creus, faixes de línies, 
barres, punts i cercles) (Baldellou i Utrilla, 1999b; Utrilla, 2013) i figuratius 
(antropomorfs de tipus orant, de cap triangular, creus acabades en figures humanes) 
(Hernández, 206: 205). Això, junt amb la presència de vasos ceràmics decorats amb 
elements que evoquen motius esquemàtics clàssics (zig-zags, soliformes, ramiformes, 
línies rodejades de punts, etc.), ha fet que diversos autors proposin que aquest tipus d'art 
neix clarament durant el neolític inicial, en una fase cardial avançada i durant 
l'epicardial (Martí, 2006; Hernández, 2006; Utrilla, 2013). Fora de Catalunya, els 
exemples més citats són la mateixa Cueva de Chaves, els jaciments cardials del focus 
valencià (Sarsa, Or, Falguera i Cendres), Costalena al baix Aragó o la Cova Fosca a 
Castelló (Martí, 2006; Torregrossa i Galiana, 2001) entre molts d'altres.  
D'aquesta manera, si afegíssim a Catalunya tots els exemplars amb motius de caire 
geomètric o afí, podríem sumar molts altres vasos que tenen temes i motius vinculats 
amb l'art esquemàtic, sobretot aquells que presenten zig-zags, retícules i temes 
ondulants/arquejats. Estan presents a la balma de l'Espluga, la Serreta, la cova del Vidre 
i el Cavet entre molts d'atres. No obstant, aquest tipus d'art no es troba estès per tot el 
territori català on tenim hàbitat del neolític inicial i això pot resultar problemàtic. A la 
zona meridional de l'àmbit Segre-Pirineus (molt propers a la cova del Parco i la cova del 
Tabac), es compta amb un notable conjunt d'abrics pintats amb temes de l'art 
esquemàtic: els diferents abrics del conjunt anomenat les Aparets, Antona, la balma del 
Pantà, la cova del Tabac, el Cogulló, la cova Negra de Tragó, cova de l'Arç, abric de 
Rumbau entre d'altres (D.D.A.A., 1990; Alonso i Grimal, 2001; Hernàndez i 
Hernandez, 2013; Utrilla, 2013). Molts d'ells presenten punts, ramiformes, soliformes, 
zig-zags i puntualment antropomorfs orants (a Tabac, Utrilla, 2013) o antropomorfs en 
estel (balma de les Ovelles). Al mateix temps, els soliformes i orants estan representats 
en cavitats de la zona (Colomera i Joan d'Os). Altres territoris catalans tenen menor 
densitat d'abrics pintats dins l'esquema de les pintures esquemàtiques. El Penedès en 
seria una excepció, amb els abrics de Can Ximet, de Castellví, Roca Roja i la cova dels 
Segarrulls (D.D.A.A., 1990), però no podem relacionar fàcilment els conjunts pictòrics 
amb els registres dels jaciments analitzats en el nostre treball. Relacionat amb els 
jaciments del Vallès, només es pot esmentar la Pedra de les Orenetes. A la Conca de 
Barberà, les Muntanyes de Prades i el Montsant, amb una notable presència d'abrics 
pintats llevantins, tenen menor pes els conjunts esquemàtics (D.D.A.A., 1990; Viñas et 
al., 2012). Els jaciments d'aquest territori són la Font Major (sobretot), i també l'abric de 
l'Areny i la cova III de les Quimeres (fora d'aquest treball). La relació entre 
l'esquematisme moble dels vasos i dels panells sembla difícil d'establir hores d'ara.  
A la Catalunya més meridional, les dades són escasses pel que fa a jaciments (cova del 
Vidre sobretot i la cova de l'Aumediella) i a estacions amb art esquemàtic que 
proporcionin paral·lels a les ceràmiques: els millors exponents són Ermites IV, cova 
Pintada i cova del Pi (Utrilla, 2013). 
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Malauradament, a Catalunya no es coneixen jaciments arqueològics al peu dels panells 
pintats, tal com succeeix a Aragó (Huerto Raso, Cueva de la Miranda i el Remosillo, 
Utrilla. 2013) o quan hi són, aquests no han estat excavats (Tabac i Negra de Tragó). El 
seu estudi permetria associar nivells arqueològics concrets amb possibles utillatges o 
restes de colorant emprats per realitzar els panells.  
Pel que fa als paral·lels, el zoomorf del vas 23 de les Guixeres tindria similituds amb els 
motius homònims de tipus esquemàtic i inclús abstracte segons el model d'Utrilla i 
Martínez Bea (2009). Els possibles antropomorfs de cova Gran i cova del Vidre també 
tindrien semblances amb els tipus esquemàtics i abstractes d'aquesta classificació 
(Utrilla, 2013: 342), dins el grup dels "cama-oberts", tot i que alguns autors els han 
integrat en models propis de l'art macroesquemàtic (Martí i Juan Cabanilles, 2002:167). 
El mateix succeiria amb l'exemple del vas nº13 de la cova del Bolet, tant si es considera 
un antropomorf com un zoomorf. Com s'ha dit anteriorment, l'exemple de possible orant 
del vas nº16 de la cova Colomera podria relacionar-se amb les figures del mateix tipus 
de la cova del Tabac (Utrilla, 2012: 561) i que tanta relació guarden amb el 
macroesquemàtic valencià. En aquest sentit, el vas nº22 de les Guixeres en seria un 
exemple similar. Pel que fa als motius solars, aquests trobarien els seus paral·lels en 
bona part dels abrics esquemàtics en el tipus soliforme.  
Nous estudis de vasos figuratius i també d'aquells que presenten motius geomètrics 
podran, en un futur, augmentar la informació i copçar si realment, l'art esquemàtic es 
relaciona amb un tipus de motius i temes decoratius ceràmics o si no és així. 
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13.- DISCUSSIÓ 5: LES TEMÀTIQUES DECORATIVES 
 
L'anàlisi de les sintaxis que farceixen els motius decoratius esdevé un factor important 
alhora de caracteritzar les produccions ceràmiques del neolític antic inicial. Com no s'ha 
pogut identificar la temàtica en la totalitat dels vasos disponibles a causa de factors com 
la mida o orientació incerta de la peça, el recompte no concorda amb el número total de 
vasos disponibles (taula 164).  
El component horitzontal és el millor representat en quasi tots els jaciments ja siguin de 
la Fase cronològica 1 o 2 i de qualsevol zona geogràfica. També es troba realitzat amb 
tot tipus de tècniques o matrius: cardial, impressions d'eina, acanalats o cordons. En 
concret es documenta en 529 vasos, sent destacables a nivell percentual els conjunts de 
Guixeres, Toll, Colomera, Margineda o Vidre entre d'altres.  
 

Taula 164: Recompte de temàtiques per jaciment. Es presenten les xifres dels tipus simples i dels combinats 

Jaciment Horitz Oblic Vertical Arquejat Creuat Espiga Triangle Pivotant Total simples Combinats

Guixeres 40 4 3 2 0 4 1 1 55 (70,51) 23 (29,48) 

Toll 24 1 1 0 0 2 2 0 30 (71,42) 12 (28,57) 

Esquerda 18 0 1 0 0 1 0 0 20 (64,51) 11 (35,48) 

Guineu 20 3 0 0 0 0 0 0 23 (82,14) 5 (17,85) 

Espluga 11 0 1 0 1 4 1 0 18 (69,23) 8 (30,76) 

Sant Pau 31 2 2 2 0 4 0 0 41 (63,07) 24 (36,92) 

Font Major 19 4 4 2 2 1 0 0 32 (68,08) 15 (31,91) 

Font Major Ig 12 2 2 3 1 0 0 0 20 (71,42) 8 (28,57) 

Bonica 10 2 1 0 0 2 0 0 15 (57,69) 11 (42,3) 

Frare 4 4 1 1 0 6 0 0 16 (59,25) 11 (40,74) 

Gran 42 3 3 1 2 5 3 4 63 (48,83) 66 (51,16) 

Freda 14 0 0 0 0 0 1 0 15 (31,25) 33 (68,75) 

Cavet 27 4 6 0 4 1 0 0 42 (84) 8 (16) 

Colomera 36 3 2 0 0 0 2 0 43 (87,75) 6 (8,69) 

Margineda 38 3 3 0 0 0 0 0 44 (95,66) 2 (4,34) 

Foric 11 3 1 0 0 0 0 0 15 (88,23) 2 (11,76) 

Tabac 14 1 0 1 0 0 1 0 17 (85) 3 (15) 

Toralla 9 2 2 0 0 0 0 0 13 (76,47) 4 (23,52) 

Draga 24 1 2 3 0 1 0 1 32 (58,18) 25 (43,85) 

Pla Bruguera 7 3 0 0 0 1 0 0 11 (55) 9 (45) 

Can Filuà 26 2 2 0 2 9 0 0 41 (75,92) 13 (24,07) 

Vidre 63 1 5 6 0 0 0 0 75 (66,96) 37 (33,03) 

Coll Blanc 16 0 0 2 0 0 0 0 18 (81,81) 4 (18,18) 

Parco 12 0 1 1 0 0 0 0 14 (58,33) 10 (41,66) 

 
Entre la resta dels tipus senzills o únics dins els vasos, el tema oblic amb 48 vasos i el 
tipus vertical amb 43 són els següents en ordre d'importància després del tipus 
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horitzontal. En gairebé cap cas suposen més de cinc vasos i només en el cas de la cova 
del Frare o Pla de la Bruguera això suposa un percentatge representatiu entre els oblics. 
Per contra entre els verticals, només en el cas del Cavet es superen el cinc vasos de 
presència, però percentualment no té cap pes (fig. 231). 
La temàtica arquejada (o arciforme) és troba poc present, però compta amb una 
especificitat tècnica: quan està realitzada amb cardial arrossegat, és present a les 
Guixeres, a Sant Pau, Gran o a la Font Major; En canvi, quan es troba realitzat amb 
d'altres matrius es documenta al Vidre, Coll Blanc i Tabac. La seva presència en d'altres 
jaciments és molt residual. No sembla reflectir una variant cronològica ni tècnica pròpia 
de determinats territoris.   
 

 
Fig. 231: Tipus de temàtica documentada als jaciments (en xifres totals) 

El tipus creuat, només documentat en 12 vasos, és un tema molt esporàdic però també 
compta amb característiques tècniques precises: es troba a l'Espluga, a la Font Major, a 
Gran i a Can Filuà mitjançant impressions de pinta o eina similar; en canvi, al Cavet 
està executat mitjançant incisions fines. Els jaciments del primer grup esmentat 
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pertanyen a la Fase cronològica 2 (Gran i Espluga no compten amb datació 
radiocarbònica).  
La temàtica que denominem espiga, documentada en 41 vasos, és un dels tipus més 
específics del neolític antic. Per una banda i com s'ha esmentat al capítol de matrius 
combinades, quan l'espiga es realitza mitjançant una incisió limitada per impressions 
cardials és un element clàssic de la zona del Vallès i zones veïnes (excepte el Penedès), 
des de l'inici del període al Toll fins als jaciments de la Fase Cronològica 2 (Can Filuà, 
Gran, Frare, Bonica, Sant Pau). Per contra, quan l'espiga es troba totalment realitzada 
amb impressions o tècniques cardials és quelcom més característic de la zona 
penedesenca (Guixeres, Esquerda, Serreta), també present des dels primers moments 
fins la Fase Cronològica 2.  
Les temàtiques triangle i pivotant són molt esporàdiques i no semblen presentar traces 
de cap cronologia concreta ni d'una repartició geogràfica particular.  
Un dels aspectes que pot proporcionar mes dades a nivell cronològic i geogràfic és la 
diferència de presències entre els vasos amb un sol tema decoratiu (simples) i aquells 
complexes i combinats (fig. 232).  
 

 
Fig. 232: Representació percentual dels temes simples i els combinats 

Quan s'observa la repartició dels motius simples i combinats es veuen algunes constants 
que cal remarcar: 
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 -  En primer lloc, els jaciments de la zona Segre-Pirineus compten amb un 
domini total de les temàtiques més senzilles, tal com s'observa en els casos de la 
Margineda, la Colomera, el Foric, la Toralla o el Tabac. El cas del Parco és diferent, ja 
que compta amb més tècniques i combinacions decoratives. Com s'ha vist, tots aquests 
jaciments pertanyen a un espai geogràfic concret i es troben dins la Fase cronològica 2 
quan tenen datació (amb l'excepció de la Margineda per la seva datació dubtosa). 
 - En segon lloc, els jaciments de la Fase cronològica 1 Guixeres, Cavet i Toll 
presenten més d'un 70% de domini del component senzill en les seves temàtiques. Un 
altre jaciment que podria pertànyer a aquesta mateixa fase, com la cova de la Guineu, 
presenta la mateixa característica. 
 - En tercer lloc i per últim, els jaciments de la Fase cronològica 2 i que es troben 
dins l'esfera cardial, acostumen a presentar uns percentatges de temàtiques senzilles 
inferiors al 70 i 60%: són el Frare, Bonica, Sant Pau del Camp i la Draga. Altres sense 
datació però amb les mateixes característiques són Gran, Freda, la Font Major, l'Espluga 
i el Pany.  
 
