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PROLEG

A la satisfaccio que sent qualsevol arqueoleg davant Vapa-
ricio d'un estudi que aporti noves dades o interpretations sobre
una parcel-la concrete de la nostra historic Hunyana, cal afe-
gir, en aquest cas, el goig que el Centre d'Estudis Riudomencs
"Amau de Palomar" hagi atorgat un premi a una obra dedtcada
a la prehistoric, cosa poc frequent en el nostre pai's.

La ja llarga afeccio d'en Valeria Romero a I'arqueologia,
l*ha convertit en un excellent coneixedor de la problematica
d'aquesta ciencia no sols a Riudoms, sino a tota una area que
va molt mes enlla dels limits del Baioc Camp.

Es doncs aquesta dedicacio, en la qual no ha escatimat ni
hores ni esforgos, la que ha permes a Valerid Romero
d'afrontar la realitzacio d'aquest assaig d'aproximacio al pobla-
ment prehistoric de Riudoms.

En conjunt 1'obra assoleix amb escreix els seus ob/ectius,
especialment si tenim en compte que la base de Vestudi resi-
deix en un bon coneixement del terreny i en la recollida de
materials superficial.

A totes aquelles persones que es dediquen a expoliar amb
detectors de metalls o amb mitjans mes tradicionals els jaci-
ments de Catalunya els diria, si se senten atrets pel passat,
que deixin la seva activitat depredadora i que prenguin eocem-
ple d'en Valeria Romero, el qual, mit/ancant la prospeccio i
la recollida de restes de superffcie, ha passat a la dificil tasca
intellectual, oferint-nos avui aquesta aportacio al coneixe-
ment del poblament prehistoric del seu poble.

Xavier Dupre i Raventos
Servei d'Arqueologia de la

Generalitat de Catalunya a Tarragona



ADVER77MKNTS PREL/MINARS

El present treball no preten de ser en absolut una obpa lite-
raria, ni el seu enfocament contempla les arrels de poblament
huma que des de 1'antigor es van instal-lar a les terres properes
al marc geografic on avui es troba el terme de Riudoms, sino
mes aviat donar a coneixer des d'un pla divulgatiu els
jaciments prehistorics localitzats en el seu terme municipal,
els quals nan estat delimitats basant-nos en una analisi de les
troballes arqueologiques de superficie. Pero per a compren-
dre mes be la dinamica i les possibles motivacions que van in-
duir a grups humans a assentar-se en una zona t,an concrete
com poden ser les timbes i les assolellades ribes de la riera
de Maspujols, cal coneixer, encara que sigui de forma breu,
1'entorn amb que es relacionen i amb el qual, sens dubte, es-
tan connectats.

Conve tambe aclarir que aquest estudi, pel seu abast no
permet que ens estenguem mes enlla d'uns limits previament
fixats. Per a coneixer millor el poblament prehistoric mes pro-
per a Riudoms es obligat de consultar les referencies que so-
bre prehistoria comarcal ens ha llegat el gran arqueoleg reu-
senc Salvador Vilaseca. Per la nostra part ens hem cenyit taxa-
tivament a 1'area circumdant mes propera del territori en el
qual hem centrat el nostre treball d'investigacio: el poble i
el terme municipal de Riudoms.



LES POSSIBILITATS D'HABITABILITAT I LA FAUNA ANTIGA
DEL BAIX CAMP

KM los diversos otapes de la formacio del Baix Camp, o de-
|iri"i'tn» -I*- Kens sri'ons In denominacio assignada pels geolegs,
VMM Hitrrvenir <h 1 ereiits pporesos geofisics que han estat estu-
ilint'i, entre nitres, per Llopis l,latlo i ('apmina Virgili, pero
e. In it/irrerii cinpii il»- In NCVII ronsnliffjK'io, on el Quaternari,
In i|in> I'M-. interesNH, pen pie en el hi to Hoc 1111 fot sublim i
t I'MiiM •einlofitril on n<|iio'ilo<; lerros: I'eiitrmln CM esrorm <lols pri-
mers re|trcseiitiirils del ^enere liiinin, cniiicnliiit mill) I'ostfibli-
mont nl Unix <'mnp (I'liMfi rirM i vMrmdn I'MUMM, do In qunl s'hnn
tpobnt multiples pcstcs fossils, Ics <]tinls ens servoixen do tes-
tiiitoni pep a constatap la ppesencia de grans mamifers, cone-
guts grades a la fecunda i ppolongada labop investigadopa del
Dr. Vilaseca, que pelaciona i documents la tpobada de pestes
d'exemplars de Elhephas ( Archidiskodon ) meridionalis al bap-
pane de la Boella (1), situat a la partio dels termes de Reus
i de la Canonja, atribults a la fauna del pleistoce mitja (2).
Amb posterioritat foren tpobats en aquells encontorns pel geo-
leg J.R. Ballester les pestes de diversos especimens, entre els
quals cal destacar la ppesencia de Rhinoceros sp. que ell ma-
teix atribueix al "Pleioce Superior continental del mas de la
Boella", Una altra troballa important corresponent a un paqui-
derm —Hippopotamus anphibius major — fou tpobat (3) en
peali tzar-se 1'obertura d1 unes rases per a canali tzacions al
raval de Robuster i al capper de Misepioordia de la ciutat de
Reus. Especimen que hi devia viure en el periode intepglaciar

1 - S. VILASECA I ANGUERA, "Kcus y mi nntonio en la prehistoria". vol.
1 pag. 17 i ss.
2 - Segons 1'atribucio assignndn pel ppofc.ssor Fernandez Villalta Corne-
lia, que els va examiner.
3 - S. VILASECA, opus, cit., \»\K. 37.

Giinz - Mindel (4). Existeixen altres troballes de fauna de les
mateixes especies a la deppessio de Reus, que renunciem a
pecopilar degut a 1'extensio d'aquest treball.

Altres grups d'animals foren tambe abundants a la zona
i entre ells destacarem els ramats de cervols, pores senglars
i equins, especies de les quals se n'han trobat nombposissimes
pestes.

