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Poc a poquet volem bastir I'estructura d'un edifici que aculli totes
aquelles inquietuds i manifestacions culturals que son prbpies d'una
comunitat. La nostra crida publica, al bell mig de la placa, ba obtingut
una amplia resposta. No podia ser d'altra manera. Aquell poble que no
entengui la cultura com una eina normal de treball, de segur que no
anira mes lluny del seu propi horitzo, de vegades desfigurat i limitat.
Nosaltres, des del primer dia, ens hem proposal d'anar mes enlla perque
un dels nostres objectius fonamentals es el d'impulsar un apropament
de la cultura, en totes les seves facetes, des del primer fins al darrer
ambit de la nostra societat. Els fruits, per be que no abundosos, ja son a
taula. I pel dir de molts, aixb ja es tota una collita.

Es clar que per a tot aixb primer cal coneixer mes i millor el nostre
entorn. Els estudis sbcio-culturals son a casa nostra gairebe inedits,
llevat d'alguna dignissima excepcio. Pensem que una serie de monografies sobre aquest entorn ban de contribuir a retrobar-nos i a identificarnos amb la nostra prbpia identitat, aixb es, amb la nostra prbpia histbria
i amb la nostra realitat social i cultural, de la qual som motors. Vet aqui
el perque d'aquests QUADERNS DE DIVULGACIO CULTURAL que
avui, esperanfats, encetem. D'ara en endavant en seguiran molts altres, o
almenys aixi ho desitgem, que tractaran sobre temes d'investigacio histbrica, aspectes d'economia, trets sociologies; o e ns fa ran navegar vers
els origens —el cas d'avui— i fins i tot, perque no, ens donaran a coneixer la creacio literaria o plastica com a expressio d'uns sentiments personals amb una repercusio espiritualment beneficiosa en el conjunt. Es a
dir: amb aquesta col-leccio pretenem crear un compendi basic de tots
els aspectes mes significatius de la nostra personalitat com a poble de tal
forma que tothom tingui al seu abast unes eines, per anar —com deiem
mes amunt— mes lluny en el propi coneixement.

INTRODUCCIO

El propbsit es ambicios, tan ambicios com necessari, de tots dependra
que sigui una realitat. D'antuvi som conscients de les nostres limitacions, de les reticencies que encara trobem quan plantegem aquest tipus
d'iniciatives, i de —malgrat tot— la bumilitat dels continguts. Tan se val.
Tots plegats, volguem o no vulguem, configurem una realitat. I aqueixa
realitat, empenyent en bloc, I'hem d'anar millorant.
CENTRE D'ESTUDIS RIUDOMENCS
"ARNAU DE PALOMAR"