A escala geogràfica no sembla que hi hagi diferències o semblances entre jaciments, 
sinó que com s'ha vist, són els components cultural i cronològic els que regeixen la 
dispersió d'un tipus o altre de temàtiques, sobretot el fet de ser simples o complexos i 
combinats.   
No obstant, hi ha jaciments que s'allunyen d'aquesta proposta. Can Filuà, el Pla de la 
Bruguera i la cova de la Font Major Ig presenten percentatges discordants amb els altres 
jaciments amb els que podrien tenir paral·lelismes. El Pla de la Bruguera, que en molts 
casos sembla pertànyer a la Fase cronològica 1 (matrius, combinacions, motius) ara es 
situa en percentatges totalment concordants amb els jaciments cardials de la Fase 2. Can 
Filuà segueix una dinàmica totalment contrària. La seva datació i molts dels trets 
decoratius que hem analitzat en aquest treball el situen a la Fase cronològica 2. No 
obstant, les temàtiques decoratives el situen més proper a registres de la Fase 
cronològica 1, amb un percentatge de tipus combinats molt baix (menor al 25%). Per 
últim, la cova de la Font Major Ig presenta la mateixa problemàtica que Can Filuà.  
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14.- DISCUSSIÓ 6: ELS JACIMENTS SENSE DATACIÓ I LA PROPOSTA DE 
GRUP TERRITORIALS 
 
Hi ha un bon número de jaciments que han estat tractats en aquest treball que no tenen 
datació radiocarbònica. A través de l'analogia comparativa amb registres similars 
proposarem una cronologia (relativa), i per tant, ens permetrà situar cada jaciment en 
una Fase Cronològica o una altra. Cal mantenir aquesta adscripció amb certa precaució 
en alguns jaciments, ja que podria donar-se una barreja de materials diagnòstics de 
diferents fases. Són totalment fiables aquells que compten amb materials procedents 
d'excavacions arqueològiques amb criteris moderns, com la cova de la Guineu i el Pla 
de la Bruguera. Altres jaciments compten amb estrats documentats arqueològicament 
però també amb lots de material descontextualitzats, com la cova del Bolet. La resta de 
jaciments no compten amb cap treball arqueològic acurat i poden contenir barreges de 
diferents fases.  
 
Àrea del Penedès: 
- Cova del Bolet: en aquest jaciment amb una llarga tradició arqueològica s'hi han 
documentat un conjunt de 18 vasos ceràmics decorats. Es donen alguns efectius amb 
impressions cardials profuses i cordons llisos, no obstant es troben combinats amb 
elements tardans com acanalats, associacions inciso-impreses i l'ús de la pinta. Els 
motius i les temàtiques mostren certa complexitat. Per aquest motiu s'ha de situar el 
jaciment en la Fase Cronològica 2.  
 
- Cova de la Guineu: d'aquest conjunt es compta amb un registre prou ampli i ha estat 
inserit en els estudis de conjunt (32 vasos). Compta amb un conjunt clàssic de tècniques 
impreses cardials predominants i una presència molt esporàdica d'impressions o pinta. 
Si afegim un grup de motius de tendència bàsica, proposem que la cova de la Guineu 
sigui inserida en la Fase Cronològica 1.  
 
- Esquerda de les Roques del Pany: aquesta interessant cavitat ha proporcionat un total 
de 31 vasos ceràmics decorats. La profusió d'ús de pinta, sovint combinada amb d'altres 
tècniques impreses i la complexitat dels motius i temàtiques, ens fa proposar que el 
Pany ha de ser integrat dins la Fase Cronològica 2. 
 
Àrea del Vallès:  
- Balma de l'Espluga: aquest jaciment ha proporcionat un total de 35 vasos ceràmics 
decorats pertanyents al primer neolític. Entre aquests es documenta un lot important de 
vasos amb impressions cardials, però és molt ressenyable la presència d'impressions, 
d'impressió amb incisió i de combinacions entre cardial i incisió i entre cardial i 
impressió. Això implicaria que el conjunt de l'Espluga s'hauria de situar a la Fase 
Cronològica 2.   
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- Pla de la Bruguera: aquesta concentració de sis sitges amb materials cardials comptà 
amb una datació que proporcionà un resultat erroni. El material arqueològic que 
proporcionaren, tot i que no era molt ampli (22 vasos decorats), sí que pot ser considerat 
com significatiu. Compta amb profusió de decoració cardial i la presència important de 
cordons. Els seus motius acostumen a ser senzills i les associacions o combinacions poc 
o gens freqüents. Això implicaria situar el jaciment a la Fase cronològica 1, tot i que 
exemples propers com el del Turó de Can Bellsolà mostren unes característiques 
similars i una datació ja integrada dins la Fase Cronològica 2.  
 
Massís de Montserrat: 
- Cova Gran: aquest emblemàtic jaciment fou excavat sense una metodologia 
arqueològica acurada i segons Baldellou i altres (1989), tots els materials aparegueren 
en una fina cap sedimentària. De la fase d'ocupació més antiga hem identificat un total 
de 140 vasos ceràmics decorats. Domina la mostra tot tipus de decoració cardial, però és 
molt ressenyable la important presència d'altres impressions d'eina (pinta i també eina 
simple), d'incisions i cordons ortogonals. Per altra banda, també és molt destacable el 
nombre de combinacions de matrius i de motius i temes decoratius complexes i 
combinats. A partir d'aquestes dades, tot i donar-se la possibilitat que hagués existit més 
d'una fase cardial, el conjunt sembla que ha de situar-se amb tota seguretat a la Fase 
Cronològica 2.  
 
- Cova Freda: té unes característiques de descobriment i resultats molt similars als 
descrits per l'anterior jaciment, però amb menor presència cardial (49 vasos) i major 
diversitat de materials d'altres fases (Baldellou et al., 1989). La naturalesa de les 
produccions ceràmiques també és similar a la cova Gran, amb domini de les tècniques 
cardials, però amb una incidència important d'altres matrius, així com també s'hi donen 
nombroses combinacions de motius i temàtiques. Això implica que, a priori, també cal 
situar la cova Freda a la Fase Cronològica 2.  
 
Àrea Segre-Pirineus: 
- Cova de la Valldan: aquesta cavitat formada per diverses galeries amb unes condicions 
poc aptes per l'hàbitat humà, compta amb lots de materials ceràmics que procedeixen de 
diferents rebusques no regulades a nivell legal. No obstant, dipositats la Museu 
Episcopal de Solsona s'hi troben un bon conjunt de materials (un mínim de 14 vasos 
decorats) amb una profusió molt remarcable de decoracions cardials, però també 
d'impreses i de combinades. Això implica, a priori, la possibilitat de situar el jaciment 
en qualsevol de les dues fases.  
 
- Cova del Tabac: aquest important jaciment mai ha comptat amb una excavació 
arqueològica amb mètodes moderns. Tot el material que d'ella en procedeix ha estat 
recuperat per furtius i excursionistes. Això, no obstant, no ha impedit que puguem 
identificar un bon número de materials ceràmics (un mínim de 22 vasos) que es 
corresponen amb una fase de ceràmiques impreses. L'analogia que aquests presenten 
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amb jaciments amb estratigrafia com la cova Colomera (amb ceràmiques impreses, 
acanalades i presència de boquique) fan situar aquest jaciment a la Fase Cronològica 2, 
en el context del grup Segre-Pirineus.  
 
- Cova de les Llenes: aquesta gran cavitat, excavada parcialment per Joan Maluquer de 
Motes durant la dècada dels anys 40 del passat segle (Maluquer de Motes, 1951), va 
proporcionar en un primer moment un gran lot de ceràmiques de l'edat del bronze. No 
obstant, l'estudi dels fons de diversos museus ens ha permès identificar un mínim de 20 
vasos decorats que es corresponen amb una fase de ceràmiques impreses neolítiques. En 
aquest cas, tal com succeeix amb la cova del Tabac, el tipus i característiques del 
material ceràmic permet proposar que es tracta d'un jaciment que pertany a la Fase 
Cronològica 2 i alhora dins el grup regional Segre-Pirineus. 
 
- Cova de Toralla: aquesta cavitat, com les Llenes, també fou excavada per Maluquer de 
Motes durant la dècada dels anys 40 del passat segle (Maluquer de Motes, 1949). 
Presentà un interessant seqüència des del neolític final fins l'edat del bronze. Tal com ha 
succeït en el cas anterior, la Toralla també comptava amb materials ceràmics 
pertanyents a una fase del neolític antic de ceràmiques impreses. A causa de les matrius 
documentades i la seva analogia amb d'altres registres del territori, considerem la 
Toralla dins la Fase Cronològica 2.  
 
- Cova Joan d'Os: aquesta gran cavitat, com la cova del Tabac, mai ha estat objecte 
d'excavacions amb mètode arqueològic, no obstant això, la revisió dels materials dels 
fons de diversos museus ha permès identificar un mínim de 13 vasos ceràmics que es 
corresponen bé amb una ocupació del neolític antic de ceràmiques impreses. La 
presència de cardial, boquique i impressions variades el situa dins aquesta esfera, tot i 
que probablement en una Fase Cronològica 2 i dins el grup geogràfic Segre-Pirineus. 
 
- Cova del Foric: aquest jaciment, que fou excavat en part per Maluquer de Motes 
segons documentació del Museu d'Arqueologia de Catalunya, restà inèdit per a la 
comunitat científica. Es tracta d'un assentament amb una gran quantitat de materials 
dipositat en diversos museus i amb una procedència diversa. Del total, n'hem identificat 
un total de 22 vasos ceràmics que poden correspondre's amb un horitzó del neolític 
antic, basat sobretot en ceràmiques impreses, acanalats, boquique i cordons llisos. Això 
el situaria per analogia amb d'altres jaciments de la zona amb bones condicions 
estratigràfiques, dins la Fase Cronològica 2.  
 
- Cova Negra de Tragó: aquesta gran cavitat, com d'altres a la zona, no ha comptat mai 
amb una excavació amb metodologia moderna. Tot i així nombrosos materials 
forneixen els fons d'alguns museus catalans. Entre tot aquest s'ha identificat un mínim 
de sis vasos ceràmics amb impressins, boquique i incisions junt amb cordons. Aquest 
registre el situa dins la Fase Cronològica 2, per analogia amb materials de jaciments 
com la cova Colomera. 
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Sud de Catalunya:  
- Cova de la Font Major (treballs de Vilaseca): en el monogràfic del jaciment (capítol 
8.2.3 d'aquest treball), es detalla que el registre ceràmic de la Font Major dels treballs de 
Vilaseca és sensiblement diferent al de la campanya del nivell Ig (any 2011). Aquest 
darrer nivell va ser datat radiocarbònicament i proporcionà una datació de 6310±40 BP. 
Els tipus de matrius emprades i els motius i temàtiques d'aquest paquet de materials és 
encara més evolucionat que el del nivell Ig, per aquesta raó, considerem els materials 
del lot Vilaseca dins de la Fase Cronològica 2.  
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14.1. Els grups geogràfics i les seves filiacions cronològiques  
 
Tal com s'ha vist a les discussions anteriors, s'han pogut extreure conclusions sobre 
tipus de matrius emprades segons els territoris i la cronologia, així com també dels 
motius decoratius. Per tal d'assolir un grau d'informació major i més representativa, hem 
procedit a unificar els vasos ceràmics per cada territori i cada fase cronològica. Les 
comparacions entre aquests grups ens ha de permetre copçar si existeix o no un model 
territorial i evolutiu en cada territori particular i també, per extensió, a tot el territori 
català.  
Per analitzar a nivell cronològic i territorial els diversos àmbits, hem analitzat les 
matrius decoratives (simplificades i desglossades). En els casos on els jaciments es 
troben isolats o a molta distància d'altres assentaments, es representaran de manera 
independent (Cavet, Draga, cova del Vidre i cova de la Font Major). En aquest apartat, 
no es té en compte la Fase Cronològica 0, ja que té molt poca representativitat i no s'ha 
documentat cap context pur d'aquesta fase. 
A la Fase Cronològica 1 s'hi han inclòs els grups "Cavet" (56 vasos), "Penedès 1" amb 
les Guixeres de Vilobí, la Serreta, la Vinya d'en Pau i la cova de la Guineu (144 vasos) i 
"Vallès 1" amb la cova del Toll i el Pla de la Bruguera (70 vasos) (fig. 233 i taula 165).  
 

