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La cavitat M22 (Baix Pallars, Pallars Sobirà) 
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La cavitat M35 (Baix Pallars, Pallars Sobirà) 
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La cavitat M21 (Baix Pallars, Pallars Sobirà) 
 

 
 

 
 
 
 

 



Maite Arilla i Osuna                                      El poblament prehistòric i tardoromà al paratge de Montcortès i Pla de Corts: una síntesi  
 
 

 
 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. ANNEXOS DOCUMENTALS 



Maite Arilla i Osuna                                      El poblament prehistòric i tardoromà al paratge de Montcortès i Pla de Corts: una síntesi  
 
 

 
 

49 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1. MEMÒRIA 2010 



Maite Arilla i Osuna                                      El poblament prehistòric i tardoromà al paratge de Montcortès i Pla de Corts: una síntesi  
 
 

 
 

50 

 

 
 

 

 

MEMÒRIA 

DE LA PROSPECCIÓ I ELS SONDEJOS REALITZATS EL 2010 A LA SERRA DEL CODÓ 

(BAIX PALLARS, PALLARS SOBIRÀ) 

 

 

 

 

 

Núria Rafel Fontanals 

Maite Arilla 

Col·laboradors: Dani López, Natàlia Alonso, Raquel Piqué, Edgar Camarós, 
Arturo Pérez, Gerard Campeny, Juan Ignacio Morales, María L. Soto  

Novembre del 2011



Maite Arilla i Osuna                                      El poblament prehistòric i tardoromà al paratge de Montcortès i Pla de Corts: una síntesi  
 
 

 
 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMARI 

 

 

Ubicació i entorn de àrea d’estudi        3 

Antecedents           7 

L’objectiu de la recerca          9 

Els treballs de camp del 2010         9 

Cavitat M35         10 

Els materials arqueològics      12 

La ceràmica prehistòrica      12 

El material arqueològic romà     14 

El jaciment en el context del poblament tardoromà en cova  22 

Sepulcre megalític de Fontanelles      26 

Cavitat M21         27 

Cavitat M22         30 

Bibliografia citada        47 

Annex: Inventari de materials       52 

 

 

 

 



Maite Arilla i Osuna                                      El poblament prehistòric i tardoromà al paratge de Montcortès i Pla de Corts: una síntesi  
 
 

 
 

52 

 

MEMÒRIA DE LA PROSPECCIÓ I ELS SONDEJOS REALITZATS EL 2010 A LA SERRA DEL CODÓ 

(BAIX PALLARS, PALLARS SOBIRÀ)5 

UBICACIÓ I ENTORN DE ÀREA D’ESTUDI 

La Serra o Serrat de Codó s’ubica en el 

paratge de Montcortès, presidit pel llac 

del mateix nom, el més important llac 

càrstic de Catalunya, després del de 

Bayoles.  Emmarcat a les Serres 

Interiors del Prepirineu, un conjunt de 

massissos calcaris mesozoics, s’ubica 

en el terme municipal del Baix Pallars, 

prop del nucli de població de 

Montcortès6. L’àrea forma part de 

l’Inventari de zones humides de 

Catalunya, de la Xarxa Natura 2000 i 

està protegida per un Pla d’Espais 

d’Interès Natural (PEIN). 

El paratge de Montcortès (1000 a 1300 

ms.n.m.), juntament amb el Pla de 

Corts7, situat més a l’est, s’ubica en l’extrem sudest del municipi. Tant un com l’altre se situen 

en l’interfluvi Flamissell-Noguera Pallaresa i estan limitats  al sud per la Serra de Peracalç (Pic 

de l’Àliga  1321 m.). El Serrat de Codó se situa al noroest del poble de Peracalç i, al seu est i 

limitat a orient  per la vil·la de Peramea, el pui de les Forques (931 m.), la roca del Moro, el pic 

de Boscarró i les partides de Trespui, Capdevila i Cartanís , se situa el Pla de Corts, un altiplà 

amb alçades entre els 900 i els 1000 m. (Pladevall, Castilló 1995: 52). Tant el paratge de 

Moncortès com el Pla de Corts tenen molt bones condicions ambientals, a cavall entre el clima 

prepirinenc i pirinenc, amb bones condicions per a la pràctica agrícola. La serreta on s’ubiquen 