Puc assegurar, sense que calgui recorrer a cap topic, que constitueix
una gran satisfaccio per a mi aquesta oportunitat que se m'ha ofert
per a prologar el quadern que el lector te a les mans.
I es aixi per diverses raons. En primer Hoc pel tema mateix del quadern,
el qual aporta noves i innovadores dades per a un millor coneixement
de la prehistbria a les comarques meridionals de Catalunya, enllacant,
en certa manera, amb la tasca desenrotllada durant tants anys per
{'eminent arquebleg Dr. Salvador Vilaseca, el qual tant va fer per
sembrar I'interes en la gent del Camp de Tarragona en indagar en llur
passat remot. No creiem que ens equivoquem en dir que ens trobem
davant d'una obra —aquesta d'en Valeria Romero— que, directament o
indirecta, s'ha general prenent com a base la llarga i tenac labor de
I'esmentat Dr. Vilaseca.
Satisfaccio, tambe, en comprovar I'esforf que representa aquest quadern, tant en I'elaboracio com en I'edicio. No es frequent, en efecte,
d'assistir a I'aparicio d'una obra que constitueix la culminacio de I'acti-
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vitat de tot un grnp d'entusiastes —amb I'autor del quadern al davant—
que ban sabut, en tot moment, col-laborar amb els professionals de
I'arqueologia en tot el treball de camp que ha calgut dur a terme. En
aquest sentit es d'estricta justicia de ressaltar I'actuacio del professor J.
Maluquer de Motes i de I'equip de I'lnstitut d'Arqueologia de la Universitat de Barcelona en els treballs d'excavacio que, a corre-cuita, va
caldre realitzar en el jaciment al qual esta dedicat aquest quadern.
I tampoc es gens corrent que un esforf aixi vegi la Hum, amb tot el
cumul de dificultats econbmiques que aixb comporta, en una institucio
en aquest aspecte modesta. Perb opinem que aquests problemes i
I'afany demostrat per superar-los, son allb que encara revaloritza mes, si
tal cosa fos possible, el merit d'aquesta consecucio. Ara fa cine mesos
escassos, el Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar" va procedir a la instal-lacio i a I'obertura al public de la Sala d'Exposicio
Permanent dedicada a recollir i a difondre els testimonis arqueolbgics de
la zona. Avui, ens brinda aquesta publicacio amb la qual vol reafirmar
una innegable vocacio i preparacio cientifica en els membres que la
componen, entre els quals hi ha I'autor de I'obra que presentem, Valeria
Romero.
Desitgem de tot cor que la valentia i I'encert que ban demostrat tots
aquells que ban concebut la present publicacio es vegin ampliament
retribuits pel public reconeixement que mereixen.
FRANCESC TARRATS i BOU
Director del Museu
Arqueolbgic Provincial de Tarragona.
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L'ESTACl6 ARQUEOL6GICA
Quan 1'any 1975, feiem public el descobriment d'un taller de si'lex a la
timba del Barenys, ja vam intuir que es tractava d'un jaciment important, corresponent a una estacio neolitica propia d'assentaments en
terrasses a la vora de cursos d'aigua (1), que obria un gran horitzo per al
coneixement de la poblacio prehistorica mes antiga del terme de Riudoms, fins aleshores desconeguda. Des d'aquella data, noves i continues
troballes en 1'estacio arqueologica, ban anat enfortint la nostra primera
impressio, fins a aconseguir que, en el moment actual, el jaciment prehistoric assoleixi una singular importancia grades a les trobes que s'hi
han aconseguit, i que fins i tot pugui dur-nos a la revisio d'alguns
conceptes, relatius al poblament dels tallers de si'lex i, aixi mateix, a
escatir influencies i contactes culturals fins avui desconeguts, els quals
poden perfilar un canvi de rumb en 1'estat actual de I'arqueologia catalana pel que fa als tallers de si'lex de superficie, si es confirma amb
1'aportacio de noves dades similars a les aconseguides fins ara a la timba
del Barenys, abordant 1'estudi de nous fons de cabanes comparables a
1'escavat per nosaltres.
Les primeres dades sobre el jaciment les vam obtenir, com suara deiem,
despres de perllongades i incessants prospeccions, despres de les quals
aconseguirem reunir un elevat nombre de restes arquologiques, corresponents a una industria de silex.

SITUACIO DELS ENTERRAMENTS I PLANTA DEL FONS DE CABANA I.
A.- Allisament que, en forma d'anell extern, circumval-lava el fons de cabana.
B.— Ruptura o excavacio realitzada possiblement en epoca romana.
C.— Blocs de granit col-locats en posici6 vertical i emmarcant allo que degue ser
1'entrada de la cabana.
D.— Porta d'entrada a la cabanya.
E.- Paviment de tena semicuita. Repeu per a una liar de foe.
La posicio dels enterraments menors correspon a un nivell superior, ja descrit. La
seva inclusib a la planta del fons Home's serveix per donar idea de la seva situacio.

Consta de petites fulles treballades amb talles de seccio triangular i
trapezoi'dal, moltes de les quals son denticulades. No hi manquen, tot i
que no son tan abundants, els microburins i les mitges llunes o segments
de cercle. Son particularment abundants els rosegadors i els raspadors,
aquests darrers tant sobre 1'extrem de fulles com sobre esberles simples.
L'area de dispersio del si'lex treballat s'exten per tot el Horn del pujol i
els seus estreps. Ocupa un altre important focus de troballes el vessant
oriental, en el qual hem catalogat dos nous fons de cabana.
Entre el conjunt de material h'tic que hem recollit en prospeccio hi
figuren tambe diverses destrals polides de basalt i una votiva de fibrolita, alguns nuclis de si'lex de forma prismatica i diversos percutors.