 
Fig. 233: Número de vasos ceràmics per cada territori de la Fase Cronològica 1 

A la Fase Cronològica 2 s'hi han inclòs els grups "cova del Vidre" (114 vasos), "cova de 
la Font Major" (91 vasos), "Penedès 2" amb l'Esquerda de les Roques del Pany i la cova 
del Bolet (49 vasos), "Vallès 2" amb la cova del Frare, la balma de l'Espluga, can Filuà i 
el Turó de Can Bellsolà (142 vasos), "Draga" (59 vasos), grup "Montserrat" amb cova 
Gran i cova Freda (189 vasos), grup "Garraf-Barcelona" amb la cova Bonica i Sant Pau 
del Camp (113 vasos) i "Segre-Pirineus" sense la cova de la Valldan que podria situar-
se a la Fase cronològica 1, amb els jaciments de la cova Colomera, balma Margineda, 
cova del Parco, cova de Toralla, cova de les Llenes, cova Joan d'Os i la cova del Foric 
(227 vasos) (fig. 234 i taula 165).  
Per tant, durant la Fase cronològica 1 es comparen els trets de tres àmbits diferents amb 
un total de 270 vasos ceràmics; per la Fase cronològica 2 es comparen els registres de 
vuit espais amb un total de 795 vasos ceràmics.  
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Fig. 234: Número de vasos ceràmics per cada territori de la Fase cronològica 2 

Taula 125: Recompte de matrius simplificades, per territoris i fases (en xifres totals i percentuals) A Cardial; B 
Cardial + cordó; C Cardial + inc/imp; D Cordó llis; E Impressió; F Pinta; G Cordó imprès/incís; H Incís o Acanalat; I 

Pinta + cardial; J Incís‐Imprès; K Sillon d'impressions; L Boquique 

A B C D E F G H I J K L Altres total

Penedès 1 77 16 2 30 3 1 2 0 1 0 0 0 2 144 

Vallès 1 40 5 3 15 4 1 1 1 0 0 0 0 0 70 

Cavet 18 3 1 13 6 1 3 9 0 0 2 0 0 56 

Penedès 2 17 8 1 14 0 3 1 2 9 2 0 0 2 59 

Vallès 2 42 13 9 29 19 5 6 3 4 5 0 0 7 142 

Garraf-BCN 59 14 2 18 5 2 4 1 2 2 0 0 6 113 

Segre 8 2 6 49 51 6 29 36 14 0 0 20 6 227 

Draga 14 5 4 10 3 3 0 0 14 1 0 0 5 59 

Font Major 23 14 3 23 10 4 4 3 0 1 0 2 4 91 

Vidre 15 1 16 16 17 0 12 11 0 19 0 2 5 113 

Montserrat 87 32 16 24 4 3 1 3 1 16 0 0 2 189 

Percentatges 

Penedès 1 57,46 11,94 1,49 22,38 2,23 0,74 1,49 0 0,74 0 0 0 1,49 144 

Vallès 1 57,14 7,14 4,28 21,42 5,71 1,42 1,42 1,42 0 0 0 0 0 70 

Cavet 32,14 5,35 1,78 23,21 10,71 1,78 5,35 16,07 0 0 3,57 0 0 56 

Penedès 2 28,81 13,55 1,69 23,72 0 5,08 1,69 3,38 15,25 3,38 0 0 3,38 49 

Vallès 2 29,57 9,15 6,33 20,42 13,38 3,52 4,22 2,11 2,81 3,52 0 0 4,92 142 

Garraf-BCN 52,21 12,38 1,76 15,92 4,42 1,76 3,53 0,88 1,76 1,76 0 0 5,3 113 

Segre 3,52 0,88 2,64 21,58 22,46 2,64 12,77 15,85 1,32 0 0 8,81 2,64 227 

Draga 23,72 8,47 6,77 16,94 5,08 5,08 0 0 23,72 1,69 0 0 8,47 59 

Font Major 25,27 15,38 3,29 25,27 10,98 4,39 4,39 3,29 0 1,09 0 2,19 4,39 91 

Vidre 13,15 0,87 14,03 14,03 14,91 0 10,52 9,64 0 16,66 0 1,75 4,42 113 

Montserrat 46,03 16,93 8,46 12,69 2,11 1,58 0,52 1,58 0,52 8,46 0 0 1,05 189 

 
En l'estudi de les matrius simplificades es poden observar ja diferències importants, tant 
a nivell local quan es canvia de Fase Cronològica com entre els territoris dins d'una 
mateixa fase (fig. 237). Dins el Penedès i el Vallès, entre la Fase cronològica 1 i la 2, 
veiem com s'evoluciona d'un clar domini de la matriu cardial única i els cordons llisos, 
cap a una disminució molt important de la tècnica cardial (en un 50%), un manteniment 
percentual dels cordons llisos i un floreixement important de les impressions simples, 
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els cordons impresos/incisos, l'ús de la pinta i de la combinació d'aquesta i el cardial 
(sobretot a la zona Penedesenca). L'associació incisió-impressió passa de no ser 
representativa a la Fase Cronològica 1, a assolir en uns casos percentatges superiors al 
5-10% del total durant la Fase Cronològica 2. 
 

 
Fig. 2352: Jaciments de la Fase cronològica 1. Aquells encerclats en vermell formen part de "grups" dels que es 
parla en aquest capítol. Els números 1, 2 i 3 se'ls considera per materials puntuals i no són representatius ni 
segurs. 1: Balma Margineda; 2: Cova de la Valldan; 3: Cova del Parco; 4: Balma del Serrat del Pont; 5: Cova del 
Toll; 6: Can Roqueta II; 7: Pla de la Bruguera; 8: Plaça Vila de Madrid; 9: Cova de Can Sadurní; 10: Cova de la 

Guineu; 11: Guixeres de Vilobí; 12: Serreta; 13: Cavet.  

Quan hom analitza la Fase Cronològica 1 (fig. 235), les diferències entre els conjunts es 
fan patents. Les zones Penedès 1 i Vallès 1 són molt similars en l'ús de la matriu cardial 
de manera única (c. 60%) i dels cordons llisos. No obstant, el Penedès 1 compta amb 
major presència de la combinació cardial + cordó i menor de la combinació cardial + 
incisió/impressió, igual que amb la impressió simple. Les presències de pinta i de cordó 
imprès són insignificants en ambdós casos (fig. 236). L'estudi de les matrius decoratives 
detallades permetrà observar noves diferències entre aquests dos territoris. En el cas del 
Cavet, només la presència de cordó llis és molt similar a Vallès 1 i Penedès 1. De la 
resta, aquest jaciment tarragoní té un menor pes de la matriu cardial com a única 
decoració (c.30%) i també de la seva combinació amb cordó. En canvi compta amb 
major presència d'impressions d'eina, de cordons impresos/incisos i sobretot d'incisions 
i acanalats. Per últim, també té la presència de sillon d'impressions en un percentatge 
molt petit, tècnica totalment absent dels grups Vallès 1 i Penedès 1 (fig. 238).  
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Fig.236: Distribució, per territoris, de les matrius més representatives durant la Fase Cronològica 1 

 
 

 
Fig.237: Comparativa de l'ús de matrius simplificades entre el territoris Penedès i Vallès, entre les Fases 

Cronològiques 1 i 2. 

0

10

20

30

40

50

60

70

Penedès 1

Penedès 2

Vallès 1

Vallès 2



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA. LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES CERÀMIQUES 
IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
412 

 

 
Fig. 3: Comparació dels percentatges de matrius simplificades entre els territoris de la Fase Cronològica 1 

 

 
Fig. 2394: Comparació de l'ús de matrius simplificades entre els territoris de la Fase Cronològica 2 

Durant la Fase Cronològica 2, només els territoris de Montserrat i Garraf-Barcelona 
mantenen uns percentatges alts de cardial com a única matriu (c. 55-65%) (fig. 239). A 
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la resta de zones, aquests davallen fins aproximadament el 20-30%, excepte a la cova 
del Vidre (13,15%) i el grup Segre-Pirineus (3,52%), amb un pes molt menor. Els 
cordons llisos es mantenen en unes proporcions homogènies a tots els grups (entre el 
15% i el 25%) i només el grup Montserrat n'està per sota sensiblement. Les impressions 
simples tenen una distribució molt més heterogènia. Per una banda, el grup Segre-
Pirineus compta amb un important component d'aquest tipus (22%), del qual només 
n'estan a prop la cova del Vidre i el grup Vallès 2 (c.15%). La Font Major (amb prop 
d'un 10%) és el darrer que disposa d'aquest tipus d'impressions amb un pes rellevant 
(fig. 240). 
 

 
Fig.240: Distribució, per territoris, de les matrius més representatives durant la Fase Cronològica 2 

La resta de jaciments compten amb una presència testimonial d'aquesta matriu. La pinta, 
com a única matriu emprada, té un pes molt pobre en tots els jaciments. Només assoleix 
prop d'un 5% a indrets com la Draga, la Font Major o Penedès 2. Les incisions, per la 
seva banda, també tenen una presència molt desigual en els diferents territoris. Només 
la zona Segre-Pirineus i la cova del Vidre compten amb una presència al voltant del 
10% del total. A la resta de territoris no es supera el 2-3%.  
Quan entrem en les combinacions simplificades de matrius, podem veure que el cardial 
+ impressió/incisió només té rellevància a la cova del Vidre i, a molta distància, a 
Montserrat i a la Draga.  L'associació pinta + cardial, de la seva banda, té un pes relatiu 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA. LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES CERÀMIQUES 
IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
414 

 

a les mostres de la Draga i de Penedès 2, amb entre un 15% i un 25%. A la resta de 
territoris no supera el 2% de presència. 
Per últim, el boquique només es troba documentat al grup Segre-Pirineus amb prop d'un 
8% i amb percentatges menors a la cova del Vidre i a la cova de la Font Major.  
 

 
Fig.241: Anàlisi cluster (Gower) de la totalitat dels territoris i les fases cronològiques (realitzat mitjançant el 

software PAST) 

L'anàlisi cluster (fig. 241) realitzat sobre els motius simplificats demostra un veïnatge 
molt significatiu entre els grups Segre-Pirineus i Vidre, probablement per la baixa 
quantitat de percentatge cardial de les mostres i pel pes de les impressions d'eina i les 
incisions/acanalats. A l'altre banda de l'arbre, els jaciments de clara afinitat amb l'esfera 
cardial es troben agrupats en diversos grups. El Penedès 1 i Vallès 1 tenen homogeneïtat 
en l'alt percentatge de la tècnica cardial i el baix nombre d'altres tècniques emprades. 
Junt a aquests, se'ls adossen primer Garraf-Barcelona i posteriorment Montserrat, 
sobretot per la gran quantitat, també, de la tècnica cardial com a matriu única. En un 
altre grup homogeni, Vallès 2, Penedès 2, Draga i Font Major es troben junts a causa 
d'una presència homogènia de la tècnica cardial i del floreixement de tècniques 
combinades com la pinta + cardial i percentatges reduïts però estables d'impressions 
d'eina. Per últim, aquests dos grups de veïnatge s'acaben acoplant al Cavet. Aquest 
darrer grup es localitza aquí no tant per la seva semblança amb els grups cardials 
predominants, sinó per la seva llunyania amb les zones de Segre-Pirineus i de cova del 
Vidre.  
Aquesta anàlisi, realitzada sobre les matrius simplificades, indica dades relatives només 
a aquest tipus d'estudi. Això implica certes diferències amb les dades proporcionades 
per a les discussions 3 i 4. En aquests capítols s'ha demostrat que l'anàlisi de les matrius 
de manera detallada proporciona valuoses dades respecte a les possibles afinitats i 
filiacions dels grups del neolític inicial.  
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Fig.242: Jaciments de la Fase cronològica 2. Aquells encerclats en vermell han estat considerats "grups" o 
territoris. 1: Balma Margineda; 2: Cova de les Llenes; 3: Cova de Toralla; 4: Cova Colomera; 5 Cova Negra de 

Tragó; 6: Cova del Foric; 7: Cova Joan d'Os: 8: Cova Gran de Santa Linya; 9: Cova del Tabac; 10: Cova del Parco; 11: 
Cova de la Valldan; 12: Plansallosa; 13: Coves del Reclau; 14: Draga; 16: Cova del Frare; 17: Turó de Can Bellsolà; 
18: Sant Pau del Camp; 19: Cova Bonica; 20: Cova de Can Sadurní; 21: Cova del Bolet23: Cova de Sant Llorenç; 24: 
Esquerda de les Roques del Pany; 25: Cova de la Font Major; 26: Coll Blanc; 27: Cova del Vidre; 28: Cova Gran i 

Cova Freda; 29: Balma de l'Espluga; 30: Can Filuà; 31: Cova Foradada 

 
De la taula 166 i de la figura 243 es desprèn el fet que el cardial oblic és la matriu més 
emprada als grups de la Fase Cronològica 1. Cal destacar però, que al Penedès 1 els 
tipus cardial perpendicular té un pes baix en contraposició a Vallès 1 i Cavet, on 
assoleix gairebé un 15% de presència. El cardial arrossegat, de la seva banda, només 
supera el 5% al Cavet. En canvi, l'associació cardial oblic + arrossegat assoleix una 
certa importància Penedès 1 i Cavet, mentre que és inexistent a Vallès 1. Per contra, la 
representativitat és inversa en el cas de la combinació cardial + umbó, que no es 
documenta en cap efectiu a Penedès 1 ni al Cavet. Tal com s'ha dit anteriorment, les 
impreses simples d'eina, a la Fase Cronològica 1, només tenen un pes rellevant al Cavet, 
mentre que són molt poc significatives a les planes prelitorals centrals.   
 
 
 
 
 



LA NEOLITITZACIÓ DEL NORD‐EST DE LA PENÍNSULA IBÈRICA. LES DATACIONS DE 14C I LES PRIMERES CERÀMIQUES 
IMPRESES c.5600‐4900 CAL BC.  