Aquesta pica i nombrosa fauna, en conjunt, necessita d'un
clima adequat, circumstancia molt probable, ja que els estudis
pealitzats pels geblegs demostren, despres de 1'analisi dels
moppens i loess, que les glaceres de les vails se situaven mes
amunt dels 900 m. d'altitud i pep tant no degueren afectap de
manera important les terres planes del Baix Camp. S'ha de
tenir en compte tambe la substancial diferencia entre el cli-
ma mediteppani i el clima continental, sense oblidar Tequilibri
de forces de la natura, reppesentades en aquest cas pel vemat-
ge del mar que degue jugar un paper important com a element
termo-regulador. No es aventurat per tant, tot i admetent les
difepencies i oscil-lacions de clima en el Quaternari i amb
totes les reserves que el seu exacte coneixement comporta,
que fins i tot en els moments de major pigop climatic de les
etapes glaciars, la deppessio de Reus o Baix Camp va poder
gaudir d'un microclima particularment benigne al qual es
degueren acollip conjuntament els primers grups humans i
especies animals.

En les interglaciacions, les condicions favorables logica-
ment augmentaren i els nombrosos i curts conductes fluvials
d'origen toppencial degueren ser fonts de vida permanent, en-
voltades de grans masses de pica vegetacio. S'ha de valorar
tambe que el Baix Camp, amb un relleu generalment pla, no
exempt de petites comes i suaus pujols, des de les quals es
contempla el mar en meravellosa panoramica; devia ser un
lloc paradisiac d'inigualables condicions ambientals, observa-
des i apreciades per 1'home per establir-s'hi des dels temps
mes antics.

4 -F. VILLALTA, "Los mamfferos del Cuaternario Catalan". II Symposium
de prehistoria peninsular. Universidad de Barcelona. Institute de arqueo-
logfa. Barcelona, 1963. 7



LA PRESENCIA DE L'HOME ANTIC EN EL BA1X CAMP

I'.n Pnnilm-nt (^'o^rnfio i climatic que acabem d'esbossar,
In |>r"in|>lM |in"j<'ii<'iii on nqnostes terres dels primers represen-
Inni , )!«*! j/nnTi' Imnm, mal^rat no tenir-ne dades segures, ni
nnu'ivrr innim-nt1. |M'iilMiiv('iits ;il paleolftic inferior, ni res-

«|'MI|IU"(|/I cpiM'n, no pot <tir-sp (|uo no haguessin
<*n Hla sum im*s nvifit ens inrlirmrfcm a pensar

qur fliIN nviu no luiti cstnl trcthnls. l-ls rent CJIH* oxistrixon in-
ihci:, rnrnrn srnsr rl NiificjtMit ri|;or ciontffio, <|iir ronfirmon
In scvn |)(trtiiuin<;a nl pulcolftir inferior, juntninont M les rcstos
d'l'llhcphas (Archidiskodon) nicridionalis del bappanc de la Boe-
lla es tpobaren alguns instpuments litics de silex; el seu desco-
bridor, S. Vilaseca, suggereix —amb sepiosos dubtes— que po-
den coppespondre a una Industrie del paleolitic inferior a la
qual cal associar.

En la consegiient etapa, son ja pelativament abundants les
estacions corresponents al paleolitic mitja, dues de les quals,
les mes ben estudiades, es localitzen a les podalies de Reus.

Altres trobades alllades corresponents a la mateixa epoca
foren descobertes als voltants de Reus, i a la cornarca foren
localitzades restes d'industries pertanyents a la mateixa epo-
ca: al Raco de Salou, Riudecanyes, Riudecols, les Borges del
Camp i Cambrils.

Del paleolitic superior les troballcs son mes aviat pobpes,
si mes no es concreten als grans abrics ppchistbrics de I'Areny
(Vilanova d'Escornalbou), que es un dels jnciments prehistorics
del paleolitic superior mes importmits do Calalunya.

A partir del moment final <lol pnloolitic superior es docu-
menta ja un elevat nombre d'cstncions prehistoriques coppes-
ponents a etapes cponolotricarncnt suc<-cssives al llarg i ample
del Baix Camp, donados a conMxrp pel DP. Vilaseca i que per

la seva complexitat i elevat nombre no podem recollir en
aquest treball, que resta limitat a 1'area de Riudoms. En tot
cas cal fer notar que aquests assentaments prehistorics
dibuixen un cercle dins del qual s'ubica el municipi de Riudoms;
era evident per tant que en el seu terme, que compta amb
extraordinaris paratges a la vora d'antics corrents d'aigua,
s'havien de localitzar estacions prehistbriques similars als del
seu entorn.



LA DESTRUCCIO DELS HABITATS

i :i drsinirrio —tant si es per la ma de 1'home com si ho
/»N pnh IrnoiiuMis nnturnls— dels llocs d'habitacle prehistoric
hn ii-i i|in- M»|in'sts unirmnont puguin sen coneguts en un petit
(MM-i «-iiiMi|'«-. niso mi oi>',imil, <-n <-ls roductes on s'ha rnantingut
IIMM <<K|»lulM' i<» M|;nVnlM residual <|uc no necessitava
iH'rc'i'iMrinniiMil 1'Mitr. un »vi mi-nt •; <tr terra (com son pbillt Mrions
.Tollvt-i •<•'., ill- (/niTnlVri i vniya) n he /.oner; MM i^iire aptes per
fil riilliu, |',Mirel>e 'leiriiirr In t'f.t/i ultima parcel-la susceptible
(lY'N'n-r eMlmhfHla pel iiroNpeclor. D'altri'N, hi iiinnerisa inajo-
rin, s'luni |HM*(tiit per sempre. IVr aixo, fins els ines potits in-
dicis mlquircixeii una singulur iniportaiicia i perrneten a la
investigacio arqueologica la fixacio dels habitats, la confeccio
de mapes amb llur distribucio en el territori i el quadre crono-
logic o identificacio de 1'epoca a la qual correspon cadascun
d'ells. Aquesta primera aportacio de dades servira a 1'investi-
gador com a punt de partida per a ulteriors estudis, tendents
a perfeccionar el coneixement del poblament prehistoric.

El problema es presenta molt mes greu a 1'hora de coneixer
els jaciments de la^prehistoria profunda (si es que van existir
en aquesta zona). Es cert que del territori que avui compren
el municipi de Riudoms no se'n coneixen dades, ni tan sols
indicis corresponents al paleolftic en cap de les seves fases.
Pero s'ha de tenir present que Riudoms es troba a 1'epicentre
d'una zona relativament rica en troballes d'aquest periode; per
aquest motiu no es imaginable que aquesta franja de terres
—creuades de nord a sud per un corrent fluvial que
desembocaria en un estuari (1), amb un conducte ample,

1 - Existeix abundant documentacio medieval que avala la presencia de
nombrosos aiguamolls a les desembocadures de les rieres del literal, entre

1 o el riu Francolf i el riu Llastres.

vorejat de timbes i frondoses i abundants vails— no inclogues
alguns habitats, campaments o simples zones de cacera.