                                                 
5 Aquest treball ha pogut ser realitzat gràcies a l’ajuda del Grup dels Tritons i al suport de l’arqueòleg 
territorial, Josep Gallart, així com d’Araceli Martín (Servei d’Arqueologiai Paleontologia, Barcelona) 
6
 Montcortès del Pallars fou terme municipal fins els anys seixanta quan passa a formar part del municipi de Gerri 

de la Sal, amb el nom oficial de municipi del Baix Pallars, del qual depenen diferents nuclis de població, a part de 
Montcortès: Peramea, Mentui, Peracalç, Bretui, Cortscastell, Capestany. 
7 El Pla de Corts apareix en la documentació medieval com pagus de Corts i se li atribueix una extensió d’uns 50 Km

2 

(Bolós 1995:225). 
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les cavitats amb poblament antic, amb alçades de poc més de 1300 m.s.n.m., constitueix 

l’extrem nordoest de la Serra o Serrat del Codó, al seu torn l’extrem nord de la Serra de 

Peracalç. Aquesta, juntament amb les de Boumort i Sant Gervàs, constitueixen les Serres 

Interiors del Prepirineu.   

La serreta en qüestió forma part d’un sistema tectònic i càrstic de gran rellevància que té, a 

més, un medi agroforestal que pivota entorn del llac de Montcortès, situat a mig quilòmetre 

aproximadament, i que té una notable importància, amb espais aptes per a l’agricultura i la 

ramaderia. Avui constitueix encara un mosaic de camps de cereals de secà, farratges (que, en 

bona part han anat substituint conreus cerealístics anteriors), pastures d’hivern i d’estiu i 

petits retalls forestals arbrats amb quercines i formacions arbustives. En un altre ordre de 

coses, té rellevància també en l’aspecte biològic per les espècies que s’hi concentren, entre les 

quals destaca la presència regular de rapinyaires. En definitiva, constitueix un medi 

especialment apte per a l’hàbitat prehistòric. Com ja hem dit, la serreta està ubicada en el 

paratge de Montcortès, al municipi del Baix Pallars, amb capital a Gerri de la Sal, un terme 

caracteritzat per un poblament en petits nuclis dispersos i pràcticament abandonats, a 

excepció del de Peramea. 
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Els assentaments poblacionals actuals situats a l’entorn del paratge (Montcortès, Peracalç, 

Mentui, Capestay) estan pràcticament abandonats, essent un dels problemes del municipi el 

progressiu despoblament (406 habitants en total, a raó de poc més de 3 habitants per Km2). 

Des d’un punt de vista geològic l’entorn presenta al nord de l’estany de Montcortès materials 

post-orogènics conglomeràtics rogencs formats durant l’aixecament dels Pirineus al Paleogen; 

en canvi, aquests no apareixen al sud d’aquest, on se situen les cavitats estudiades, fins molt 

passat el Roc de Perauba.  A l’entorn de l’estany i al sud d’aquest afloren materials més antics, 

bàsicament calcàries i margues cretàciques, i molt més tectonitzats formant encavalcaments. 

Els materials apareixen subverticals i superposats. Les cavitats no mostren fenòmens de 

dissolució càrstica sinó que constitueixen esquerdes longitudinals obertes per gravetat, en 

general de pocs metres d’amplada, que transcorren paral·lelament a l’estratificació dels 

materials que conformen el subsòl; la presència de nivells de margues grises cretàciques, 

plàstics, facilità, juntament amb el gruix mètric dels nivells estratiformes, la seva formació. Pel 

que fa a la fondària, la major part són poc fondes (uns 12 metres), tot i que M 35 arriba a uns 

60 metres. Les diverses cavitats no tenen en general grans espais degut al rebliment per grans 

blocs caiguts o bé acumulats per gravetat. Sens dubte, l’aparença actual de les cavitats no és la 

que tingueren durant la prehistòria, fet produït per la pròpia dinàmica dels caos de blocs que 

les integren i a l’hora, pels fenòmens sísmics8. 

                                                 
8
 N. Carulla; Les coves i cavitats de Perauba. (TM: Baix Pallars, comarca del Pallars Sobirà). Gènesi i 

contextualització morfològica. Octubre del 2011. Informe inèdit. 