 

 
416 

 

Taula 166: Matrius impreses desglossades en xifres percentuals. A Oblic; B Perpendicular; C Arrossegat; D Cardial 
indet.; E Combinació cardial triple; F Impreses d'eina; G Pinta; H Oblic + perpendicular; I Oblic + arrossegat; J 

Perpendicular + arrossegat; K Cardial + umbó; L Cardial + pinta 

A B C D E F G H I J K L Total 

Penedès 1 60,25 5,12 5,12 2,56 1,28 3,84 1,28 6,41 12,82 0 0 1,28 78

Vallès 1 46,66 13,33 4,44 0 2,22 8,88 2,22 8,88 0 0 13,33 0 45

Cavet 42,3 15,38 7,69 0 0 23,07 3,84 0 7,69 0 0 0 26

Penedès 2 10,5 7,89 18,42 0 2,63 0 7,89 2,63 21,05 5,62 0 23,68 38

Vallès 2 40,8 7,04 2,81 0 1,4 26,8 7,04 1,4 1,4 0 5,63 5,63 71

Garraf-BCN 47,1 7,14 10 1,42 0 7,14 2,85 7,14 7,14 1,42 5,17 2,85 70

Segre 2,63 7,89 2,63 2,63 0 71,1 13,2 0 0 0 0 0 38

Draga 24,3 13,51 0 2,7 0 8,1 8,1 5,4 0 0 0 37,83 37

Font Major 15,2 8,69 39,13 0 0 21,7 8,69 0 2,17 0 4,34 0 46

Vidre 27,3 0 9,1 6,06 0 51,5 0 3,03 3,03 0 0 0 33

Montserrat 45,3 0 16,54 1,49 0,71 2,87 2,87 2,15 5,75 0 10,79 11,51 139

 

 
Fig.243: Mapa amb els percentatges de matrius impreses detallades, segons territoris, de la Fase Cronològica 1 

Pel que fa a la Fase Cronològica 2 (fig. 244), destaca un davallament prou important de 
la tècnica cardial obliqua, que (fora de la zona Segre-Pirineus), es situa entorn d'un 25-
30% a zones com Draga, Vidre i molt menor a Penedès 2 i Font Major. Els percentatges 
es mantenen alts a indrets com Montserrat, Garraf-Barcelona i Vallès 2 (c. 40%). En els  
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àmbits on l'oblic perd pes, guanya importància el cardial arrossegat amb entre un 20% i 
un 40%, mentre que a la resta de territoris no assoleix un 5% si exceptuem el Vidre (c. 
10%).  El cardial perpendicular té una presència notable a la Draga (c.15%) i es manté 
en xifres més moderades a Penedès 2, Vallès 2, Garraf-Barcelona i la Font Major, i no 
es documenta a Vidre i Montserrat.  
L'ús de pinta com a única tècnica es triplica en molts casos en aquesta fase cronològica 
des de l'anterior. Assoleix prop d'un 8% a indrets com Draga, Font Major, Vallès 2 i 
Penedès 2, però queda poc representat a Garraf-Barcelona i a la zona del Segre.  
De la seva banda, les impressions d'eina són la tècnica impresa dominant a la zona de 
Segre-Pirineus, i arriba a percentatges representatius a Vallès 2 i Font Major amb prop 
d'un 20%. Aquesta xifra és superada amb escreix a Vidre.  
 

 
Fig. 2445: Mapa amb els percentatges de matrius impreses detallades, segons territoris, de la Fase Cronològica 2 

Pel que fa a les combinacions de tècniques, el cardial oblic + arrossegat només 
aconsegueix fer-se representatiu a Penedès 2, mentre que a la resta de territoris 
estranyament assoleix el 5% de presència. El cardial + umbó és un tipus molt específic i 
tan sols és present a Montserrat, Vallès 2, Garraf-Barcelona i en menor mesura a la Font 
Major. L'associació pinta + cardial, per la seva banda, té un pes molt important a la 
Draga i a Penedès 2, una presència menor a Montserrat (c.10%) i es documenta de 
manera residual a Vallès 2 i Garraf-Barcelona. A la resta de territoris no hi és present.   
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Fig. 645: Anàlisi cluster (Euclidean) de la totalitat dels territoris a la Fase cronològica 2 segons les matrius 

impreses detallades (realitzat mitjançant el software PAST) 

L'anàlisi en arbre (fig. 245) de les matrius detallades de la Fase Cronològica 2 ha revelat 
que els grups Segre-Pirineus i Vidre continuen presentant clares analogies, com s'ha dit 
anteriorment gràcies als baixos percentatges d'impressions cardials com a única matriu i 
al floreixement de les impressions amb eina. Per altra banda, s'ha detectat que la Draga i 
la Font Major recullen els atributs principals dels grups cardials del prelitoral central, 
però se n'allunyen tant entre ells com d'aquests jaciments del Vallès, Penedès, Garraf-
Barcelona i Montserrat, sobretot gràcies a un ús massiu del cardial arrossegat (Font 
Major) o per la combinació pinta + cardial (Draga). De la resta, s'albira una important 
homogeneïtat entre Garraf-Barcelona i Montserrat, i d'aquests en conjunt amb Vallès 2. 
Les característiques d'aquests grups són similars i entren en major connexió gràcies a 
l'ús de l'umbó cardial. El Penedès 2, sense aquesta darrera matriu però amb un notable 
ús del cardial oblic + arrossegat, s'hi acaba adossant per la resta de variables, molt 
similars.   
 
En resum (veure taula 167), l'anàlisi de les matrius sembla indicar que en un primer 
moment, la Fase Cronològica 1, el Cavet compta amb un repertori ceràmic bastant 
diferent al de les zones de Penedès 1 i Vallès 1. Al mateix temps, aquests dos espais 
compten amb notables semblances però també amb trets distintius propis 
La transició entre els registres de la Fase Cronològica 1 i la 2 no s'ha pogut analitzar ja 
que no existeixen, en el nostre treball, estratigrafies extenses. Tanmateix, entre 
jaciments veïns (a les zones del Penedès i Vallès), hem pogut detectar que es denota un 
trencament clar entre les fases 1 i 2.  
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Ja durant la Fase Cronològica 2, amb molta més riquesa en el nombre de matrius 
emprades, es veu amb claredat una certa regionalització dels diferents grups territorials. 
Per una banda percebem certa homogeneïtat entre Garraf-pla de Barcelona i la 
muntanya de Montserrat, que mostren filiacions però també notables diferències amb els 
territoris Vallès 2 i sobretot amb Penedès 2. Al mateix temps, Draga i Font Major 
compten amb uns trets particulars molt clars i amb pocs paral·lels a la resta dels grups 
catalans. Per últim, el grup Segre-Pirineus només té paral·lelismes en aquesta fase amb 
la cova del Vidre, a la Catalunya més meridional. 
Tot això dibuixa un escenari certament complex quant a les produccions ceràmiques de 
les primeres comunitats neolítiques a Catalunya. Això, segons la nostra opinió, podria 
implicar una varietat en els grups humans que colonitzaren el territori català. Si això 
podria respondre a onades successives de grups humans diferents (Van Willigen, 2004) 
o si es tractaria de modificacions culturals de caire local (Guilaine, 2003) és una cosa 
que a hores d'ara no podem afirmar ni negar. La manca de jaciments amb estratigrafies 
àmplies i on es succeeixin episodis del primer neolític fa més complicada la resolució 
del problema. L'estudi, en el futur, de la cova de Can Sadurní (capes 18 i 17) podria 
fornir nova informació al respecte.  
 

Taula 167: Resum de les relacions entre les zones amb restes del neolític inicial 

Zona/jaciment Relació sincrònica Relació diacrònica 
Fase Cronològica 1 

Penedès 1 Poca relació amb Cavet i certa relació amb Vallès 1 Trencament amb Penedès 2 
Vallès 1 Poca relació amb Cavet i certa relació amb Penedès 1 Trencament amb Vallès 2 
Cavet Poca relació amb Vallès 1 i Penedès 1 Sense relació amb grups posteriors 

Fase Cronològica 2 

Penedès 2 
Certa relació amb Vallès 2, poca relació amb Montserrat i 

pla BCN-Garraf. Poca relació amb Font Major i Draga. Cap 
relació amb Segre i Vidre. 

Trencament amb Penedès 1 

Vallès 2 
Certa relació amb Penedès 2, Montserrat i pla BCN-Garrf. 

Cap relació amb Segre, Vidre, Draga i Font Major 
Trencament amb Vallès 1 

Pla BCN-Garraf 
Homogeneïtat amb Montserrat, certa relació amb Vallès 2 i 

poca relació amb Penedès 2, Vidre, Segre, Font Major 
Sense grup anterior 

Massís de 
Montserrat 

Homogeneïtat amb pla de BCN-Garraf, certa relació amb 
Vallès 2 i poca relació amb Penedès 2, Vidre, Segre, Font 

Major 

Sense grup anterior 

Segre-Pirineus Relació amb Vidre. Cap relació amb la resta de grups Sense grup anterior 
Vidre Relació amb Segre. Cap relació amb la resta de grups Sense grup anterior 
Draga Poca relació amb la resta de grups Sense grup anterior 

Font Major 
Certa relació amb Penedès 2. Poca relació amb la resta de 

grups 
Sense grup anterior 

 
A nivell de paral·lels, els àmbits litorals i prelitorals de tradició cardial semblen tenir 
similituds amb els conjunts de la baixa Provença amb jaciments com Oullins c6 (Roudil 
i Van Willigen, 2002), Fontbrégoua c47-46 (Courtin i Échallier, 1994) i Pétites Bâties 
(Binder et al., 2002). En aquests jaciments predomina el cardial oblic, els motius no són 
excessivament complexes ni barrocs i les temàtiques horitzontals dominen vers les 
pivotants i d'altres. A la zona del Llenguadoc, l'únic jaciment amb prous restes és 
Leucate-Corrège ja que Gazel A, Jean Cros 2a-b i Camprafaud c19 tenen molt pocs 
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efectius (Manen, 2002). L'esmentat jaciment costaner ha estat sovint vinculat amb la 
Draga (Manen i Guilaine, 2010) per l'ús de la pinta, però també té un notable pes la 
presència de cardial arrossegat, sovint combinat amb d'altres matrius (Guilaine et al., 
1984) i això el relaciona, almenys en part, amb l'horitzó penedesenc. Malauradament, 
Leucate-Corrège no fou excavat amb metodologia arqueològica i les seves restes 
ceràmiques poden pertànyer a nombroses fases diferents del neolític inicial.   
Els materials de la zona Segre-Pirineus només tenen analogies a Catalunya amb la cova 
del Vidre i el Coll Blanc (amb poques restes). D'altra banda, s'ha assenyalat 
repetidament que també té una clara filiació amb les ceràmiques del Llenguadoc interior 
amb jaciments com Camprafaud c18-16 (Rodriguez, 1984), Dourgne c5 (Guilaine et al., 
1993) i Gazel B (Manen, 2002) entre d'altres. Aquesta tipus de materials, al mateix 
temps serien similars als de la vall de l'Ebre i la Meseta nord (García Martínez de 
Lagrán, 2011). Això ens va impulsar a analitzar la homogeneïtat d'aquestes tradicions 
ceràmiques en un article recent (Oms et al., 2012). El jaciment de la cova del Vidre, de 
la seva banda, té a part de vincles amb els jaciments de la zona Segre-Pirineus, d'altres 
que recorden als jaciments cardials del Baix Aragó (Botiquería dels Moros per exemple, 
Ramón, 2006) i sobretot amb els jaciments castellonencs de la cova del Petrolí 
(Aguilella et al., 2002) i amb la cova Fosca, amb la que guarda grans similituds a nivell 
de matrius i de motius (Olària, 1988).  
En el futur, estudis similars al nostre, amb les dades emprades de manera homogènia 
hauran de facilitar poder comparar els registres de manera més objectiva. A hores d'ara, 
només la zona valenciana compta amb estudis similars al nostre (Bernabéu et al., 
2011a), tot i que publicat de manera unitària i sense detalls per cada jaciment. Això 
impossibilita una comparació real de les mostres catalana i valenciana. Altres 
interessants treballs no presenten les dades de manera que puguin ser emprades per 
nosaltres (Bernabéu, 1989; Bernabéu i Molina, 2009; Garcia Borja et al., 2011; Garcia 
Borja et al., 2012). 
 
Per altra banda, quan parlem de grups territorials, pocs autors han fet propostes d'aquest 
tipus per altres territoris del neolític inicial. Aquestes aproximacions s'han fet en dos 
territoris concrets: 
 
- el SE de França: entre la Provença i el Llenguadoc s'han establert dos grups territorials 
diferents en una forquilla cronològica c. 5300-5000 cal BC, entre els jaciments de 
Petites Bâties, Baratin, a la riba dreta del Roine; i Grotte de Taï, Baume Bourbon i Mas 
de Vignoles a l'esquerra del mateix riu (Manen et al. 2010b: 195). Pel que fa a les terres 
emprades, tots presenten uns percentatges similars i homogenis (de caràcter local 
majoritàriament). Per contra, els jaciments orientals presenten com a desgreixant afegit 
majoritari la xamota i la calcita és minoritària; en canvi, als jaciments occidentals el 
percentatge és invers. Per últim, pel que fa a les decoracions, els jaciments orientals 
presenten profusió d'impressions cardials i de relleus; mentre que als assentaments de la 
riba occidental, els acanalats substitueixen a la tècnica cardial mentre que els cordons es 
mantenen. Aquesta especificitat territorial entre jaciments molt propers geogràficament i 
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coetanis a nivell radiocarbònic, és un fet molt important ja que inclou també els aspectes 
tecnològics (desgreixants).  
Un altre exemple també francès l'hem analitzat recentment per l'esfera pirinenca i 
prepirinenca (Oms et al., 2012). S'hi dóna una clara regionalització entre les zones 
litorals amb jaciments com les Dunes i Leucate-Corrège, assentaments de clara tradició 
cardial; i la zona interior (Gazel, Camprafaud, Dourgne, etc.), on proliferen les 
impressions amb eina i els acanalats i les tècniques cardials són minoritàries. Altres 
autors ja havien fet esment d'aquest dicotomia cultural i inclús, proposaren el terme 
"pericardial" per definir els registres amb escasses restes cardials en contextos antics 
(Guilaine, 1993). Una millor qualitat radiocarbònica d'aquests registres, quan fos 
possible, ajudaria a certificar la validesa d'aquesta proposta de regionalització.  
 