Es evident que 1'home del Quaternari d'una forma o altra
va estar present en aquest territori. ^Com es possible que no
hagin aparegut instruments o indicis que hi testimonun la seva
presencia? Les causes poden ser moltes; entre elles s'ha de
contemplar la tendencia dels primers grups humans —quan
a les zones que van ocupar no hi havia coves o abrigalls natu-
rals i tambe en les etapes de menys rigor climatic— a esta-
blir, llurs campaments o simples zones d'influencia, a prop dels
rius, a les vores dels llacs o fins i tot en terrenys pantanosos.
Encara que en podriem citar d'altres que son dissemblants
subs tan ci aim en t a 1'hora d'escollir un habitat, els exemples
de Banyoles (Girones) (2), Areneros del Manzanares (Madrid)
o els grans jaciments paleolitics de Torralba i Ambrona (Sbria)
son ben eloqiients. Aquests darrers es troben sobre un llac
dessecat i que possiblement, a 1'epoca que eren freqiientats
per 1'home prehistoric, foren terrenys fangosos fins als quals
devien conduir les seves preses, consistents en grans mamifers,
per tal de que quedessin atrapats als fangals per propiciar la
seva captura. Al Baix Camp existeixen tambe dades que
evidencien aquestes tendencies, a part dels jaciments ja
esmentats de les immediacions de Reus. No ens sembla casual
el fet que les troballes d'industries corresponents al paleolitic
mitja mes properes a Riudoms estiguin sempre relacionades
amb un corrent d'aigua.

De totes maneres la presencia de 1'home al Baix Camp des
del Quaternari hi hauria d'haver deixat mes indicis; pero
d'aquests primers grups humans (seguint la tbnica general que
sembla imperar en diverses latituds de la peninsula) establiren
llurs campaments a la vora de conductes fluvials o a les ribes
de nombrosos estanys. Tenint en compte que els cursos d'aigua
del Baix Camp son generalment d'al-luvio, amb llits molt mo-
bils, sense oblidar la dessecacio artificial (3) de 1'extensa xar-

2 - Restes humanes: la coneguda mandfbula de Banyoles, corresponent al
Neanderthal, trobada entre les capes de travertf de la vora del llac.
3 - Al llarg del temps els nombrosos estanys que hi havia a les depressions
del cordo literal, s'han anat dessecant gradualment. Diversos testimonis
donen fe de la seva existencia: el mes antic, per be que sense prou rigor
cientffic sobre la seva exacta localitzacio, ens el proporciona Ruf Fest
Avie (s. IV d.C.) a 1'Ora Maritima, (vers. 514-519) basant-se en descrip-
cions greuges del segle V a.C., quan, referint-se a Cal*lipolis diu: "...en 11



xa de llacunes o aiguamolls (4) dc In frnnjii litornl, els seus es-
tabliments haurien estat extreinudnmrnt moridors i els seus
vestigis haurien estat arrossegats per les fortes nvingudes d'al-
luvio (que en aquesta zona es generen amb rclntiva freqiien-
cia), o, segons com, colgats de forma irrecuperable al fons de
les antigues llacunes i aiguamolls.

12

aquell literal hi havia un estany espaios amb extraordinaria abundancia
de peixos..." (ho resumim).
4 - AgustJ M. GIBERT, Excursions arqueologicas: Ciutats focences del
litoral Cosseta. Barcelona 1900. A les pags. 43 a 44 cita la dessecacio del
melancohch estany" (sic) del Mas del Virgill, realitzada per 1'Excm

Marques de Montoliu, situat entre Vilaseca de Solcina i el cap de Salou

EL RIU COM A ELEMENT CATALITZADOR D 'ESTABLIMENTS
HUMANS

S'ha dit que un riu es una enclusa forjadora d'histbria i de
cultupa, si aixo es aixi i el riu —riera de Maspujols— 1'adme-
tern com a tal, pocs cursos de tan curt i empobrit cabal atre-
soren tanta histbria. L'antic piu que dona nom a Riudoms
—"Riu d'oms"— (1) neix al peu de la serra de la Mussara i rep
successivament les denominacions o noms dels pobles pels
quals transcorre: riera de Vilaplana, de 1'Aleixap, de Maspujols,
i de Riudoms en trobar-se amb el Mediterrani a Cambrils de
Map. El seu recorregut no arriba als vint quilbmetpes i el seu
Hit a 1'actualitat roman sec durant tot 1'any o be gran part.

Son moltes les causes que lligades conjuntament ban moti-
vat la seva "moderna" dessecacio i aquestes no son nomes de-
gudes a Tactual etapa de recessio dels mdexs de pluviositat,
sino que tambe ha influit en aixo 1'elevat nombre de mines per
a la captacio de les aigiies freatiques, la gpan quantitat de pous
perforats a poca distancia i al llarg de tot el seu recorregut
—se'n calculen mes de tres mil—, 1'esgotament dels barrancs
o aiguepols que durant mil-lenaris convepgiren en el seu llit
tallats de forma irracional i sense cap escrupol pep 1'actuacio
de 1'home "civilitzat", 1'extraccio dels arids del seu llit i ribe-
ra, la succio total del liquid element a 1'altura del poble de
Maspujols (amb desti al consum domestic de la ciutat de Reus).
A tot aixo s'ha sumat recentment la intensa desforestacio dels
boscos dels vessants i de tota la serralada litoral. De tal ma-
nera nan influit els factors enumerats que el miHenari riu ha
estat materialment dessecat, convertit en quelcom mes
semblant a un conducte saharia que no a un CUPS d'aigua viu.

1 - L'amplia documentacio existent aclareix prou 1'ascendencia toponimica
del nom de Riudoms.



D'aquesta manera la riera de MaspujoLs, que durant els dar-
rers 5.000 anys va servir com a element motivador d'assenta-
ments humans, ha perdut la seva grandesa, del seu passat. Es
cert que aquesta mai va tenir, a excepcio de perfodes climatics
mes humits, un cabal gaire important; unicament en algunes
ocasions el seu llit (de mes de 50 m. d'amplada en molts punts
del seu recorregut) es veu desbordat, inundant les terpes pro-
peres; aixf i tot, les persones majors de 60 anys consultades
veins de Riudoms, encara la recorden fluint tot 1'any, baixant
poca aigua, pero justament la que fou suficient per a perme-
tre el seu us sense abus en tota la seva conca. Fou un riu ben
nprofitat des de 1'antigop, d'aixb en donen fe els vestigis de
Ctnalitucionfl per a la derivacio de les seves aigiies cap a les
vil-los romnnes establertes a la proximitat de la seva ribera.