Vista des de la Foleda del paratge de Montcortès i, a la dreta, el Pla de Corts amb  
Peramea al fons (foto N. Rafel) 
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Situació M21, M22, M35 
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ANTECEDENTS 

El vessant sud dels Pirineus catalans ha estat tradicionalment poc estudiat, fet al qual ja feia 

referència fa més de mig segle Maluquer (1952: 85). Les primeres exploracions i recerques a 

l’àrea de què tractem se centraren en els monuments megalítics (Serra Ràfols 1923) i, de fet, 

dos d’ells foren els primers d’aquest caire publicats a Catalunya (Moner 1872). Posteriorment, 

J. Maluquer inicià un període d’exploració i excavacions a la zona i àrees limítrofes meridionals 

que donaren com a resultat la localització de diversos jaciments, entre els quals mencionarem 

la cova de les Llenes , amb materials del neolític mitjà, fàcies Montboló, i del calcolític i l’edat 

del bronze, i la de Toralla, amb materials del neolític final-calcolític, fàcies Veraza (Maluquer 

1944. 1949, 1952). Pel mateixos anys, August Panyella portà a terme un reconeixement a la 

Pleta del Comte de Peramea on va documentar una sèrie de petites cavitats i roquissers amb 

ceràmica de cordons, incisa i de tipus CCUU (Panyella 1944). Tot i que aquestes recerques 

aportaren alguns coneixements a la prehistòria de la mitja muntanya lleidatana, aquests eren 

molt limitats. 

El 1984 el Grup d’Espeleologia de Badalona inventarià i topografià9 una sèrie de cavitats 

inèdites fins aleshores, en dues de les quals –que anomenaren M21 i M2210– localitzaren 

fragments de ceràmica prehistòrica. El 1995 el conjunt ceràmic fou cedit a la Universitat 

Autònoma de Barcelona i se’n feu un breu estudi (Simon i Vicente 2002), tot enquadrant-lo en 

el Bronze Inicial. El conjunt ceràmic cedit a la UAB (198 fragments de ceràmica) no tenia més 

indicació de provinença que aquestes dues cavitats; és a dir, no hi havia diferenciació entre el 

material d’una i altra. Darrerament (2009) arribà al coneixement de la Universitat de Lleida 

que les cavitats eren freqüentades per amants de les recerques espeleològiques i que s’havia 

documentat més material arqueològic. Arrel d’aquesta notícia férem una visita a vàries 

d’aquestes cavitats i poguérem observar que, efectivament, hi havia material ceràmic a la vista 

datable en dos moments cronològics diferents, que enquadràrem inicialment en el neolític 

final (Cavitat M22) i en el Bronze Inicial (Cavitat M21).  

                                                 
9
 Les topografies que presentem en aquesta memòria són les realitzades pel Centre Excursionista de 

Badalona (CEB). 
10

 La lletra M sembla correspondre a Magdalena, per la Serra de Magdalena, ubicació en la qual l’única 
publicació arqueològica que existeix situa aquestes cavitats (Simón i Vicente 2002), seguint la 
denominació atorgada pel Centre Excursionista de Badalona. No obstant això, tota la cartografia i els 
informant que, per la nostra part, hem consultat fins ara anomena la serra on s’ubiquen les cavitats amb 
el nom de Serra de Codó. Segons sembla la denominació de Serra de Magdalena –que ningú coneix a la 
comarca– prové dels mapes 1:50.000 de l’exèrcit espanyol i, fins allà on hem pogut escatir, cal 
considerar-la errònia. 
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Pel que fa a recerques modernes, cal citar, en primer lloc, les excavacions recents a la Cabana 

de Perauba, una cambra pirinenca coneguda d’antic i situada a  uns 350 metres en línia recta 

de les cavitats M21 i M22 i que han posat de manifest una cronologia de Bronze Mitjà, sent 

destacable la recuperació d’un vas complet amb nansa d’apèndix de botó (Clop i Faura 1995). 

De fet, sembla que les Serres Interiors prepirinenques comptaven, si més no a partir del final 

del neolític i durant tota l’edat del bronze, amb una densitat relativa important de poblament 

prehistòric, el testimoni més evident del qual són els megàlits, datables ja en l’edat del bronze, 

disseminats en el paratge immediat a Montcortès (a part de la Cabana esmentada, els de 

Peramea, Peracalç, Senterada..., recollits, amb la bibliografia anterior, a Jiménez 2007). En 

segon lloc, hem de fer referència a la implementació, ja en aquest segle, d’un ambiciós 

programa de recerca sobre el poblament prefeudal al Pirineu axial, centrat en el Parc Natural 

d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, sota la direcció d’E. Gassiot, que està proporcionant 

informació molt rellevant i als resultats del qual farem referència més endavant. 