 
Fig. 7:  Distribució dels 64 jaciments cardials valencians, repartits en nou comunitats de nivell familiar (procedent 

de Garcia Borja et al., 2011b) 

- sud de València i nord d'Alacant (fig. 246): P. Garcia Borja i altres (2011b; 2012) han 
proposat l'establiment d'entre set i 10 grups/comunitats de nivell familiar en els quals es 
reparteixen la major part dels 64 jaciments cardials d'aquesta zona. Han estat establerts 
a partir de criteris estilístics en la ceràmica i de proximitat geogràfica (Garcia Borja et 
al., 2012: 86). El criteri de base és plenament vàlid a nivell de proposta, malauradament 
manquen moltes datacions radiocarbòniques per dotar de sincronia i/o diacronia les 
relacions internes de cada comunitat. Es compta només amb datacions per la cova de 
l'Or ("grup Benicadell"), la cova de la Sarsa ("grup Valleta d'Agres"), la cova de les 
Cendres (fora de grups), Benàmer ("grup Benicadell"), la cova d'en Pardo ("grup 
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Planes-Serpis"), la cova de Cocina ("grup Xúquer mitjà"), l'abric de la Falguera (fora de 
grups), el Barranquet (fora de grups), Mas d'Is ("grup capçalera del Serpis") i la cova 
Fosca de la Vall d'Ebo ("grup Planes-Serpis"). En canvi, els restants 54 jaciments no 
tenen datació radiocarbònica. Aquest fet, com s'ha dit, dificulta conèixer l'articulació de 
cada territori i conèixer si els jaciments pertanyen a moments antics o evolucionats dins 
l'esfera cardial del territori.  
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15.- CONCLUSIONS. CAP A UNA PERIODITZACIÓ INTERNA DE LES 
PRIMERES FASES NEOLÍTIQUES c. 5600-4900 cal BC. 
 
L'objectiu establert inicialment per aquest treball era el de caracteritzar els components 
decoratius dels diferents grups o jaciments (de les diverses àrees geogràfiques) en 
períodes cronològics concrets. D'aquesta manera es podria observar si era possible 
veure una evolució dels components decoratius de les ceràmiques durant el lapse 5600-
4900 cal BC. Aquest objectiu inicial s'ha vist en part acomplert i s'han proposat algunes 
característiques culturals segons les fases i la cronologia. 
 
L'anàlisi de la transició entre les darreres poblacions caçadores-recol·lectores a les 
primeres amb una economia productora, ha revelat la inexistència d'un substrat 
mesolític en un llarg lapse cronològic (capítol 2). Les dades entorn a un mesolític 
recent, amb triangles com els del Baix Aragó (Juan-Cabanilles i Martí, 2002), o d'un 
mesolític de tipus Gazel-Cuzoul (Guilaine i Manen, 2007) no es documenten a 
Catalunya en cap cas. Les úniques dades conegudes són els conjunts de la balma del 
Serrat del Pont (IV.1) i de la capa 20 de la cova de Can Sadurní amb datacions similars 
c. 7300 BP. Aquests conjunts industrials però, a part de reduïts en nombre, es 
corresponen amb una fase molt tardana del complex d'osques i denticulats. Això implica 
un gran buit cronològic de com a mínim 700 anys a escala radiocarbònica entre els 
darrers mesolítics i els primers neolítics.  
 
D'aquesta manera, l'arribada de poblacions neolítiques a Catalunya sembla, amb el 
nivell de dades actual, un fenomen totalment ex novo (capítols 3 i 4). L'establiment es 
situa preferentment en indrets litorals i prelitorals, sobretot el tram central català 
(Mestres, 1992), a les zones del Vallès, Penedès, Pla de Barcelona i el Garraf. No 
obstant, altres territoris com la costa de Tarragona (Fontanals et al., 2008) o inclús 
l'interior de Girona (Alcalde et al., 2002; Bosch et al., 2011) també compten amb certa 
presència d'establiments dels primers grups cardials. Una mica després, segons les 
datacions disponibles, la zona entre el riu Segre i els Pirineus de Lleida també compta 
amb una notable concentració de jaciments d'un grup cultural que no sembla 
correspondre's amb grups cardials stricto sensu (Oms et al., 2012). Aquesta 
problemàtica es reprendrà més endavant.    
 
A partir de les dades bibliogràfiques recol·lectades i també de comunicacions orals (A. 
Martín, M. Edo, J. Mestres), s'ha recomptat un total de 78 jaciments o punts on s'ha 
documentat restes de ceràmiques impreses (fig. 247). Les zones amb menys 
concentració de jaciments són el pla de Lleida, l'altiplà central i bona part de la 
Catalunya més meridional. Això podria respondre a buits poblacionals reals o a manca 
de recerca arqueològica. No obstant, les tasques constructives dels darrers anys i els 
conseqüents treballs de control de terres (arqueologia preventiva) no han documentat 
nous jaciments en aquestes zones, la qual cosa ens fa pensar que no foren habitades.  
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Fig.247: Jaciments arqueològics on s'ha documentat la presència de ceràmiques impreses 

 
Els jaciments documentats a Catalunya (capítol 4) foren inicialment coves i abrics. No 
obstant, recentment s'ha efectuat un bon nombre de troballes a l'aire lliure. Pel que fa a 
les estructures vinculades amb hàbitats estrictes es redueixen a la Draga i en part 
Plansallosa i les Guixeres de Vilobí (Mestres i Tarrús, 2009); Sant Pau del Camp podria 
haver comptat amb un nivell de circulació sobre les sitges, però no es va documentar 
correctament (Molist et al., 2008). Un cas similar representa el Cavet, però hem de 
recordar que el jaciment està en una fase incipient de les tasques d'excavació. Les 
cabanes tant poden comptar amb plantes quadrangulars com el·lipsoïdals, però de 
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moment no es pot crear un patró de com fou l'hàbitat durant el neolític inicial.  Un cas a 
part el suposen les estructures negatives de tipus sitja. En els darrers anys i gràcies a 
l'arqueologia preventiva, nombrosos jaciments han estat documentats. Es tracta 
normalment de petites concentracions  de sitges molt erosionades (d'una o dues 
estructures a un màxim de nou) de les quals poques vegades se'n poden extreure dades 
volumètriques (exceptuant Sant Pau del Camp) (taula 168)  
 
Taula 368: Tipus de jaciment a l'aire lliure del neolític antic a Catalunya. A: tipus d'estructura principal; B i C: tipus 
d'estructures secundàries; D: estructures disperses o concentrades. No s'ha tingut en compte aquells jaciments 

de sitges que compten amb una única estructura 

Jaciment A B C D 
Draga Cabanes Graners Altres Concentrat 
Guixeres Cabana? Fogars  Concentrat 
Sant Pau del Camp Sitges Sòl hàbitat?  Concentrat 
Plansallosa Cabana Fogars  Concentrat 
Can Xammar Cabana? Sitges  Concentrat 
Mas d'en Boixos Sitges   Dispers 
La Serreta Sitges   Concentrat 
Can Roqueta II Sitges   Dispers 
Plaça Castellar Sitges   Concentrat 
Can Filuà Sitges   Dispers 
Turó Can Bellsolà Sitges   Concentrat 
Pla de la Bruguera Sitges   Concentrat 
Cavet Sitges Sòl hàbitat?  Concentrat 

 
 
No s'ha documentat traces d'estructures d'hàbitat a prop d'aquestes sitges, tot i que en 
alguns casos compten amb restes faunístiques i lítiques molt escadusseres. Això ens fa 
proposar que no es tracti d'estructures lligades a hàbitats com es creia en el passat 
(Costa et al., 1982) sinó que es correspongui estrictament amb zones vinculades a les 
tasques d'emmagatzematge. Aquestes estructures es troben a mitjana alçada de petits 
turons o monticles i no molt propers a cursos d'aigua. Tanmateix, a les zones on s'han 
pogut excavar extensions més grans, s'observa un patró diferencial quant a la 
concentració. És a dir, a jaciments com Sant Pau del Camp, el Cavet, el Pla de la 
Bruguera o la Serreta les estructures es troben molt properes en l'espai i podrien 
correspondre a grups humans sincrònics o molt propers en el temps. Les datacions 
radiocarbòniques (amb la incertesa estadística òbvia amb que compten) permeten 
proposar-ho en els casos que es compta amb més d'una datació, com succeeix a Sant 
Pau del Camp (Molist et al., 2008), el Cavet (Fontanals et al., 2008) i la Serreta (Esteve 
et al., 2012). En d'altres jaciments però, un gran espai excavat ha proporcionat 
estructures força disperses i això podria implicar que han estat emprades per grups 
diferents o en fases allunyades. Un exemple d'aquest cas seria Can Filuà (Terrats, 2008) 
o Can Roqueta II (Oliva et al., 2008). Malauradament aquests jaciments compten només 
amb una datació.  
Altres tipus d'ocupacions són els que es duien a terme en coves i abrics. Aquest 
establiment ha estat tradicionalment considerat com l'hàbitat habitual de les poblacions 
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prehistòriques. Aquest discurs ha anat canviant amb els anys de manera que les coves i 
abrics han passat a ser considerats com indrets especialitzats o bivacs puntuals en una 
xarxa complexa d'usos de l'espai dels grups humans (Bosch, 1994). Estudis recents 
demostren que els usos d'una cavitat són molt complexos i assoleixen cotes d'autèntics 
hàbitats però també de punts auxiliars en les activitats dels grups (Oms et al., 2013), 
inclús en períodes de temps relativament curts (taula 169). 
 

Taula 169: Exemples d'usos de cavitats durant el neolític antic 

Jaciment Funció 1 Funció 2 Funció 3 

Can Sadurní Magatzem Estabulació Enterrament 

Cova Frare Estabulació Hàbitat  

Serrat Pont Cacera Hàbitat  

Colomera Estabulació Hàbitat  

Cova Gran Hàbitat   

Cova Parco Magatzem Estabulació  

Margineda Cacera Estabulació  

Cova Vidre Estabulació Hàbitat  

Cova Bonica Hàbitat Estabulació  

 
Altres indrets com ara la cova Gran de Santa Linya comptaria amb un rol similar, ja que 
en aquest jaciment s'hi ha documentat un gran número d'estructures negatives 
relacionades amb l'hàbitat (Polo et al., 2013). Coves com el Parco (Petit, 1996) o el 
Vidre (Bergadà, 1997; Bosch, en premsa) van ser emprades tant per un ús d'hàbitat (se'n 
desconeix la intensitat), però també com llocs on estabular ramats i on emmagatzemar 
excedents agraris (Parco). Les balmes del Serrat del Pont (Alcalde et al., 2002) i de la 
Margineda (Guilaine i Martzluff, 1995) han estat publicades parcialment com estacions 
de cacera, no obstant, el jaciment andorrà també presenta traces d'estabulació de ramats 
(Brochier, 1995). Aquest també hauria estat el rol de la cova del Frare durant la seva 
fase cardial (Martín i Estévez, 1992). Un cas apart és la cova de Can Sadurní en la seva 
capa 18. Si bé els estudis micromorfològics demostren traces d'estabulacions de ramats 
(Bergadà i Cervelló, 2011) i d'emmagatzematge de llavors en vasos, els investigadors 
del jaciment també sostenen que la cavitat fou un indret d'inhumació múltiple (Edo et 
al., 2011).  
Pel que fa al món funerari, les dades a Catalunya són encara escasses durant el neolític 
inicial. Els exemples de la inhumació primària a la plaça Vila de Madrid (Pou et al., 
2010), sense cap material ceràmic associat; de la cova Foradada (Oms et al., en premsa) 
amb greus problemes tafonòmics són els únics exemples datats fins el moment i no 
permeten proposar un patró funerari per aquest moment. La cova de Can Sadurní podria 
fer augmentar les dades en el futur, quan les restes dels cinc individus de la capa 18 
siguin datades de manera directa (Blasco et al., 2005; Edo et al., 2011).  
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Taula 170: Dades subsistencials d'alguns jaciments del neolític antic 

                               Jaciments 
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Dades carpològiques
Hordeum vulgare          
Hordeum vulgare nudum          
Vicia faba          
Pisum sativum          
Triticum diccocum          
Triticum aestivum/durum          
Triticum aestivum/compactum          
Triticum monococcum          