14

E. 1=2

1. Puntes de fletxa de sflex procedents de la timba del Barenys.15
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E. 1 = 1

1 6 2. Denes de collar precedents del poblat neolitic de la timba del Barenys

'Hi
1

E. 1 -2

3. Fulles de sflex extretes del fons de cabana V de la timba de Barenys. ! 7
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LA POBLACIO PREHISTORICA DE RIUDOMS

Les primeres dades secures sobre la poblacio primitiva de
Riudoms, avui, coincideixen amb 1'adveniment del Neolitic;
a partir d'aleshores les coses canvien radicalment de signe,
per primera vegada es comenca a notar la presencia de petites
comunitats neolftiques que s'estableixen als terrats de les
timbes de la vora del riu (ara riera de Maspujols) o be en suaus
pujols i petites vails properes. El primer d'aquests establiments
fou localitzat per nosaltres a la primavera del 1975 (1) en el
Hoc conegut per la timba del Barenys, partida del Puig Pedros,
del terme de Riudoms. Les primeres troballes d'indiistpies de
silex recollides en superficie ens feren creure, en un primer
moment, que es tractava d'un taller de silex d'epoca incerta,
un mes dels molts que s'han localitzat a la comarca encara que
la comparacio tipologica del material recollit era molt
semblant al del mas de 1'Isidre (Cambpils de Mar), jaciment
—trobat per Salvador Vilaseca que el va classificar com a
pertanyent al neolitic cardial— amb el qual el confrontem com
a paral-lel mes proxim.

Amb posterioritat i desppes del descobriment del fons de
cabana (2) que tot seguit comentarem, va prendre cos la rela-
cio existent entre aquest jaciment i els fons de cabana estu-
diats pel Dp. Vilaseca a Monterols i a les Quatre Carreteres,
al terme de Reus.

A partir del descobriment del "taller de silex" de la Timba
s'han anat succeint diversos treballs d'investigacio del jaci-

1 - V. ROMERO ALARCON, Un taller de silex inedito en el termino de
Riudoms. "L'Om" num. 84. Riudoms, octubre 1975.
2 - Id. Algunes notes sobre prehistbria local, MisceMania d'escriptors i
estudiosos riudomencs. Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau de Palomar"
Riudoms 1979.

E. 1 = 1

4. Estris de si'lex precedents del fons de cabana VI de la timba del Barenys. 19



5. Fulles de silex treballades corresponents al fons de cabana VII de la
20 timba del Barenys.

ment, entre els quals cal destacar la troballa, estudi i
publicacio del primer fons de cabana (3) el 1979 al qual va
seguir la intervencio del Dr. J. Maluquer de Motes amb
1'excavacio de dos nous fons d'habitacio el 1980 i les
campanyes dutes a terme per arqueolegs de la Universitat
Central de Barcelona i membres del Centre d'Estudis
Riudomencs "Arnau de Palomar" dirigides per R. Vilardell
1'estiu del 1981, del 1982 i del 1983. Fruit d'aquests treballs,
encara que s'estigui a 1'espera de la publicacio dels resultats
obtinguts, el jaciment es pot classificar com a pertanyent al
neclitic epicardial, aixi com el seu poblament, del qual ja s'han
descobert 62 estructures circulars, es degue produir a les pri-
meres centuries del V miMenari a.C.

Amb la presencia d'aquests grups de gents neolitiques des-
coneguts fins ara en aqucsta zona concrete del Baix Camp i
dels quals no se sap d'on procedien ni perque elegiren aques-
tes terres per habitar-les es te 1'evidencia tanmateix que no
es tracta de pastors transhumants que realitzen visites espo-
radiques o de campaments temporals de caga, son petites tri-
bus que s'establiren de forma sedentaria. Practiquen un inci-
pient treball agricola complementat amb la ca$a d'animals
salvatges, la ramadepia i la recoHeccio de fruits silvestres
i moHuscos. Els moMuscos eren recollits a les abundants al-
buferes que en forma de deltes s'endinsaven a les terres de
1'interior per depressions i canals de les nombroses rieres. L'us
d'aquests animals marins fou abundant; segons hem pogut cons-
tatar amb la troballa de nombroses restes de petxines perta-
nyents a diverses especies, les quals eren aprofitades de mane-
ra Integra: ocupaven un lloc important en la seva dieta ali-
mentaria i despres de ser consumits —amb les seves conqui-
lles— confeccionaven abundants objectes d'adornament, entre
els quals destacarem: bracelets de pectuncle, denes de collar
i penjolls. Molt possiblement les valves de 1'especie Pecten
foren emprades tambe a tall de cullera; diverses conquilles
amb les vores esquincades, polides i sense perforacions, que
haurien fet pensar en el seu possible us com a element d'ador-
nament, deixen entreveure aquesta possibilitat. Utilitzaven,
aixi mateix, tota una serie de petits utensilis de silex habil-
ment treballats, extrets de nbduls que foren recollits majori-

3 - Id. Poblat neolitic de cabanes. Centre d'Estudis Riudomencs "Arnau
de Palomar". Quadems de divulgacio cultural, 1. Riudoms 1981.21



tariament en el Hit del riu, al peu mateix de 1'estacio arqueo-
Ibgica i d'altres indrets propers. Entre els estris de silex des-
taquen per la seva abundancia les petites laminetes retocades
de tendencia microlitica, fulles de ganivets, burins, tallants,
segments de cercle (mitges llunes), raspadors i, en menor quan-
titat, puntes de fletxes, destrals de pedra polimentada i mo-
lins de ma, construits ppeferentment a partir de blocs de gres
fossilitzat.

Tambe coneixien i empraven la ceramica, encara que el
seu us devia de ser relativament escas si ens atenem a la po-
bresa de les restes trobades, comparada a la d'altres jaciments
de la mateixa epoca.

Aquests i altres elements de menor relleu formaven el con-
junt d'estris mes comuns d'aquells primers pobladors establerts
al terme de Riudoms. Aquestes eines humils eren prou per a
cacar cervols, senglars, llebres i altres animals salvatges, dels
quals hern trobat les restes formant context amb altres
deixalles ossies corresponents a altres especies d'animals, pre-
sumiblement domesticats, entre els quals s'han classificat ca-
prids, equins i bos.
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LA TIMBA DEL CASTELLOT

Aigiies avail, a menys de tres quilometres del Puig Pedros,
es localitza un nou jaciment prehistoric; aixo no obstant, no-
mes es coneix com a poblat iberic de la timba del Castellot,
sobre el qual s'han fet diverses comunicacions de caracter lo-
cal i alguna altra de mes gran difusio.