EL FONS DE CABANA

CERAMICA

Nomes aconsegui'rem recollir, al llarg de mes de cine anys de prospeccio, una dotzena escassa de fragments de ceramica, dos d'ells amb decoracio de cardial (dubtosa). L'absencia de troballes ceramiques de superfi'cie, lluny de representar una data negativa ha d'esser considerat com
un detail de maxim interes, puix que, amb lleugeres excepcions, constitueix la norma general en gairebe tots els tallers de silex de superficie
de les comarques de Tarragona, norma que, tal com veurem ades, varia
considerablement quan es fan excavacions en el sub-sol dels esmentats
tallers.

ossos
Al llarg de la prospeccio, tambe vam recollir abundants restes ossies
pertanyents a mes de vint especies animals diferents i, despres de rebutjar les que oferien dubtes per la circumstancia d'haver estat trobades a la
superffcie i de valorar nomes aquelles que presentaven caracten'stiques
d'autenticitat pel que fa a llur possible us per part dels pobladors de la
timba, classifiquem (2) les segiients:
Sus scrofa (pore senglar)

5

Bos taurus (bou)

4

Capri ds
16
Equus (cavall)
22
Cervus elaphaus (cervol) 1
MOL-LUSCS

Les restes de petxines no presentaven, evidentment, dubtes sobre llur us
per part dels habitants de 1'estacio arqueologica. Dos bracalets de pectuncle (trencats) i altres fragments amb rastres de poliment ens parlen
de llur incidencia com elements d'ornament. La classificacio per especies ens va donar el resultat que segueix:
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Ostrea edulis
10
Pectem jacobaeus
8
Cardium edule
4
Fins aqui les troballes de superficie, les quals en una primera valoracio
lipologica (3) les vam comparar amb les que Vilaseca va trobar al mas
de 1'Isidre -de Cambrils- com paral-lel mes proxim, corresponent al
paleolftic cardial.