La freqüentació de la zona per part d’afeccionats a l’exploració de cavitats, els antecedents de 

recerques clandestines en cavitats de la zona i l’interès dels materials feu aconsellable 

intervenir arqueològicament a la zona. Una visita prèvia a càrrec de les signants permeté 

constatar que, efectivament, a la cavitat M21 es recuperaven superficialment abundants 

fragments de vasos de format gran amb formes i decoracions característiques del Bronze 

Inicial, entre les quals cal assenyalar la presència significativa d’encastacions o engrutat de 

fang. Tot sembla indicar que el conjunt cedit a la UAB (Simon, Vicente 2002) prové 

íntegrament d’aquesta cavitat i sembla molt probable que pertanyin als mateixos vasos que hi 

recuperàrem nosaltres, raó per la qual l’arqueòleg territorial, Josep Gallart, feu els passos 

necessaris per reunir tot aquest material i poder estudiar-lo conjuntament. En alguns indrets 

de la cavitat  sembla que s’observa com alguns d’aquests vasos estan esclafats per blocs de 

pedra, cosa que indica que la cavitat ha sofert moviments importants (característics dels caos 

de blocs) amb posterioritat al Bronze Inicial. El fet que la major part del material pertanyés a 

grans vasos i que no s’observés cap mena de sediment que pugui indicar que la cavitat –que 

devia ser fosca i humida – fou habitada, semblava apuntar, en una primera impressió, a una 

funció especialitzada de l’espai com a magatzem. Podria tractar-se d’una ocupació de l’espai 

centrada en l’entorn del llac i amb diferents punts de funcions diferents, entre els quals caldria 

considerar també l’esmentada Cabana de Perauba, amb funció funerària, i un hàbitat no 

localitzat, potser en una cavitat o tal vegada a l’aire lliure. A la cavitat M22, en canvi, el 

material de recollida superficial semblava indicar una cronologia de neolític final o bé neolític 
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final-calcolític. Per altra part, semblava tenir un caràcter funcional diferent. Un reconeixement 

superficial mostrava que en algunes parts de la cavitat sota la ceràmica hi havia petites clapes 

de terra amb carbons i, per altra banda, també s’observava que ni aquestes taques de terra ni 

les ceràmiques semblen estar in situ, sinó que en una primera impressió feien l’efecte d’haver 

lliscat a causa del moviments de blocs. No obstant això, la presència de carbons podia indicar 

que la cavitat fou utilitzada com a hàbitat.  

 

L’OBJECTIU DE LA RECERCA 

De manera general, els objectius del programa se centren en la contribució a una millora del 

coneixement de la mitja muntanya catalana durant la prehistòria, on, malauradament, s’ha 

treballat poc en època moderna. Cada cop es manifesta de manera més evident, no solament 

el trànsit durant la prehistòria de les vies naturals que creuen els grans sistemes muntanyosos 

en sentit longitudinal i transversal, sinó també l’existència d’hàbitats d’alta muntanya, que, en 

el cas de la zona de què parlem, estan representats per les troballes prehistòriques recents al 

Parc Nacional d’Aigüestortes, pertanyents al mesolític, el neolític i l’edat del bronze (Antón 

200; Gassiot, Jiménez 2006). Si és documenta la freqüentació i poblament estacional al Pirineu 

axial, amb molta més raó a la zona de trànsit que constitueixen les Serres Interiors.  

A un nivell més concret, la recerca que portem a terme al Baix Pallars té com a finalitat la 

caracterització del paisatge antic (enolític-tardoantiguitat) al paratge de Montcortès i Pla de 

Corts i se centra en: 

� Aprofundir en el coneixement del poblament prehistòric mitjançat la prospecció i la 

realització d’intervencions d’excavació selectives, 

� Involucrar els agents locals en la gestió del patrimoni cultural i natural del paratge de 

Montcortès,  i 

� D’acord amb aquests agents, la rendibilització social i econòmica de la recerca 

mitjançant la instauració de senders de turisme cultural.  
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ELS TREBALLS DE CAMP DEL 2010 

Pel que fa al primer dels objectius esmentats, durant la campanya del 2010, entre els dies 21 i 

26 de juny, ambdós inclosos, portàrem a terme treballs de prospecció sistemàtica de les 

cavitats M21 i M22. Els dies 21 i 22 es dedicarem a la primera d’elles i la resta de dies a M22. 