Aquest jaciment esta situat a 1'encreuament de la riera
de Maspujols amb la carretera de Reus a Riudoms, als afores
de la vila. En aquest indret s'aixeca un petit promontori format
per dipbsits d'aMuvio en els seus socols mitjans i superiors i
una gran capa de tapas en la seva superficie, restant limitada
a ponent per un vertical original per 1'erosio mecanica del riu,
que estimbat va soscavar els nivells inferiors i ha anat
provocant les graduals ensulsides d'una part del pujol. Per la
seva situacio de privilegi sobre la plana circumdant, la timba
del Castellot, que te una elevacio d'uns 80 m. sobre el nivell
del mar, es converteix en una magnffica talaia des d'on es pot
contemplar la planuria del Baix Camp en una panoramica d*i-
nigualable bellesa.

Aquesta estacio arqueologica, com ja haviem comentat
en alguna altra comunicacio en la revista local 1'Om, te el seu
origen poblacional en epoca prehistorica; pero influenciats per
la total supremacia de troballes ibero-romanes haviem descu-
rat la presencia d'aixovars litics, justificant els esporadics i
escassos descobriments de fulles de silex treballades, alguns
percutors, nuclis i d'altres instruments com a pura perduracio
ancestral d'aquests tipus d'estris que, diguem-ho de passada,
estan presents a gairebe totes les estacions d'epoca romana
de la zona, si be reduits a nivells minims.

Des de 1'antigor el jaciment ha anat sofrint transformacions
continues que han provocat la seva gradual destruccio, pero 23



fou en els primers anys del present segle quan es produi la des-
trossa gairebe total, al ser anivellades les terres de la finca;
mes tard encara es produiren importants rebaixos a conseqiien-
cia dels quals nomes s'han salvat algunes sitges iberiques situa-
des als marges no aptes per al conreu. Aixo no obstant, i fruit
de les continues prospeccions realitzades, hem aconseguit un
interessant conjunt de materials litics que en un principi ha-
viem atribuit a 1'eneolftic, encara que amb grans dubtes, com
ja posarem de pelleu en les nostres comunicacions sobre aquest
jaciment. Els recents descobriments d'estacions neolitiques
situades a 1'eix de simetria representat per la Hera ens feren
revisar novament el material, i trobarem un clar paraHelis-
me amb la resta de les estacions relacionades amb la conca
del riu; de totes maneres, pel seu atipisme i per la rnanca d'e-
lements valids dels quals poguessim extreure una cronologia
acceptable, impedeixen emetre un judici mes exacte sobre
1'epoca a la qual pertanyen; pero si tenim en compte que tots
els jaciments de la zona que ban permes una identificacio mes
segura tenen el seu inici en el neolitic, sense que fins avui
coneguem dades Clares que indiquin la seva perduracio en
1'eneolitic; no es gaire probable que 1'estacio prehistorica de
la timba del Castellot sigui una excepcio, sino que es mes
versemblant que pertanyi al mateix ambient cultural, similar
a la resta de les estacions que es localitzen seguint el curs del
riu.
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PARTIDA DELES COMES D'ULLDEMOLINS (1)

Dins la meta d'investigacio de camp que ens haviem propo-
sat i com a consequencia de la intensa campanya d'exploracio
a que varem sotmetre 1'ampla vail per la qual s'obre pas el llit
del dessecat riu (ara riera de Maspujols), a la primavera del
1981 localitzarem una nova estacio prehistorica, aquesta vega-
da a la partida de les Comes, justament a la partio dels termes
municipals de Riudoms i Cambrils, molt propers a la carrete-
ra de Misericbrdia (de Reus a Cambrils) en la seva interseccio
amb 1'autopista A-7 i a menys de 300 m. a Vest de la riera de
Maspujols.

Les restes d'industries es troben escampades a ambdos
costats de 1'autopista, la qual cosa indica que 1'estacio arqueo-
logica ocupava el territori absorbit ara per 1'esmentada via
i a consequencia de les obres de la seva recent construccio
el jaciment va quedar parcialment destruit.

En el sector nord que corre paraHel a 1'autopista, en una
parcel'la plantada de garrofers i d'olivers s'ha conservat gai-
rebe intacta una estreta franja d'uns 150 m. de llargaria per
20 d'amplada en la qual recollirem diverses fulles de silex re-
tocades, dos molins de ma d'arena vermella de contorn oval
i abundants fragments de conquilles marines pertanyents a
especies diverses, algunes amb senyal de poliment; en el ma-
teix lloc recollirem tambe una vintena de fragments de cera-
mica ordinaria feta a ma, llisa i d'aspecte similar a la catalo-
gada en els jaciments de la zona que venim estudiant. D'entre
els materials aconseguits en aquest sector mereix mencio

1 - Sobre la partida de les Comes tfUlldemolins podeu consultar PEREA,
Eugeni: Toponlmia del terme i de la vila de Riudoms. Separata de la "Re-
vista Catalana de Geografia", vol. lr,num. 2, abril-juny de 1978. Barcelo-
na 1979, pag. 15. 25
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6. Fulles retocades de silex i fragments de bracalets de pectuncle trobats
26 en superficie a la partida de les Comes tfUlldemolins.
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7. Percutor de sflex precedent de I'estacio de la partida de les Comes
tfUlldemolins. 27
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8.

especial la troballa d'una peca excepcional, unica fins ara en
les estacions de 1'entorn inspeccionades per nosaltres en
aquesta area del Baix Camp; es tracta d'un penjoll de pissarra
polimentada, perfectament conservada, de forma rectangular
i de color verd oliva, perforat per un dels seus extrems, se li
aprecien en totes dues cares uns cercles que s'introdueixen
una mica a Vinterior de 1'idol sobre la zona del calat, indicant
clarament que fou taladrat des de costats oposats amb 1'ajuda
d'un petit perforador, possiblement un microburi de silex.

Immediatament al sud de 1'autopista es troba el nucli cen-
tral de troballes, des del qual es dispersen per una ampla zona
a un ritme minvant a mesura que s'allunyen d'un espai ben de-
limitat de major riquesa d'industries, situat al fons d'una pe-
tita vail, Hoc que en la nostra opinio (derivada de 1'experiencia
de Uargs anys de prospeccio a la timba del Barenys, que cul-
minaren amb la localitzacio de nombrosos fons de cabana) reu-
neix grans possibilitats que correspongui a la concentracio d'un
grup de fons d'habitacio.