Des d'aquelles primeres prospeccions realitzades a partir del seu descobriment, mai haviem deixat de visitar 1'estacio arqueologica de manera continuada. Les visites coincidien preferentment amb les periodiques
llaurades de la terra de conreu, fins que en una d'aquelles frequents
anades, realitzada a la primera quinzena del mes de desembre de 1979,
vam observar que, en haver realitzat el propietari de la finca en que es
localitzava el jaciment uns clots fondos per plantar arbres —concretament en el Hoc de mes densitat de trobes i que nbsaltres anomenem
sector II—, afloraren algunes restes de terra d'un color diferent al de la
superficie, cosa que ens va induir a pensar que finalment ens trobavem
en el rastre per descobrir els habitatges del poblat al qual devien correspondre les restes arqueologiques de superficie. La nostra sospita va
quedar plenament confirmada poc despres d'haver iniciat una carta
estratigrafica en un dels llocs on la distinta Colorado de la terra moguda
era mes acusada. Al dessota d'aquesta terra, despres d'un lleuger estudi,
va apareixer el primer fons de cabana, que classificarem —per aquest
motiu— amb el nom de fons de cabana I.
El treball d'excavacio d'aquest primer fons de cabana es va iniciar el dia
7 de gener de 1980 i es va haver de realitzar amb tota peremptorietat
degut que el propietari del predi necessitava tenir desembarassat el bancal en el curt termini d'una setmana. No obstant la limitacio de temps,
ens fou possible de realitzar plenament i amb tot detail la nostra labor,
fruit de la qual obtinguerem el resultat que exposem a continuacio.
El primer nivell estava compost de terra tova de conreu, esteril en
material arqueologic, llevat d'algunes restes propies de troballes de
superficie. Comprenia una mitjana de gruix de 45 cm. a sota dels quals
vam trobar un rebaix circular de 2 m. de diametre, realitzat de forma
intenctonada.
El fons estava proveit d'un anell extern de 40 cm. d'amplada aconseguit
per 1'allisada simple del terreny que circumvaMa la seva part, superior,
tret d'un espai interromput —de 75 cm.— que tallava en vertical tant
1'anell extern com el fons de cabana, fins a una fondaria de 42 cm. a
partir de la superficie inicial; aquesta obertura, situada de banda de
ponent, havia estat protegida amb sengles blocs de granit laterals, col-locats en posicio vertical, i que trobem en estat de forta corrosio; emmarqucn de manera perfectament clara allo que degue ser 1'entrada de la
cabana, la qual va ser excavada sobre un sediment de grava i materials
semiagrcgats d'origen quaternari. El fons dc 1'habitacle fou rebaixat pels
seus constructors a partir del sol original, que quedava marcat per 1'anell
circular.
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No ens fou possible d'observar indicis indicatius de la col-locacio d'estacades o barres de fusta per sostenir 1'habitatge. Tanmateix, algunes
restes de fang endurit en les quals van quedar impresos senyals de
canyes —o altres materials vegetals d'un diametre similar— semblen indicar-nos que a 1'entorn del fons i, concretament, per darrere de 1'anell
extern, s'hi devien coMocar una serie de fustes ent.rellac.ades que despres
es devien lluir amb fang. No creiem que la carcassa s'hagues col-locat
des de 1'interior de 1'habitacle ja que 1'estretor interna (nomes dos metres) no devia ser la propicia perque es fes aixf: s'hauria reduit molt
I'espai intern, ja prou esquifit. L'ai'llament, que circumval-la el fons de
la cabana formant un anell extern, tampoc tindria una explicacio logica
ni utilitat practica si hagues quedat al seu exterior en utilitzar-se; per tot
aixo podem intuir de forma definitiva un tipus d'habitatge en forma de
cabana semisubterrania amb una banqueta o basament intern i cobert
totalment per un cntreteixit vegetal revestit de fang, el qual, a mes
d'impermeabilitzar-la, la protegia d'incendis. No hem d'oblidar la gran
abundancia de cendres i carbons presents en tot 1'estrat del fons, fet que
demostra que en el seu interior s'utilitzava el foe amb tota normalitat i
de manera intensa.
Els primers materials arqueologics van apareixer en ser retirada la capa
de terra superposada que s'endinsava cap a 1'interior del fons de la
cabana fins a una mitjana de fondaria de 15 cm. Despres de ser retirada
va quedar al descobert un sediment uniforme de color negre grisenc
amb extraordinaria abundancia de carbons i cendra tot empastat amb
terra. Aquest estrat, malgrat que era unic i uniforme en tot el fons de la
cabana i amb materials semblants en tot el seu conjunt, quedava dividit
en dos nivells d'habltacio perfectamcnt defmits ja que, a nomes 30 cm.
de fondaria, trobarem dos enterraments de dos infants d'escassa edat,
un dels quals no devia haver finit Talletament i 1'altrc devia tenir de cine
a set anys. En una mandibula pcrtanyent a aquest darrer es pot observar
que tenia 1'edat de la muda de denticio.
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A.- Perfils
B.- Ceramica amb decoracio de cordons "llisos"
C.- Ceramica amb decoracio de cordo i incissions
de punxo
D.- Punta de si'lex

idol cruciforme d'os. El primer trobat a Catalunya; els millors parallels els trobem a Almeria, Granada i
algunes pintures rupestres de Ja6n.

•

A.— Fulla denticulada
B.— Tres punxons d'os, un dels quals en forma d'espatula
C.— Destral votiva de fibrolita
D i F.— Fragments de bracalets de pectiincul
E.— Queixal-Penjoll de pore senglar
F,— Conxa marina de Pespecie "Cardium" en la qual es pot veure
que se n'ha extretun tros possiblement per a fabricar un bracalet.

OCabanyes excavades,
©Possibles fons de cabanya.
• Cabanyes localitzades.
Excavades per la seccio d'arqueologia del CERAP.
Excavades pel Dr. Maluquer i personal de la Universitat de Barcelona.