Dades arqueozoològiques 
Ovicaprins 56,04 45,89 N/d 33,54 N/d N/d 64,28 40,75 N/d 
Bòvids 5,35 36,03 N/d 44,30 N/d N/d 8,33 30,87 N/d 
Súids 0,33 17 N/d 15,82 N/d N/d 2,3 21,87 N/d 
Cacera 1 N/d N/d 6,32 N/d N/d 1,19 6,5 N/d 

 
A nivell de subsistència (capítol 5), el neolític inicial a Catalunya mostra una economia 
agro-ramadera ben documentada des de les primeres fases. La presència de fauna 
domèstica a les Guixeres de Vilobí i Can Sadurní c18 i de llavors en sitges al Cavet, 
Vinya d'en Pau, la Serreta i Can Sadurní c18 (els jaciments amb datacions més antigues 
de Catalunya) així ho demostra. Pel que fa a l'arqueozoologia, les dades disponibles 
mostren un escenari de domini dels ovicaprins per davant del bòvids i súids, amb un 
paper molt residual de la cacera. Aquests percentatges varien en part quan les dades 
procedeixen de jaciments a l'aire lliure com la Draga i Sant Pau del Camp, indrets on les 
xifres s'equilibren. Les cavitats, sobretot aquelles situades en zones més escarpades, 
presenten alts percentatges d'ovicaprins que serien els taxons més adaptables al medi i al 
tipus d'activitat que es duria a terme en aquests terrenys, la ramaderia (taula 170). 
Pel que fa les dades carpològiques, la informació indica la presència de tot tipus de 
cereals i en menor mesura de lleguminoses en gran part dels jaciments. Malauradament, 
aquestes restes compten amb una conservació deficitària a les estructures tipus sitja a 
l'aire lliure i això implica un esbiaix en els recomptes i freqüències. La recol·lecció, tant 
marina (Nadal i Estrada, 2008) com terrestre (Antolín et al., 2013), tot i que 
documentada en les primeres fases del neolític, compta amb un pes relativament baix 
dins l'espectre alimentari de les poblacions d'aquest moment.  
La indústria lítica d'aquest moment participa d'un utillatge de fons molt recurrent des del 
paleolític sense que això demostri cap continuïtat respecte a les poblacions anteriors. 
Això es veu corroborat en l'alta freqüència d'elements com osques i denticulats i la 
presència habitual de gratadors, rascadores i uns pocs burins. Per altra banda, es 
generalitza la indústria laminar i apareixen els perforadors. Els geomètrics, entre els 
quals destaquen els de doble bisell, compten amb percentatges menors al 10% per 
norma general. 
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L'utillatge sobre matèries dures animals veu un gran floreixement en els tipus i les 
formes durant el neolític antic (fig. 248). Aquestes eines, totalment inèdites, són les 
culleres, anells, espàtules, mànecs i pintes. Destaca per la seva conservació i la quantitat 
de materials el jaciment de la Draga amb 23 peces, entre els que destaquen els anells. La 
Guineu compta amb quatre elements, entre els quals un anell, dues espàtules i una 
cullera. Can Sadurní compta amb dues espàtules i dues possibles culleres. A part dels 
exemples de Can Sadurní, Guineu i el Toll, la majoria d'aquest tipus d'utillatge s'associa 
a nivells amb datacions recents (dins la Fase Cronològica 2). 
 

 
Fig.248: Fragments de culleres de la cova del Toll (sense escala) 

El marc cronològic 
 
Totes les dades suara esmentades ens ajuden a emmarcar l'objecte fonamental d'aquesta 
tesi, la valoració del marc cronològic i la seva relació amb l'aparició de l'indicador, al 
nostre entendre millor per establir grups culturals: la ceràmica.  
L'anàlisi aprofundit de les datacions radiocarbòniques ha implicat també un estudi crític 
de les mostres escollides i dels contextos arqueològics (taula 171). Aquest mètode 
respon a un filtre tafonòmic i ha estat anteriorment dut a terme per autors com Zilhao 
(2011) o Bernabéu (2006). El fet de recolzar-nos en les dades radiocarbòniques esdevé 
un risc ja que es tracta d'episodis probabilístics i per tant no són períodes temporals reals 
stricto sensu.  Per això hem tractat tota la informació de manera curosa, sometent les 
dades a un filtre tafonòmic de cada datació i nivell de procedència. Els resultats han 
estat tractats en un 95% de confiança (2σ). Per aquest motiu creiem que les dades 
resultants han  de ser considerades com fiables. En aquest sentit s'ha establert 
l'existència de quatre possibles fases cronològiques internes pel neolític inicial català 
(pre-epicardial) (fig. 249): 
- Fase Cronològica 0: un primer moment de filiació pre-cardial, documentat només en 
base a dues datacions (una de Guixeres i una de Cavet). Es proposa amb reserves 
aquesta fase a causa de la poca presència de datacions cardials tant antigues més a l'oest 
de l'Abri de Pendimoun (Binder i Sénépart, 2010), punt extrem de presència cardial amb 
les datacions més antigues. A més, les datacions esmentades procedeixen de contextos 
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clarament cardials. Per tant aquesta fase es considera una possibilitat més que no pas 
una realitat.  
 

Taula 171: Datacions acceptades pel neolític antic català, amb l'assignació a les fases respectives 

JACIMENT NIVELL REFER.  BP VAR CAL BC 2 Fase cronològica 
Guixeres de Vilobí A OxA-26068 6655 45 5660 - 5500 (0) 1 
Guixeres de Vilobí A OxA-26069 6458 38 5510 - 5350 1 
Balma Margineda 3b No publicada 6410 40 5500 - 5300 1 
La Serreta E61 Beta-280862 6490 40 5550 - 5350 1 
La Serreta E79 Beta-280866 6420 40 5510 - 5310 1 
La Serreta E59 Beta-280860 6410 40 5500 - 5300 1 
Vinya d'en Pau E1 CNA-2488.1 6410 40 5500 - 5300 1 
Cavet 2012 OxA-25802 6440 40 5500 - 5340 1 
Cavet 2014 OxA-26061 6536 36 5570 - 5450 (0) 1 
Cova del Toll 2b OxA-26070 6425 35 5510 - 5310 1 
Balma Serrat del Pont III.4 Beta172521 6470 40 5530 - 5330 1 
Cova del Toll 2b OxA-26071 6390 34 5490 - 5290 1 
Pça. Vila Madrid indet Beta18271 6440 40 5500 - 5340 1 
Cova Can Sadurní C18 OxA15491 6375 34 5480 - 5280 1 
Cova Can Sadurní C18 OxA15489 6391 34 5490 - 5290 1 
Cova Can Sadurní C18 UBAR-760 6405 50 5510 - 5270 1 
Cova Can Sadurní C18 OxA15488 6421 34 5510 - 5310 1 
Can Roqueta II CR-173 Beta 6400 50 5510 - 5270 1 
Cova de la Font Major Ig Beta-317705 6310 40 5390 - 5190 2 
Sant Pau del Camp s.1 Beta236174 6290 50 5370 - 5170 2 
Sant Pau del Camp s.2 Beta236175 6250 40 5360 - 5080 2 
Cova del Frare C6 Beta325690 6170 40 5250 - 5010 2 
Cova Foradada Ib base Beta- 6200 40 5290 - 5010 2 
Cova Bonica IV EC-1 OxA-23647 6158 32 5240 - 5000 2 
Cova Bonica  IV FP OxA-26062 6340 40 5420 - 5220 2 
Cova Bonica  IV FP OxA-23440 6230 32 5360 - 5040 2 
Turó Can Bellsolà TCB-4 AA-19187 6250 80 5420 - 4980 2 
La Draga E56-fogar UBAR313 6010 70 5090 - 4730 2 
La Draga Sector B Beta- 6184 27 5240 - 5040 2 
La Draga Sector B OxA20231 6163 33 5250 - 5010 2 
La Draga Sector B OxA20232 6121 33 5250 - 4930 2 
La Draga Sector A OxA20233 6179 33 5250 - 5010 2 
La Draga E-5 fogar OxA20234 6127 33 5260 - 4940 2 
La Draga E21 fogar OxA20235 6143 33 5250 - 4970 2 
La Draga Sector C Beta278255 6270 40 5340 - 5180 2 
La Draga Sector C Beta278256 6170 40 5250 - 5010 2 
Font del Ros NE 15 AA15499 6243 56 5380 - 5020 2 
La Draga E3-fogar HD-15451 6060 40 5090 - 4850 2 
Font del Ros NE 33 AA16501 6307 68 5450 - 5130 2 
Font del Ros NE 36 AA16502 6370 57 5510 - 5230 2 
Font del Ros NE 21 AA16500 6058 79 5230 - 4750 (3) 2 
Cova Colomera CV10 Beta-279478 6180 40 5220 - 5010 2 
Cova Colomera CE13-14 Beta-240551 6150 40 5220 - 4990 2 
Cova Colomera CE12 Beta-248523 6020 40 5040 - 4790 (3) 2 
Cova Colomera CE14 OxA-23634 6170 30 5250 - 5010 2 
Plansallosa I PSL-I Beta-74313 6130 60 5270 - 4910 2 
Plansallosa I PSL-I Beta-74311 6180 60 5290 - 4970 2 
Cova del Parco EE1 GrN-20058 6120 90 5320 - 4800 2 
Cova del Vidre II fogar Beta58934 6189 90 5380 - 4900 2 
Cova Gran E9 Beta265982 6020 50 5060 - 4780 (3) 2 
Coll Blanc No det No det 6009 50 5050 - 4770 (3) 2 
Cova del Vidre II Oxa-26064 6181 35 5250 - 5010 2 
Cova del Vidre II Oxa-26065 6243 33 5360 - 5080 2 
Can Filuà  CF-1 Beta-280353 6260 40 5350 - 5150 2 
Cova de Sant Llorenç n-2 Beta-299597 6160 40 5260 -4980 2 
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- Fase Cronològica 1: aquest primer tram comprèn les datacions de la cova de Can 
Sadurní c18, de la balma del Serrat del Pont III.4, de la sitja 173 de Can Roqueta II, 
d'una de les dues datacions de l'horitzó A de les Guixeres de Vilobí, de les sitges 79, 59 
i 61 de la Serreta, de l'estructura 2b de cova del Toll, de la sitja 2012 del Cavet, del 
nivell 3b de la balma Margineda i de l'estructura funerària de Plaça Vila de Madrid. 
Tots aquests jaciments es defineixen bé dins un horitzó de ceràmiques cardials, excepte 
l'exemple sepulcral de Vila de Madrid, que no compta amb material ceràmic i de la 
balma Margineda, que presenta uns materials diferents on imperen les ceràmiques amb 
impressions d'eina.   
- Fase Cronològica 2: dins aquesta fase es troben les datacions de la cova de la Font 
Major Ig, de Sant Pau del Camp, de la cova del Frare c6, de la cova Foradada, de la 
cova Bonica IV, de Turó de Can Bellsolà TCB4, de la Draga, de la Font del Ros, de la 
cova Colomera, de Plansallosa I, de la cova del Parco EE1, de la cova del Vidre II, del 
Coll Blanc, de Can Filuà CF1 i de la cova de Sant Llorenç n2.  
- Fase Cronològica 3: es podria correspondre amb les datacions que tenen una major 
presència estadística després de c. 5000 cal BC. S'hi podrien incloure les datacions de la 
cova Gran de Santa Linya E9, del nivell CE12 de la cova Colomera i d'una sitja del Coll 
Blanc. No obstant, aquests materials no presenten cap variació respecte a materials de la 
Fase cronològica 2, un context de ceràmiques impreses.  
La manca de concreció de les fases 0 i 3 ha provocat la limitació a només dos períodes 
cronològics fiables. Una Fase Cronològica 1 entre c.5600 - 5300 cal BC i una Fase 
cronològica 2 entre c. 5350 - 4850 cal BC. La concreció d'aquestes fases s'ha realitzat en 
base a un petit buit d'intensitat en el lapse central de la forquilla del neolític antic, entre 
5350-5250 cal BC. Aquest espai de menor intensitat ha estat observat per alguns autors i 
s'ha apuntat tant factors de menor ocupació i per tant parcial trencament o hiatus 
habitacional (Manen i Sabatier, 2003; Manen i Guilaine, 2010) com a factors vinculats 
amb crisis climàtiques (Berger, 2005).  
 

 
Fig. 249: Gràfic de les datacions acumulades amb les fases corresponents 

 
Després d'establir dos grups cronològics principals i observar quins jaciments entraven 
en cadascuna d'aquestes acumulacions, s'ha procedit a analitzar els vasos ceràmics de 
cada jaciment, tant a nivell tècnic com sobretot de les decoracions i les seves 
característiques.  
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Les ceràmiques: trets tècnics i morfològics 
 
Per analitzar les ceràmiques dels jaciments s'ha procedit a un anàlisi de visu doble, en 
una base de dades pels fragments i en una base de dades pels vasos. Com s'ha dit al 
capítol de metodologia, els criteris han intentat ser el més senzills possibles per tal de 
guanyar en objectivitat i representativitat. L'estudi dels materials no està lliure de 
problemes d'ordre estratigràfic, ja que en molts casos els fragments ceràmics 
procedeixen d'excavacions no regulades i sense mètode d'excavació i enregistrament  
(Tabac, Foric o Valldan entre d'altres) i han estat concentrats dins un grup de materials 
del neolític inicial només per les seves característiques i no per la seva procedència 
estratigràfica. Altres jaciments presenten materials descontextualitzats i d'altres 
procedents d'un context arqueològic clar, com poden ser la Colomera o Bonica entre 
d'altres. La relació dels materials fora de context s'ha fet per analogia amb els que sí 
procedeixen d'un context segur. Per últim hi ha jaciments on tots els materials 
procedeixen d'una capa arqueològica concreta i en alguns casos aquesta ha estat datada. 
Un cop arribats a aquest punt, el problema més gran que ens hem trobat és la disparitat 
en el número de vasos per jaciments.  
 