Les zones del jaciment que no es troben cultivades, a
mesura que les hem anat explorant han romas esgotades en
restes arqueologiques de superficie; contrariament, els espais
propers, ocupats per plantacions d'olivers i de vinyes, es veuen
afavorits per 1'aflorament de nous materials, posats en super-
ficie per les renovacions periodiques de la terra de conreu.

El conjunt de material arqueolbgic recollit en aquest jaci-
ment es el seguent:

Molins de ma de gres vermeil
Percutors de silex
Nuclis de silex (amorfs)
Destrals de pedra polida (dues de trencades)
Fulles de silex retocades. Talla triangular
Fulles de silex treballades. F. de trapezi.
Perf oradors de silex
Segments de cercles (mitges llunes)

Fauna marina
Pectuncles (fragments)
Cardium
Murex
Pecten jacobaeus
Strombus
Ostrea edulis

4
11
10

4
48
33

2
3

13
6
5
4
3
3 29



En resum, despres de 1'estudi i comparacio del conjunt de
materials recollits en aquesta estacio arqueologica, situada
en el mateix ambient geografic de la resta del jaciment que
venim comentant, pot afirmar-se que correspon a la mateixa
epoca i que guarda un clar paraMelisme amb les restes d'aixo-
vars de les estacions de 1'entorn establertes a les vores del riu.
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II

PART/DA DEL TORRENT FONDO

Sempre en relacio amb el curs del riu, tan sols a un quilo-
metre escas de la partida de les Comes i en direccio al lito-
ral, localitzem un nou jaciment prehistoric de caractenstiques
similars als descrits anteriorment. Esta situat a 200 m. al sud
de la carretera general de Tarragona a Valencia, en el qui-
lometre 263, partida del Torrent, del terme municipal de Vi-
nyols, a la fita amb els termes de Cambrils i de Riudoms; en
terrenys lleugerament inclinats vers la linia de la costa, des
d'on s'albira el mar, aue es troba a un quilbmetre i mig.

L'estacio arqueologica queda interrompuda a 1'est per un
talus originat pel sole del riu i al sud pel cami veil de Cam-
brils a Tarragona.

Les troballes de material arqueologic s'estenen al Uarg de
mes de 400 ms. d'est a oest i uns 200 de nord a sud, entre 1'es-
mentat cami i la carretera de Valencia. Hi ha dos nuclis amb
major intensitat de vestigis, distanciats entre si per una franja
intermedia on les restes d'industria son mes minses. Al sector
proper a la riera, en una parada de la finca plantada de vinya,
la freqiiencia de troballes de superficie es major degut al mo-
viment periodic de la terra de conreu. En aquesta zona del ja-
ciment s'ha recollit el segtient material arqueologic:

Destrals de pedra polida (trencades) 4
Fragments de fulles de silex retocades. Talla triangular 32
Fragments de fulles de silex retocades. Talla f. trapezi. 26
Percutors de silex 6
Percutors de granit 2
Nuclis de silex de forma prismatica 3
Retails de talla (silex) 58
Molins de ma d'arena vermella 9 31



Ceramica ordinaria a ma (llisa), molt rodada
Bracelets de pectuncle (trencats)
Penjoll de conquilla (Strombus) perforat
Conquilles marines d'especies diverses

Molt diferent es presenta la proporcio de troballes superfi-
cials en el sector occidental del jaciment; aixo no obstant, acf
es localitza una altra zone ben delimitada, amb restes arqueo-
logiques de superficie; en aquest espai de la finca les terres
es troben en situacio d'abando, malgrat que anteriorment ha-
vien estat plantades de vinya. En les primeres prospeccions
que varem realitzar en aquest sector recollirem una abundant
mostra de material arqueologic similar al trobat en la zona
contigua. Com a unica dada diferenciadora, varem comprobar
una major incidencia de restes ceramiques molt gastades i
escampades per an suau desnivell vers el sud-est.

A mesura que varem anar recollint les restes arqueologi-
ques, aquest sector ha anat quedant esgotat de troballes de
superficie; tanmateix es fa evident que en el subsol hi deu
haver vestigis, proporcionalment mes abundants i similars als
recollits a 1'aire lliure en el sector oriental.

El resum de material arqueologic procedent d'aquesta zona
es el seguent:

Fulles de sflex retocades 38
Percutors de si'lex 2
Ceramica ordinaria feta a ma, sense decoracio 65
Ceramica decorada amb pinta 6
Restes de conquilles marines d'especies diverses 18

Igual que els materials precedents de les estacions prehis-
toriques localitzades a la vora del riu, les restes d'industries
catalogades en aquest jaciment guarden un paral-lelisme amb
el conjunt material de la resta d'estacions estudiades i s'ins-
criu, per tant, dintre del quadre cultural i cronolbgic que iden-
tifica a la poblacio neolitica que colonitza la conca de la riera.

Gracies a la informacio del propietari actual, que va ser
qui per primera vegada artiga la finca on es troba 1'estacio
arqueologica, sabem que fins el 1920 aquesta fou un bosc de
pins, roures, alzines i matolls. Les primeres plantacions de vi-
nya es realitzaren gairebe d'una forma artesanal; pero poste-
riorment i sobretot en dades relativament recents, per a la
renovacio dels ceps s'empra maquinaria moderna, i es tragella

32 la terra de conreu fins a una profunditat de 50 cms. motiu pel
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9. Fulles retocades de sflex i fragments de bragalets de pectuncle trobats
en superficie a la partida del Torrent Fondo, de Vinyols. 33
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34 10. Destrals de pedra polida de la partida del Torrent Fondo, de Vinyols.
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11. Restes rfaixovars trobats en superficie. Estacio prehistbricu de la
partida del Torrent Fondo, de Vinyols. 35
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12. Troballes de superficie precedents del jaciment prehistoric de la par-
36 tida del Torrent Fondo, de Vinyols.

qual s'ha de pensar que els possibles fons d'habitatges es deuen
haver destruit. Moltes de les restes arqueologiques recollides
per nosaltres en superficie presenten concrecions de calc
barrejades amb carbo i cendpa en forma i aspecte molt similar
a com apareixen en els fons de cabana de la timba del Barenys,
motiu pel qual es logic de pensar que al menys en part els
presumibles fons d'habitacio hauran estat destruits en aquest
jaciment.
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TROBALLES DISPERSES

El nostre objectiu havia estat unicament de documentar
els nuclis de poblacio prehistbrica fins ara no catalogats en el
terme de Riudoms; extralimitant-nos territorialment tan sols
en la valoracio de conjunt d'aquest atapelt grup d'estacions
establertes a les vores de la riera des de I'extrem nord del ter-
me de Riudoms al Mediterrani, hem eludit la descripcio del
taller de silex del barranc del Roquis, localitzat a les fites dels
termes municipals de Riudoms i Reus, publicat per Vilaseca
a Reus y su entorno en la prehistoric ( pag. Ill ). Es, aixb no
obstant, obligat de compilar, encara que sigui en un breu
resum, les troballes aillades de restes d'industries disperses
pel terme.