Aquests dos enterraments, localitzats al costat sud de la cabana, van ser
dipositats a cada costat d'un paviment de fang endurit, el qual presentava indubtables indicis d'haver servit de repeu per encendre el foe
d'una liar. El gruix d'aquest paviment era de 10 cm. amb una extensio
de 75 x 50 cm. 1 pel fet de trobar-se a la vora del nivell superior assenyala el final d'habitacio de la cabana.
Hem dit que diferenciem el sediment d'habitat en dos nivells, pero no
perquc cxistissin dos estrats diferents sino mes aviat per distingir un
nivell d'inici que aniria creixent amb I'acumulacio de les deixalles que
els habitants de la cabanya van anar dipositant, i un altre que ens queda
assenyalat pel paviment de fang o terra atapei'da i els dos enterraments
comentats. Ambdos nivells quedaven separats per un espai de 45 cm.
entre els quals s'intercalava 1'estrat d'habitat.
Arran del terra original de la cabana, trobem un altre enterrament que
pertany a una dona adulta de 25 a 30 anys, que jeia arronsada i inclinada —com els anteriors— seguint la curvatura de la cabanya; en tots tres
casos els cadavers van ser dipositats amb el cap en direccio a sol ixent
—dada important, ja que es dona en tots tres enterraments— i ben just
protegits per una filera de pedres simples que, en cap cas, no arribaven a
cobrir mcs d'un terc de 1'esquelet (costat anterior) i sense cap indici
d'ofrena o d'aixovar, "llevat d'un idol cruciforme d'os pla i dos bracelets
de pectuncle trencats, tot trobat arran de les inhumacions en el nivell
superior.
En 1'enterrament del nivell inferior apreciarem, com a uniques dades a
destacar, un cercle de pedretes que, en general, no sobrepassaven els
4 x 2 cm. distributes a 1'entorn del crani, formant una especie d'arc o
diadema i el fet de presentar els bracks plegats cap a dalt des de la
cintura fins a les clavfcules amb les mans esteses i obertes.
L'estrat que separa les tres inhumacions no donava a entendre que
s'hagues regirat i s'havia sedimentat per I'acumulacio de carbons i cendra, principalment, entre els quals es trobaven barrejats una gran quantitat d'ossos, petxines i altres deixalles que devien procedir dc rcsidus
alimentaris rebutjats pels habitants de la cabana. Eren particularment
abundants les restes ossies que van apareixer —de manera gairebe general— trencats i estcllats, no cal dir que per extreure'n el moll o medul-la.
Els mol-luscos degueren ocupar tambc un Hoc important en la dieta
alimentaria de la gent del vilatge: la presencia de petxines, molt especialment les corresponents a helix nemoralis, ho confirmen.
Aquesta cabanya —segons la nostra opinio— despres d'haver cstat abandonada primariament —en epoca incerta—, va podcr ser aprofitada pos20 teriorment com a necropolis.

RESTES ANIMALS

ossos
La catalogacio ens descriu la seguent classificacio per especies:
Lepus granatensis (llebre)
Oryctolagus cuniculus (conill)
Cervus elaphaus (cervol)
Bos taurus (bou)
Equus (cavall)
Sus scrofa (pore senglar)
MOL-LUSCOS

Entre les troballes de petxines es classifiquen les especies segiients:
Pecten
Columbella
Ostrea edulis
Cardium edule
Helix nemoralis
ESTRIS I OBJECTES D'ADORN TREBALLATS

Els objectes d'us i d'adorn que vam trobar al fons de cabanya, son
exclusivament de petxines i d'os.
Es distribuixen aix(: tres punxons de 13, 6'5 i 7 cm., respectivament,
un d'ells en forma d'espatula; dos bracalets (trencats) de pectuncle de
12 i 5'5 cm. Com a peca excepcional, unica fins ara a Catalunya, hem
de destacar la troba d'un penjoll d'os pla, pertanyent a un idol crucifor,-me de 6'5 x 3 cm. i de 5 mm. de gruix.
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MATERIAL ARQUEOLOGIC