 
Fig.250: Número de fragments ceràmics per jaciment i de vasos 

En casos com el de cova Gran, cova del Vidre o Guixeres de Vilobí, la quantitat de 
vasos és molt important i per tant representativa a nivell estadístic (fig. 250). En canvi, 
molts altres jaciments no arriben o sobrepassen amb prou feines els 10 vasos, com la 
cova de les Llenes, la cova Negra de Tragó, la Serreta, Turó de Can Bellsolà o la Vinya 
d'en Pau entre d'altres (fig. 250). Això ha implicat que tots aquells jaciments amb menys 
de 20 vasos no hagin estat inclosos dins els estudis de les discussions, per tal d'eliminar 
part de l'esbiaix. Aquesta varietat numèrica pot incidir negativament en la 
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representativitat de les dades obtingudes (sobretot en els casos que compten amb menys 
vasos), però hem cregut necessari comptar amb una mostra el més àmplia possible.   
A nivell tècnic, les ceràmiques mostren dades molt heterogènies. Les cuites són 
predominantment irregulars, documentades en percentatges que oscil·len habitualment 
entre el 35 i el 50%. Destaquen els casos del Pany i l'Espluga, on el percentatge és 
major a la meitat del total. Segueix en ordre d'importància la cocció oxidada, que en 
jaciments com Guixeres, Cavet o Bonica és majoritària. En general però, no acostuma a 
superar el 25 a 35% del total. En casos específics com el Tabac, el percentatge és molt 
menor. L'anàlisi de tots els registres a la discussió tècnica ha permès observar que no es 
detecta cap patró que pugui respondre a la cronologia o situació de cada jaciment (taula 
172). 
 

 
Fig. 281: Exemple de vasos ceràmics de la Fase cronològica 1 (Guineu no compta amb datacions radiocarbòniques 

fins el moment). Escala aproximada (s'indica el jaciment i el número de vas segons el nostre inventari). 

Les possibles inclusions minerals es troben dominades per l'ús de la calcària, la mica i el 
quars. En casos concrets, s'observa un ús major d'un o un altre tipus de partícula. És 
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important observar que la presència exclusiva de mica es troba molt ben documentada a 
la zona de Segre-Pirineus (Colomera, Tabac, Foric o Toralla). Tot i així, quan es 
combina amb calcària es troba ben representada a gairebé tots els jaciments. Aquest fet 
impedeix observar un comportament diferenciat en l'ús de les partícules de manera 
generalitzada. No obstant, també es pot apuntar que en els jaciments de la Fase 
cronològica 1 es dóna un ús major de calcària (sola o acompanyada de quars) i menor de 
la mica. És el cas de Guixeres, Cavet, Toll i Guineu (taula 172).  
Pel que fa als acabats dels vasos, el més habitual és el de tipus allisat, seguit del polit. El 
brunyit té una presència molt limitada. Els acabats polits són només majoritaris o molt 
importants a la Draga, Frare, Pany i Guineu. Per la resta, el brunyit només es troba 
representat al Frare. El tipus allisat acostuma a representar al voltant del 50 al 60% a la 
resta de jaciments. A la discussió tècnica no s'ha observat cap patró en els tipus d'acabat 
que apunti a una cronologia concreta o espai geogràfic.  
 

Taula 172: Resum d'alguns trets en les produccions ceràmiques, a nivell tècnic i morfològic 

 Majoritari Específic Observacions 

Coccions Irregular No 
Sense patró cultural o 

geogràfic 

Partícules 
minerals 

Calcària, mica i quars 
Mica a nivell cronològic i 

territorial 
Possible patró 

Acabats Allisat No 
Sense patró cultural o 

geogràfic 

Mida Mitjans No 
Sense patró cultural o 

geogràfic 

Morfologia Esfèrics i subesfèrics 
Coll destacat a nivell 

cronològic 
Possible patró 

 
Les mides dels vasos estan clarament presidides per la presència de recipients mitjans 
(que amb el sistema que hem emprat, també comprèn els vasos mitjans-petits i mitjans-
gran). Els jaciments amb una presència major de vasos mitjans són Frare, Cavet, 
Colomera, Foric, Esquerda, Guineu, Parco o Bonica. Tots ells superen el 60% de 
representació. Sobretot destaca el Frare i Cavet amb més d'un 75%. Per contra, els 
jaciments que compten amb una presència més important de vasos petits són Guixeres, 
Font Major, Bonica o Parco, que superen el 20% de presència. Els grans es troben ben 
presents a la balma de l'Espluga, Toll, Font Major Ig, Margineda, Tabac, Toralla, Draga, 
Pla de la Bruguer, Coll Blanc o Vidre, amb un 20 i un 40%. Com és obvi, la major 
presència de vasos mitjans suposa que són aquests els més decorats, no obstant, quan 
s'elimina el component numèric, la mida dels vasos no suposa cap diferència alhora de 
decorar o no un vas. Futurs treballs monogràfics de jaciments on s'analitzin també els 
recipients llisos permetran observar si existeix un patró distintiu. A part d'aquest 
aspecte, no s'ha pogut distingir cap preferència per mides de vasos en cap cronologia ni 
territori (taula 172). 
Pel que fa a les formes dels recipients, té una presència constant majoritària el tipus 
esfèric i subesfèric, que acostuma a tenir entre un 20 i un 35% del total de vasos. Els 
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hemisfèrics i cilíndrics tenen menys pes tot i que en casos concrets poden inclús ser les 
formes més emprades. És interessant ressenyar que els vasos compostos amb coll 
destacat es troben més documentats a jaciments de la Fase cronològica 2 de tradició 
cardial, com la Draga, el Pany, Gran, Freda, el Frare o la Font Major, tot i que també es 
documenta a la Fase Cronològica 1 de manera anecdòtica i és molt rar en els jaciments 
de la zona del Segre-Pirineus (taula 172). 
 
- Les tècniques i models decoratius 
 
 Durant l'anàlisi de les matrius emprades per decorar els vasos s'observà que es dóna una 
dualitat important a nivell territorial. Per una banda les ceràmiques cardials que són 
majoritàries als trams centrals del litoral i prelitoral català i al nord-est de Catalunya. 
Per altra banda, les ceràmiques impreses amb eina estan més presents a la zona de 
Segre-Pirineus. Aquesta observació també té conseqüències cronològiques, ja que les 
cardials es troben presents des de la Fase Cronològica 1 (fig. 251) mentre que les 
ceràmiques impreses amb eina es donen quasi exclusivament durant la Fase 
Cronològica 2 (amb l'excepció de la problemàtica datació de la balma Margineda). 
Després d'aquests tipus, els cordons llisos són generalment el segon tipus de decoració 
més emprada, els de secció semicircular són majoritaris i tenen un relleu més o menys 
suau. No obstant, es donen dos tipus de cordó alternatiu. Per una banda un cordó molt 
excís i d'una secció quasi quadrangular en forma de llengüeta estreta que es troben 
presents a les Guixeres i al Cavet. Un altre tipus, les crestes (secció triangular) es 
documenten bàsicament a la zona del Penedès i rodalies, un tipus ja iniciat a la Fase 
cronològica 1 i estès massivament durant la fase recent.  
En ordre d'importància, l'ús dels acanalats en zones com els jaciments de Segre-Pirineus 
té un pes prou remarcable, igual que el de la pinta (que normalment es combina amb 
d'altres tècniques) en les zones clàssiques cardials. Una altra matriu que compta amb un 
component cultural i geogràfic és el boquique. Aquest es troba bàsicament documentat 
en els jaciments de la zona Segre-Pirineus, que s'han de situar a la Fase Cronològica 2.  
Quan entrem en profunditat en l'ús de les matrius, observem algunes constants generals 
i d'altres elements més característics. La tècnica cardial més habitual en tots els territoris 
i cronologies és el cardial oblic, que pot donar-se com a única tècnica decorativa o 
també acompanyada d'altres tipus. El cardial perpendicular és en general poc emprat. El 
cardial arrossegat i el cardial umbó tenen altres prestacions. Per una banda, el primer 
tipus és quasi exclusiu de la zona del Penedès durant la Fase conològica 1, i que 
augmenta en número a la mateixa zona i àrees limítrofes com el Garraf i la Conca de 
Barberà durant la Fase Cronològica 2 (fig. 252). El cas del umbó cardial és també 
particular. Es documenta estrictament a la zona del Vallès i zones veïnes sense cap 
presència al Penedès, des de la Fase Cronològica 1 i amb un pes creixent a la Fase 
Cronològica 2.  
Pel que fa a les impressions d'eina, s'ha observat un predomini d'aquelles amb 
empremtes de tendència circular a la zona Segre-Pirineus, i de les d'empremta 
quadrangular a la resta de territoris durant la Fase Cronològica 2. El boquique es revela 
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com una tècnica minoritària present, únicament, als territoris de l'occident català, a la 
zona de Segre-Pirineus.  
 

 
Fig. 252: Exemples de vasos ceràmics de la Fase cronològica 2, cova del Bolet, balma de l'Espluga, el Pany, cova 

Gran i cova Freda no compten amb datació radiocarbònica). Escala de 3cm aproximada. El codi indica el jaciment i 
el número de vas dins el nostre inventari 

Les combinacions de matrius, si exceptuem el cardial sobre cordó, guanyen molta 
presència durant la fase recent, ja que de fet, durant la primera fase del neolític és 
quelcom bastant estrany en els registres. Per tant, podem deduir que aquest creixement 
en la "barroquització" de les decoracions s'ha de relacionar amb una fase avançada del 
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neolític inicial. Desconeixem si a causa d'una evolució interna o de la influència d'altres 
grups coetanis.  
L'ús de la pinta (ja sigui sola o acompanyada és una altre tècnica que proporciona 
informació de tipus cronològic i geogràfic. Quan es troba a la zona pirinenca, mai es 
combina amb cardial i acostuma a tractar-se d'eines complexes que n'imiten a d'altres de 
senzilles, ja que segueixen exactament els mateixos paràmetres (puntes romes o 
quadrangulars) i evidentment sempre dins la Fase cronològica 2. Pel que fa a l'ús de la 
pinta a les zones de tradició cardial, aquesta sempre imita la morfologia i estil decoratiu 
que es faria amb la petxina, amb empremtes d'arrel triangular o quadrangular/irregular. 
Aquest ús també es dóna sempre a la Fase cronològica 2, però sobretot en territoris com 
Girona, el Vallès, Penedès, Garraf i pla de Barcelona.  
Quan s'ha analitzat els motius, s'ha observat una predominança clara en l'ús de la franja 
horitzontal simple, de la franja horitzontal limitada i del cordó horitzontal en tots els 
territoris i totes les fases cronològiques. No obstant, s'ha detectat algunes constants que 
aporten implicacions culturals i cronològiques: 
- a la Fase Cronològica 1 predominen els motius que hem classificat com senzills, tot i 
que també se'n documenten uns pocs de complexes i de combinats.  
- a la Fase Cronològica 2, en territori cardial, són habituals els motius senzills però 
també els complexos i combinats, amb una presència equilibrada. 
- a la Fase Cronològica 2, a la zona de Segre-Pirineus i a l'extrem meridional de 
Catalunya, predominen els motius senzills, igual que durant la fase més antiga del 
període.  
 

Taula 173: Proposta cronològica dels jaciments amb datació i sense 

Fase Cronològica Amb datació 14C Sense datació 14C 
1 Guixeres A, Toll, Cavet, Serreta, Vinya 

d'en Pau, Margineda (?) 
Guineu, Pla de la Bruguera 

1 (fora del nostre estudi) Can Sadurní c18, Can Roqueta II, 
Serrat del Pont III.4, Vila de Madrid 

 

2 Draga, Colomera, Parco, Bonica, Font 
Major Ig, Sant Pau, Foradada, Frare c6, 
Coll Blanc, Can Filuà, Bellsolà, Vidre 

Gran, Freda, Font Major (Vilaseca), 
Foric, Valldan, Joan d'Os, Negra de 

Tragó, Pany, Espluga, Bolet, Toralla, 
Llenes, 

2 (fora del nostre estudi) Gran de Santa Linya, Can Sadurní c17, 
Sant Llorenc c2, Font del Ros, 

Plansallosa I 

 

 
Les temàtiques compten amb una problemàtica similar a la dels motius, ja que presenten 
uns trets que parcialment mostren dades a nivell cronològic i geogràfic. 
- a la Fase Cronològica 1, els jaciments compten sobretot amb el component horitzontal 
dins els motius. Tanmateix, són rars els vasos amb temàtiques combinades o senzilles 
però complexes (creuats per exemple). 
- a la Fase Cronològica 2, en el territori cardial, és habitual el component horitzontal, 
però també ho són un altre bon nombre de temàtiques combinades. En canvi, fora de les 
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zones tradicionalment cardials les temàtiques continuen sent senzilles i presidides pel 
component horitzontal. 
Un cop s'han analitzat tots els registres ceràmics i s'han detectat les particularitats 
tècniques i decoratives dels jaciments que tenen datació radiocarbònica, s'ha procedit a 
inserir, per analogia, els jaciments que no tenien datació de 14C en una Fase Cronològica 
o una altra.  
 