Partida de les Planes del Roquis

Prop del mas del Maurici, entre les plantacions d'avellaners
del tros de 1'Antoni Mas (mas de les Santes Creus), a 1'est de
la petita elevacio que trenca el cami del Roquis i a uns 800
ms. de la riera, varem recollir abundants restes litiques de
talla amorfa i algunes de silex treballat, pero les troballes no
indiquen de manera clara la seva pertinence a un establiment
huma estable.

A la mateixa partida, en terres propietat d'Antoni Domin-
go i Gispert (mas del Platxat), fou trobada per un fill de Ves-
mentat propietari una punta foliacia de silex amb patina d'us
i algunes fulles treballades del mateix material; trobades de
forma disperse per una amplia zona de la finca, sense que
aparentment, segons varem apreciar en la prospeccio que va-
rem realitzar en el seu dia, es corresponguin amb cap tipus
d'establiment huma, o almenys, amb un estacionament perllon-
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Al mas del Toda, sobre una considerable extensio que curio-
sament ocupa les rumes d'una vil-la romana, ultimament hem
estat recollint nombroses laminetes de silex treballades jun-
tament amb nuclis, percutors i altres materials litics, els quals
en conjunt no son sino un calc, en tots els seus aspectes
comparables, de les restes d*aixovars neolitics de la timba de
Barenys, situada a la rivera oposada de la riera i a menys de
400 ms. en linia recta.

La llarga durada tfaquesta important viMa romana —segle
II a.C. fins al V d.C.— ha hagut tfincidir en la seva destruccio
si es que varen existir estructures d'habitat prehistoric en
aquest 11 oc.

Sortint del mas del Toda en direccio nord i a la vora del
mas del Maurici, llindant amb el cami del Roquis, hi podem
trobar mineral de silex en abundancia. La troballa d'aquest
material s'esten des d'aquest indret fins a les rodalies del co-
negut forn de terrissa roma de Maspujols, on si hem trobat al-
guna fulla de silex treballada (1).

Partida del Brugar

Prop de la urbanitzacio Moll cTen Marc, partida del Brugar,
recentment, de forma casual i en superficie, fou trobada una
punta de fletxa de silex. Es tracta d'una peca d'execucio i
retoc molt acurat que la converteixen en un preuat exemplar
perfectament conservat de tipus foliaci, de cares abonyegades
amb peduncle i aletes esbossades.

Partida dels Molins Nous

Al mas del Jaume Feliu (Caquies) va ser localitzada una
destraleta votiva de fibrolita, ben conservada. Donada aquesta
troballa varem dur a terme diverses exploracions, en les quals
nomes trobarem algun silex amorf que ni tan sols creiem que
tingui relacio amb aquesta pega ni en cap establiment huma.

Partida de Blancafort

Al mas del Boter, tocant al cami del mas del Sabater i da-
munt d'una carena localitzada a 200 ms. al nord-est de

I - vegeu: MASSO, Jaume: "Una pedra de llamp trobada a Riudoms" in
"Lo Floe", num. 45 (maig de 1983), pag. 6-8. 30



1'esmentat mas, recollirem un moli de ma de gres vermella,
diversos silex retocats i alguns fragments de conquilles
marines, entre elles dos bocins de bracelets de pectuncle. Les
troballes se succeixen sense relacio aparent amb cap nucli
d'habitacio prehistbrica.

Riudoms, zona urbana

Prop del camp de futbol veil, dins del nucli de poblacio,
en diverses ocasions hem recollit fulles de silex treballades,
sense que fins al moment les haguem pogut relacionar amb
cap nucli de poblament antic. S'ha de tenir en compte que fins
fa ben poc d'aquest lloc s'extreia terra per a la bobila —de
la familia Parisi, la qual ens ha fornit la informacio— i que
en construir-se el camp de futbol s'omplena amb runes del
poble, la qual cosa fa pensar que aquestes fulles de silex poden
haver vingut entre els materials tragellats o en cas contrari
s'identificarien amb restes residuals d'un jaciment prehistoric
destruit que hauria estat localitzat sobre el propi camp
d'esports.

Durant la realitzacio de treballs de rebaixament a I'interior
de la capella de Verge Maria, el mes de marc de 1984, varen
ser posats al descobert pels treballadors restes arqueologiques,
d'entre les quals cal destacar un percutor de silex i alguns bo-
cins de ceramica ordinaria feta a ma.

Partida de la Senia

Prop del limit sud del terme municipal tocant a Vinyols,
el propietari del mas del Perleta, 1'Antoni Mas, ens informa
de la troballa d'una destral de pedra polida (que conserva amb
gran estima) i que ens deixa per tal de fitxar-la.

Es tracta d'un exemplar ben conservat de pedra picada,
a excepcio de la zona essencial o de tallant, construida amb
pedra dura; les mides son 210x63 mm. i 44 mm. de gruix. Assa-
bentats d'aquesta troballa varem visitar 1'indret i recollirem
in situ una fulla de ganivet de silex tallada en forma de trape-
zi i altres restes de silex amorf. No ens va ser possible de lo-
calitzar ni apreciar cap indici que pogues fer pensar en un es-
tabliment huma permanent.
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13. Molins de ma i destral de pedra polida. Troballes disperses.41