CERAMICA

Van apareixer 77 fragments de ceramica ordinaria treballada a ma, dels
quals 18 son llavis corresponents a onze vasos diferents de formes globulars i tendencia oval. Nomes es van trobar dues anses: una de cinta i
una altra de les denominates d'orella, d'aspecte molt rude. Tambe recollirem mes de 14 fragments de base que corresponen a dos atuells
similars, de formes ovals. Alguns d'aquests fragments, concretament els
que corresponen a la base de suport, presenten un lleuger aplatament
original pel pes del vas abans de la seva coccio; tambe els testos pertanyents a aquests-recipients son els unics que presenten marques acanalades —acusades pero rudimentaries— i tambe una superior duresa i
qualitat.
Entre el conjunt ceramic a destacar, tambe hi figuren 16 fragments
brunyits o espatulats (alguns per ambdues cares). En la resta del conjunt, la coccio es presenta irregular, fins i tot en les parets d'un mateix
vas; aquesta es realitzava directament sobre el foe, cosa que explica que
gairebe tots els trossos de caramica que trobarem presentin colorations
distintes, adhuc en fragments corresponents a un mateix atuell. Aixo es
degut a la desigual oxidacio i a la diferent refraccio de la calor en el
moment de la coccio. La pasta —poc porgada, granulosa i irregular en
alguns vasos i mes seleccionada en altres— sembla que marca una clara
difercncia de dos tipus de ceramica: es com si els habitants de la cabanya haguessin utilitzat dues vaixelles distintes p'er a fins tambe distints. Es comu, en quasi tots els fragments trobats, la inclusio de des22 greixants de quarcita i mica, amb absolut predomini de la primera.

Un altre tipus de ceramica, tambe feta a ma, va apareixer simultaniament. D'aspecte aspre i rugos, pero amb una superior duresa i contextura respecte a 1'anterior, en aquest grup ceramic son menys abundants els desgreixants, per la qual cosa dona la irnpressio que pertanyin
a una epoca diferent. Aquesta tesi, tanmateix, ha de quedar descartada
perque es trobava formant context amb el conjunt de materials del fons
de la cabana, en un unic estrat intacte en tota la seva extensio —o
almenys sense inclusio de restes arqueologiques diferents de les del
conjunt del fons de cabana. Hem d'exceptuar una petita seccio molt
delimitada que havia estat regirada i que s'endinsava en vertical i s'eixamplava en sentit horitzontal cap a 1'exterior, des del sol original del
fons i, sense sobrepassar 1'anell extern, formava una especie de petita
sitja en la qual vam trobar algunes restes de ceramica romana que comentarem a continuacio.
Quasi tot el conjunt ceramic es sense decoracio, llevat de tres o quatre
excepcions en fragments que presenten addicio de cordons paral-lels,
llisos i ondulants, i de forma circular. Nomes un presenta decoracio de
cordo sobre el qual hi ha incisions de punxo, a mes de dos unics trossos
amb decoracio realitzada amb pinta 6 un motllo similar, pareguts als
trobats per Vilaseca al mas de 1'Isidre (Cambrils).
El paral-lel mes proxim pel que fa a la comparacio tipologica de les
troballes de ceramica, el trobem de forma molt semblant al comentat
per Vilaseca en la seva obra Reus y su entorno en la prehistoria (4)
corresponent als fons de cabana de la partida de Monterols i de les
Quatre Carreteres (ambdos al terme de Reus), i una similitud total en
tot el conjunt de material li'tic, tambe comparable al recollit pel mateix
autor al mas de 1'Isidre (Cambrils).
LES RESTES DE CERAMICA ROMANA

En un angle ja comentat del fons de cabana, vam trobar algunes restes
ceramiques d'epoca clarament romana al. costat d'altres de fabricats
amb torn. Aquests darrers son d'incerta classificacio, encara que pel fet
de trobar-se juntament amb els de procedencia romana, hem d'entendre
que pertanyen a la mateixa epoca i que haurien estat introduits conjuntament. En un principi, considerem que aquest material ceramic hauria.
estat introdui't en el fons de cabana d'una manera totalment fortui'ta. 23

Potser pertanyien a un enterrament del tipus d'incineracio, de data
incerta. Per altra banda cal tenir en compte que les restes ceramiques
d'epoca romana son presents al paratge, encara que molt escasses i
sense que justifiquin la presencia de cap establiment d'aquell periode.
Nogensmenys, aquestes troballes ceramiques ens presenten tota una
serie d'interrogants dificils de dilucidar: aquesta es una situacio que
posteriors estudis in situ ban d'esclarir.
La ceramica trobada en el fons de cabana es limita a un fons i dotze
fragments d'amfora (de tipus italic), dos trossos de tegula i vint-i-quatre
trossos de ceramica corrent. Junt amb aquestes darreres peces vam trobar un trosset pla de bronze de 3 x 2 cm.
MATERIAL LITIC
SILEX