- L'evolució per territoris  
 
Per tal d'observar una possible evolució interna de cada territori o zona analitzada, s'ha 
establert un conjunt de zones geogràfiques on es donen acumulacions de jaciments i 
materials: 
- El Vallès: amb jaciments des de la Fase cronològica 1 (Toll, Can Roqueta II i 
probablement Pla de la Bruguera). Presenta la particularitat de la combinació d'incisió i 
impressió cardial des de les fases més antigues en motius com l'espiga. També en la 
mateixa fase s'hi documenta la presència d'umbó cardial de manera habitual. Per altra 
banda el cardial arrossegat és minoritari. Durant la Fase cronològica 2 s'hi estenen 
aquestes tècniques i motius per la resta de jaciments (Frare, Can Filuà o Can Bellsolà). 
Els jaciments de l'alt Baix Llobregat com cova Freda i cova Gran s'han integrat en 
aquest grup per qüestions de proximitat. Aquests exemples de jaciments són els que 
mostren una especialització major pel que fa a la barroquització dels motius i les 
combinacions decoratives i temàtiques.  
- El Penedès: també amb importants enclavaments des de la Fase cronològica 1 
(Guixeres, Serreta i probablement Guineu). N'és característic l'ús habitual del cardial 
arrossegat, l'absència total d'umbó cardial i el predomini dels motius simples durant els 
moments antics del període. A partir de la Fase cronològica 2 apareix, d'igual manera 
que al Vallès, un important nombre de tècniques combinades i de motius que creixen en 
complexitat, tal com es pot observar a l'Esquerda de les Roques del Pany, a la cova del 
Bolet i a la Vinya d'en Pau.   
- Garraf i Pla de Barcelona: amb jaciments ja des de la Fase cronològica 1 com la cova 
de Can Sadurní (que no hem analitzat en aquest treball), compta amb una important 
acumulació d'assentaments durant la Fase cronològica 2. En jaciments com Sant Pau del 
Camp, la cova Bonica o la cova de Sant Llorenç sembla que s'hi donen simultàniament 
trets típics de les zones del Vallès i del Penedès. En aquest sentit destaca la presència de 
l'umbó cardial, de cardial arrossegat i de motius i tècniques combinades que li 
confereixen puntualment als vasos aspectes barrocs. L'ús del color, tot i que no en grans 
quantitats, és present en tots els jaciments analitzats d'aquest àmbit. Aquest fet no 
succeeix de manera tant estesa en els territoris veïns.  
- Nord-est: la zona de les terres gironines no compta amb excessius jaciments amb 
materials cardials o afins. De la Fase cronològica 1 destaca la balma del Serrat del Pont, 
tot i que l'escàs material documentat impedeix formular cap tipus d'hipòtesis. A partir de 
la Fase cronològica 2 es produeix un doble comportament en cronologies molt properes. 
Per una banda la Draga i el Reclau Viver presenten unes ceràmiques amb un clar domini 
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del component cardial i pinta, amb motius complexos i temàtiques variades. En canvi, el 
jaciment de Plansallosa (fase I) no presenta cap d'aquestes característiques. Compta amb 
un ús escàs de la impressió cardial i nul de la pinta, substituïts per un gran pes de les 
eines d'impressió simple i les incisions, en motius simples. Això entronca el jaciment de 
Plansallosa amb una tradició més propera als jaciments pirinencs propers a la zona del 
Segre.  
- Sud: en aquest ampli territori es coneixen pocs jaciments i això impedeix assegurar 
que comptin amb cap patró unitari en les tradicions culturals. Per una banda, durant la 
Fase cronològica 0 i 1, el Cavet és l'únic exponent que es coneix dins l'esfera cardial, 
amb uns trets ben distintius (presència d'incisions) li dóna una imatge diferent als 
conjunts antics de la zona litoral i prelitoral central. A partir de la Fase cronològica 2, la 
cova del Vidre, la cova Foradada, el Coll Blanc i la cova de la Font Major no presenten 
analogies unitàries. El Vidre compta amb un percentatge relativament baix 
d'impressions cardials, amb notables combinacions amb incisions i un pes important de 
les impressions i els acanalats.  
 

 
Fig.253: Exemples de vasos de la Fase Cronològica 2 de la zona Segre‐Pirineus. El codi indica el nom del jaciment i 

el número de vas dins l'inventari de cada jaciment 
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Això entronca els materials del Vidre amb tradicions més properes al Baix Aragó 
(Ramón, 2006), el nord de Castelló (Olària, 1988; Aguilella, 2002; Flors, 2009) i la 
zona Segre-Pirineus (Oms et al., 2012) que no pas amb tradicions cardials catalanes. La 
Font Major presenta unes analogies properes amb els conjunts de la zona del Penedès 
durant la Fase cronològica 2, amb un important component de cardial arrossegat i d'ús 
de pinta. Malgrat això, els motius són en general senzills i poc es poden relacionar amb 
conjunts coetanis. La cova Foradada  pel baix nombre de restes no pot ser emprada de 
manera correcta. Només es pot apuntar la presència de cardial arrossegat entre els seus 
vasos. Per últim, el Coll Blanc representa un conjunt de ceràmiques impreses sense cap 
relació amb tradicions cardials. De fet, el tipus de les matrius i els motius entronquen 
perfectament amb els conjunts ceràmics dels jaciments de la zona Segre-Pirineus.  
 

 
Fig.254: Esquema evolutiu de la cronologia i dels jaciments per cada territori català (amb interrogant, sense 

datació radiocarbònica; amb asterisc, no estudiats per nosaltres) 

- Segre-Pirineus: Únicament la balma Margineda es pot situar dins la Fase cronològica 1 
a nivell radiocarbònic. No obstant, ja s'ha comentat que considerem la datació 
disponible massa antiga en relació als materials del jaciment (fig. 253). Altres conjunts, 
com la cova de la Valldan i en menor mesura el Parco podrien haver estat els primers 
punts d'establiment cardial de la zona. A partir de la Fase cronològica 2 prolifera un 
tipus de decoracions ceràmiques força homogènia, tant a nivell de matrius com de 
motius i temes. Es basa sobretot en impressions d'eina simple i acanalats, amb molt poc 
pes de la tècnica cardial i amb la particularitat de la presència del boquique. Aquests 
tipus de materials allunyen les produccions d'aquesta zona de tota tradició cardial stricto 
sensu i les entronquen amb d'altres grups ceràmics, procedents de l'interior peninsular 
(Rojo et al., 2008; García Martínez de Lagrán, 2011) i del sud i sud-est francès (Oms et 
al., 2012).  
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Com s'ha vist al capítol 14.1 ("Els grups geogràfics i les seves filiacions"), alguns autors 
proposen un sistema de comunitats familiars àmplies per entendre la dispersió i 
concentració de jaciments en aquestes cronologies (Garcia Borja et al., 2011b; Gacia 
Borja et al., 2012). Si s'extrapola aquest esquema al territori català després d'haver 
realitzat l'estudi detallat de les produccions ceràmiques i de la caracterització 
radiocarbònica s'observen alguns paràmetres que cal comentar: 
- Durant la Fase Cronològica 1 es fa difícil establir grups geogràfics unitaris ja que la 
quantitat de jaciments és escassa. Per la zona del Vallès, el Toll queda potser massa 
allunyat dels exemples de Can Roqueta II i del Pla de la Bruguera com per proposar que 
tots tres formin part d'un mateix sistema d'explotació del medi. En canvi, els dos 
jaciments de la plana sí que podrien imbricar-se entre si. A la zona del Penedès, les 
Guixeres de Vilobí podria relacionar-se amb la cova de la Guineu i inclús amb la 
Serreta de forma factible. Les produccions ceràmiques són similars en molts aspectes i a 
nivell geogràfic s'ocupen biòtops complementaris. Altres jaciments suposen, a hores 
d'ara, punts aïllats en el territori: el Cavet a la zona meridional litoral, Can Sadurní c18 i 
la plaça Vila de Madrid (sense material ceràmic associat) al sector litoral central i la 
balma del Serrat del Pont a l'àmbit pirinenc gironí.   
- Durant la Fase Cronològica 2 sí que poden detectar-se amb més fiabilitat els grups 
geogràfics. Al Vallès proliferen jaciments a l'aire lliure i en cova que podrien formar 
part de xarxes d'un mateix grup o de pocs grups: Can Filuà, la balma de l'Espluga, el 
Turó de Can Bellsolà, la cova del Frare o les veïnes cova Gran i cova Freda així com 
nombrosos jaciments a l'aire lliure que també han fornit informació (Can Soldevila IV, 
Can Banús, Turó Gros de Can Camp entre d'altres) i que espurnegen el paisatge i 
podrien formar part d'un sistema d'explotació de biòtops mixtes. Al Penedès succeeix 
quelcom similar. D'una part alguns assentaments en cova a la serra prelitoral com 
l'Esquerda de les Roques del Pany o la cova del Bolet (també la cova de la Boira o la 
Roca del Frare fora d'aquest estudi) combinats amb d'altres a la plana prelitoral com la 
com el Mas d'en Boixos, Pedrera de Sant Jordi o Sant Pau superior (fora d'aquest 
estudi). La zona litoral i prelitoral central  (Garraf, pla de Barcelona) esdevé un bon 
exemple de grups que exploten un territori reduït però ric en recursos. Darrerament ha 
estat objectiu d'un treball per caracteritzar-lo (Oms et al., en preparació). S'hi localitzen 
fins a 14 jaciments (entre ells la cova Bonica, Sant Pau del Camp i la cova de Can 
Sadurní) distribuïts per tot tipus de biòtops, amb accés a recursos lítics de primera 
qualitat (jaspi), altres litologies (granits, sorrenques, etc.), prats i boscos on 
desenvolupar una economia agro-ramadera consolidada i per últim, accés als recursos 
marins (sobretot documentada la recol·lecció de valves).  
La zona del prepirineu de Lleida (comprès entre el riu Segre i els Pirineus) també és un 
espai geogràfic amb una notable presència humana, sobretot durant la Fase Cronològica 
2. La manca d'informació arqueo-estratigràfica de bona part dels jaciments no impedeix 
adscriure'ls a un moment o grup, gràcies als treballs arqueològics efectuats a la cova 
Gran de Santa Linya i sobretot a la cova Colomera. Es tracta d'un àmbit on encara no 
s'han localitzat jaciments a l'aire lliure. Tot i així, l'alt nombre de jaciments en cova i la 
seva localització ja presenta una particularitat específica alhora d'explotar el medi. Gran 
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part d'aquests jaciments s'articulen en zones de pas elevades, a prop de fonts de captació 
de sílex de mitjana i bona qualitat i inclús articulats vers indrets on es documenta art 
rupestre esquemàtic de probable cronologia coetània com la cova del Tabac, les 
Aparets, balma de les Ovelles o balma del Pantà (Utrilla, 2013). 
En conclusió, les primeres fases del neolític antic català es mostren com una amalgama 
de diferents escenaris culturals a nivell de la ceràmica impresa durant el lapse 
cronològic de 5600 a 4900 cal BC. Les dades sobre una primera ocupació precardial 
existeixen (Guixeres, Cavet i Sant Pau del Camp). No obstant els contextos d'on 
procedeixen els materials són netament cardials i per tant o les poblacions/tradicions 
arribaren juntes o es barrejaren posteriorment sense deixar una empremta arqueològica 
separada. Ja en un moment clarament definit, a partir de 5500 cal BC es dóna un 
establiment de jaciments en cova i a l'aire lliure per tot l'espai prelitoral central i la costa 
de Tarragona, amb una economia neolítica consolidada i certa especificitat cultural 
regional. A partir de 5300-5250 cal BC bona part del territori català es troba ocupat, 
excepte el pla de Lleida i l'altiplà central. Aquests establiments compten amb trets 
particulars remarcables (en els vasos) de diferents territoris i sobretot un augment de la 
inversió d'esforç en la realització dels motius i tècniques decoratives, cada cop més 
barroques. Això podria implicar en certa manera l'existència de diferents grups o 
famílies de grups que habitarien zones concretes. Els grups del Penedès en front del 
Vallès i pla de Barcelona i sobretot la presència dels jaciments de la zona Segre-
Pirineus, així ho indica. 
  
Futurs treballs en aquesta direcció hauran d'analitzar altres registres ceràmics (cova de 
Can Sadurní, Font del Ros i Plansallosa per exemple, així com nous jaciments que 
siguin localitzats), detallar millor l'estudi de les matrius decoratives i dels motius, 
realitzar noves datacions amb un rang de qualitat alt i comparar aquestes dades amb les 
de zones veïnes com el País Valencià, el sud i sud-est de França i l'interior peninsular. 
La comparació dels models d'establiment i expansió amb altres territoris permetrà 
establir noves característiques de les primeres comunitats productores, filiacions entre 
ells i possibles models d'ocupació del territori en el Mediterrani occidental durant el 
procés de neolitització. 
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