RESUM TEORIC

Coincidint amb el darrer canvi de clima en la fase final
del Quaternari (Neotermal si ens atenim a la definicio dels
geolegs) ocorreguda segons tots els indicis cap al X miHena-
ri a.C., entren en decadencia les comunitats post paleoliti-
ques en comencar a escassejar les fonts de subsistencia tradi-
cionals en que havia basat la seva economia. En efecte, tots
els estudis realitzats fins ara, coincideixen a afirmar que amb
1'inici de la variacio climatica els ramats de mamifers, que
havien habitat de manera permanent durant mil-lenaris en re-
serves naturals, forgats pel progressiu avang de les masses de
gel i que havien servit a 1'home com un inestimable i facil
rebost; amb el canvi de clima i el consegiient retroces de les
glaceres es dispersaren, es veieren immerses en grans movi-
ments migratoris que els allunyaren cada vegada mes dels seus
reductes en estendre's cap a les noves prades que, amb un
renovat vigor s'anaven expandint per dilatats horitzons, i
colonitzaren els territoris abans coberts pel gel. Uarrere
d'aquest nou i inesperat succes ja no degue ser tan facil de ca-
car les grans preses per proveir-se d'aliments; poc a poc, la
nova situacio comporta la desaparicio dels cagadors paleo-
litics i, com a consequencia, la seva readaptacio a un ordre
nou. Aixo no obstant, el canvi no es va produir d'una forma
brusca. la modalitat de vida, gairebe cagadora, que caracterit-
za la gent del paleolitic en la seva darrera etapa, va desaparei-
xer lentament per a donar pas a d'altres formes de desenvolu-
pament. I aixi, al llarg de diversos miHenaris es va anar ges-
tant fins que eclosiona una gran revolucio en 1'aspecte de 1'e-
mancipacio econbmica i social, tal vegada un dels avencos mes
importants de la humanitat: el descobriment de 1'agricultura.

A 1'alba de la culture neolitica 1'home comenca a fer-se
42 sedentari, s'estableix en poblats construits per ell mateix, ini-

cia el conreu de la terra i captura i domestica animals salvat-
ges provocant amb aixo 1'inici de 1'agricultura, la ramaderia
i la primera cultura urbana.

Tots aquests avencos, d'enorme transcendencia pep a la
humanitat, originen aixi noves necessitats a les comunitats
prehistoriques en 1'aspecte espiritual i de culte peligios. Es mo-
difiquen els criteris i creences sobpe la concepcio ancestral
del mon que els envolta, el qual, a partir de llavors se sinte-
titza en la cpeenca de deu pare representat pel sol i en la mare
terra, de la qual neix 1'apbre de la vida (1), i, del seu tronc,
brosten i s'estenen les branques i d'aquestes els primers homes
que desppes s'opganitzaran en tribus.

Canvia tambe la pauta de comportament social; ja no cal
aplegar esforcos com en epoques preterites per a cercar i aba-
tre els animals de caga i, en consequencia, els millors dotats
acabaran per esclavitzar els seus versemblants en benefici pro-
pi. En aquesta epoca de tan transcendentals innovacions, la
primera necessitat que es va plantejap a I'home d'aquell temps
fou la de disposer d'un conjunt de noves eines i estris diferents
als utilitzats fins llavors, essent frequents en els jaciments
arqueologics d'aquesta epoca la presencia de destrals de pe-
dra polida, molins de ma (de forma i aspecte molt pudimenta-
pi), fulles de falg de silex i altres estpis caracteristics que
entren a formap part de manera habitual, del conjunt
d'aixovars propis del neolftic.

Una altra troballa important del neolitic el constitueix el
descobriment i utilitzacio de la ceramica, la qual cosa eviden-
cia alhora un nou sistema de vida cada cop mes sofisticat en
la societat prehistorica. Els recipients de fang per a cuinar
es converteixen des del neolitic en un element indispensable
i les seves restes, que es troben de manera abundant en quasi
tots els jaciments arqueolbgics de 1'epoca, s'erigeixen en
inestimables documents per als investigadors. Un altre aspecte
suggestiu i important del neolitic es 1'ocupacio de les terres
planes i els estacionaments en terrasses a les vores dels cursos
d'aigua son tambe cada cop mes frequents.

En aquest moment ae canvis profunds en les societats pre-
historiques, que es comencen a documentar a partir del V mil-
lenari a.C.,corresponen les estacions localitzades en el terme

1 - El concepte "arbre de la vida", d'ascendencia mesopotamica, fou in-
trodult al continent europeu en epoca neolitica.43



de Riudoms. Son petits grups de gent nouvinguda al terme de
Riudoms, arribats a aquesta amplia i fertil vail per a establir-
se a les terrasses i en llocs estrategics ben assolellats de la
riba del riu. Els seus poblats degueren estar constrults per pe-
tites agrupacions de cabanes, versemblants a les que es conei-
xen en les primeres etapes de 1'inici de 1'agricultura a 1'Europa
occidental i habitats per tribus poc nombroses, compostes com
a maxim per unes quantes famflies, que es caracteritzen per
una economia de subsistencia, per primera vegada ben plani-
ficada, que aprofita tots els recursos del seu entorn com ho
demostren les abundants deixalles de cuina que s'han conser-
vat en els llocs d'habitacio, entre els quals s'han pogut classi-
ficar nombroses restes d'animals salvatges de les especies Sus
Scrofa ( pore senglar ), Cervus elaphus ( cervol ), Lepus
granatensis (llebre), Oryctolagus cuniculus (conill), binx
pardina (gat mesquer), etc., i abundants conquilles de
moHuscos, presumiblement incloses en la dieta alimentaria
puix que algunes de les especies catalogades i molt
especialment les que corresponen a lapes i musclos no son
aptes per a 1'elaboracio d'objectes d'adornament, prou
abundants en els jaciments explorats, perb extrets d'altres
tipus de moHuscos. En qualsevol cas, queda demostrat que
varen practicar la caca i una notable activitat de recollida
de productes del mar, arreplegats de 1'extensa xarxa
d'aiguamolls de la franja literal. I si la caca i la pesca van
poder esser un fet comu entre els pobladors de les estacions
estudiades, no es imaginable que s'haguessin inhibit en
1'aprofitament de fruits silvestres, ni que haguessin menyspreat
algun tipus de ramaderia; la presencia, no solament en
superficie, sino tambe en 1'estrat d'habitat dels fons de ca-
bana de la timba del Barenys, de restes corresponents a ca-
prids, ovis i equus, especies d'animals susceptibles d'haver es-
tat domesticats pels homes que habitaren les cabanes, son una
prova d'aixo que diem.

Per una altra banda, els establiments situats als marges
del riu o be que en son propers aporten una dada que ja en si
mateixa demostra una decidida inclinacio o tal vegada una
certa dependencia del seu curs, motiu pel qual no ens sembla
aventurat de suposar que com un complement mes de la seva
economia practicaren ja una incipient activitat agricola, enca-
ra que aquest suposit dificilment pot ser constatat, i mes si

44 partim de troballes de superficie i un limitat estudi d'excava-

cio. De totes maneres, Textraordinaria quantitat de troballes
de molins de ma i 1'abundancia relative de destrals de pedra
polida, elements ambdos que com es ben sabut estat associats
a algun tipus d'activitat relacionada amb una economia agrf-
cola, aixi ho semblen indicar.
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