El silex catalogat en tot el fons de cabana es un conjunt de 92 peces,
entre fulles de diferents tipus: raspadors, rosegadors, fragments de
nuclis, percutots, esberles simples i restes amorfes. Presenten la distribucio que segueix:
Fulles tallades en forma trapezoidal
Fulles tallades en forma piramidal
Esberles simples
Nuclis
Percutors
Esquerdills simples de talla

15 (11 de denticulades)
20 (15 de denticulades)
11 ( 4 de denticulades)
4
2
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PROCEDENCIA DEL SILEX
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El si lex utilitzat pels tallistes de la timba va tenir dos centres de procedencia. Per una banda, pero no tan abundant, tenim el si lex recollit
en el Hit de la mateixa riera de Maspujols, que queda al peu mateix del
jaciment; aquest es de facil reconeixement, sobretot en algunes restes
que conserven en el cortex el senyal d'haver estat arrossegats per un
corrent d'aigua. En les prospeccions realitzades per constatar la presencia de materials silicis, es va poder provar llur presencia amb la recollida
de diversos trossos de diferent grandaria al Hit de 1'esmentada riera.
El segon centre de procedencia del si lex, el qual es troba a mes de
cine-cents metres de 1'estacio arqueologica, fou localitzat per nosaltres
quan intentavem trobar altres establiments similars al de la Timba. Es

SILEX DE SUPERFICIE
A.— Fulles de serra i ganivets trencats
B.- Raspadors en fulles reutilitzades
C.— Nuclis de silex en els quals horn pot
apreciar-hi 1'extraccio de fulles

tracta d'un jaciment natural de silex que te com a punt d'inici una
petita elevacio de terreny que es localitza a uns tres-cents metres al nord
de la carretera d'Alcolea del Pinar, a 1'enfront del quilometre 513 i a la
dreta del barranc dels Cine Camins i partint del pujol en direccio a la
pedrera del Cobic. Al sud-est, per suaus vessants des dels quals s'albira la
ciutat de Reus, es troben a flor de terra abundants noduls i voluminosos blocs de pedra foguera escampats per una amplia zona de mes de
dos mil metres quadrats; no cal dir que aquest indret es un important
centre dispersor de mineral de silex del qual degueren fer us les tribus
prehistoriques de la zona.
Entre el material If tic que vam trobar, tambe cal comptabilitzar un molt
de ma. Es de contorn circular i construit a partir d'un bloc d'arenisca
roja fossihtzada del trias, i presenta una cara de fregament pla —amb
patina— i la resta sense desbastar. Mesura setze centimetres de llargaria
maxima i cine de gruix.
Del mateix material trobarem una molette o ma de moli de forma
rectangular, de 12'5 x 8 i d'un gruix de 4 cm. Igual com 1'anterior
presenta una cara llisa amb senyals de fregadi's i una manca total de
refinament a la resta.
Tanquen el conjunt de materials h'tics, abundants rocs i codols i una
gran quantitat d'esberles de pissarra amorfa.
INTERPRETACIO
El fons de cabanya de la timba del Barenys (Riudoms) —suara descrit—
va formar part d'una agrupacio de cabanes, de les quals hem aconseguit
situar-ne fins dotze o mes i clars indicis de la presencia d'altres encara
no localitzades. Corresponen a un poblament neolftic antic, del qual
trobem el paral-lel mes proper en els jaciments prehistorics (fons de
cabana) de les Quatre Carreteres i de la partida de Monterols —ambdos
al terme de Reus—, excavats i publicats per Vilaseca.
Tanmateix, 1'aspecte comparatiu amb les esmentades estacions nomes
ens ha de servir com a indicatiu per a una part del material ceramic i de
silex, ja que els fons de cabanya estudiats per Vilaseca, no contenien
enterraments ni restes de liars de foe (carbons i cendra), ni paviments
(repeu de fang) com en el cas de la Timba; tampoc no esmenta 1'aparicio de punxons ni de cap placa idol, com el trobat a Riudoms. Tot aixo
diferncia en certa mesura els fons de cabanya esmentats per Vilaseca i
1'estudiat per nosaltres, per al qual proposem una cronologia que situem
en el neolftic mitja, molt proxima a la dels sepulcres de fossa, cultura
amb la qual —segons la nostra opinio— estan entroncats els fons de la
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cabana de Riudoms.

CERAMICA PERTANYENT AL FONS DE CABANA
A.- Ceramica ordinaria amb decoracio de cordons, llisos i ondulants
de h'nies circulars
B.- Perfils

1

Quan a Pfdol trobat en el fons de la cabanya de la timba del Barenys, es
pot afirmar que es time a Catalunya i pot considerar-se de la fam ilia dels
idols cruciformes definits per M. Almagro i M? Josefa Almagro, que
segueixen la pauta que ja havia establert Georg i Vera Leisner el
1943 (5). Els millors paral-lels son a Almeria i a Granada, tot i que el de
Riudoms te (?) els brac,os atrofiats com en alguna pintura rupestre de
Jaen en la qual els brasos desapareixen totalment.

Els investigadors comencen a parlar ara d'un neoh'tic epicardial, que ve
a ser 1'epoca intermedia entre el neolltic cardial i els sepulcres de fossa.
Les restes arqueologiques del fons de cabanya de Riudoms es mostren
mes afins amb aquesta darrera epoca.

No ens volem allargar mes fent comparacions i paral-lelismes propers o
llunyans que a res conduirien, ja que estem convencuts que el material
arqueologic i la mena d'habitatge utilitzat en el taller de silex de superffcie de Riudoms, pot ser el principi que ajudi a coneixer millor les
estacions de si'lex de superffcie a Catalunya.

Nogensmenys, — i malgrat les diferencis enunciades pel que fa als fons
de cabana publicats per Vilaseca— del fet que tots tres jaciments — Monterols, les Quatre Carreteres i la timba del Barenys— pertanyin a una
mateixa epoca no hi pot haver gaires dubtes. Les diferencies de tipus
material deuen ser mes aparents que no reals, puix que hi ha mes llanos
coincidents que no pas diferencies clares. La datacio cronologica assignada per Vilaseca als fons de cabanya estudiats per ell, coincideix plenament amb la que nosaltres atribui'm als materials del fons de cabana de
Riudoms. Recordem, tambe, que tots tres jaciments, al costat de Testacio arqueologica del mas de Tlsidre —que, segons la nostra opinio,
correspon tambe a un poblat de cabanyes de la mateixa epoca— s'assenten sobre suaus carenes, a la vora o arran de corrents d'aigua i amb una
similitud total en el conjunt de material ceramic i d'industria de
si'lex. Tanmateix, la comparacio tipologica d'una part del material
arqueologic trobat a Riudoms, acarat al de Monterols i al de les Quatre
Carreteres, ens aboca irremeiablement a plantejar-nos la possibilitat que
Vilaseca no hagues excavat els seus fons de cabana amb prou precisio;
no oblidem que aquests —segons el propi Vilaseca— hagueren de ser
estudiats en circumstancies molt especials i quan ja gran part dels fons
havien estat destruits. Recordem tambe que part del material arqueologic de Monterols es va trobar entre les runes de les obres que feren
possible el seu descobriment. No menys va ocorrer amb el de les Quatre
Carreteres i per aixo ens veiem obligats a admetre aquesta possibilitat,
es a dir: que els fons de cabanya de Riudoms pertanyen a un tipus
d'habitat i poblament inedit fins avui no descrit pels investigadors de la
prehistoria catalana, puix que no es documenten jaciments amb resul28 tats analegs en cap bibliografia del Principat.
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NOTES
(1) Classificacio d'assentaments establerta per S. Vilaseca.
(2) Classificacio realitzada per R. Vifias (Museu Paleontologic de Barcelona),
(3) Un taller de silex de superficie inedit en el terme de Riudoms L'om num. 84; Octubre
de 1975 -Riudoms-.
(4) Reus y su entorno en la prehistoria. T.I. pag., 95 a 106.
(5) Die Megalithgaber. Der Siidlen. T. II, lamines 146-147.
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