Tant en un cas com en l’altre, hem dividit les cavitats en sectors per tal de referenciar els 

materials de recollida superficial i els sondejos realitzats, amb la finalitat de contrastar 

l’existència o no de sediment arqueològic in situ. En aquest sentit, solament resultà positiu el 

sondeig portat a terme al sector B de la cavitat M22, com s’explica més avall. El dia 25 de juny 

a la tarda es portà a terme un reconeixement de les dues cavitats amb el geòleg Narcís Carulla. 

Els dies 31 d’agost i 1 de setembre es feren tasques de prospecció en el curs de les quals es 

posicionaren unes restes que podrien correspondre a un sepulcre megalític i es feu un 

reconeixement d’una de les sales de la cavitat M35. 

 

CAVITAT M 35 

La cavitat es troba al cim del conegut com a Roc de Perauba (UTM 334694-4686487) en una 

zona de materials cretàcics subverticals. Tot i que en el mapa geològic de l’IGME l’indret està 

marcat com Paleogen, està en calcàries mesozoiques (cretàciques) subverticals. Un bloc 

desplomat segella part de l’entrada actual, per sota del qual hi ha un rascler de dissolució 

format abans de la caiguda. Algunes de les parets de la cavitat tenen materials polsosos 

produïts per dissolucions i reprecipitacions puntuals i limitades. La cavitat ha estat explorada 

pel CEB fins una profunditat de 65 m. A la sala objecte de la nostra exploració, situada a uns 

12-15 metres per sota del nivell de l’entrada i amb una gran rampa amb una important caiguda 

de blocs, sembla que hi havia un nivell d’ocupació, representat per una capa amb materials 

 arqueològics i carbons, que proporciona ceràmica, vidres i metall, datables en els segles IV-V 

dne, tot i que s’hi documentaren també materials anteriors: un parell de fragments de 

ceràmica prehistòrica, probablement datable en el Neolític Final, i un bol de campaniana C o 

Beoide. 
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M 35. L’entrada actual segellada parcialment per un bloc 
desplomat (Foto: X. Martín) 

M 35. Descens a la sala gran (Foto: X. Martín) 

M 35. Descens a la sala gran (Foto: X. Martín)  
M 35. Sala  gran (Foto: X. Martín) 
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M 35. Sediment sala gran (Foto: X. Martín) 

M 35. Topografia CEB 
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Els materials arqueològics 

La ceràmica prehistòrica  

L’exploració de la cavitat proporcionà, juntament amb el conjunt de materials romans que 

comentem més endavant, alguns fragments de ceràmica a mà prehistòrica: 

1. Vora d’un gran vas (circa 440 mm. de diàmetre de boca), cilindroide, de cocció 

irregular, Superficies allisades i desgreixant de format  mitjà integrat per partícules 

blanques i mica daurada, 

2. Petita vora d’un vas de petit format (circa 180 mm. de diàmetre de boca), de 

superfícies marró clar, superfícies interior sense tractament i exterior amb restes de 

poliment i desgreixant gran de partícules de mica i blanquinoses, 

3. Un fragment informe, amb mamelló horitzontal, pertanyent a un vas cilindroide o 

lleugerament ovoide que en secció presenta l’aspecte característic d’una cocció oxido-

reductora amb el nucli negre; no obstant això, sobre les superfícies d’un marró 

rogenc, hi ha una capa negra, producte probablement del poliment. Presenta 

desgreixant quasi inapreciable a la vista, excepció feta de petitíssims fragments de 

mica, 

4. Un fragment que conserva una petitíssima part de vora. És també un vas cilindro-

ovoide amb un mamelló horitzontal. És de cocció reductora i superfícies allisades i 

presenta desgreixant fi de mica i partícules blanquinoses, 

5. Un fragment d’un vas carenat de gran format (circa 400 mm. de diàmetre en la 

carena), superfície externa vermellosa i interna negra, ambdues allisades. Presenta 

desgreixant groller de mica daurada i partícules blanquinoses, 

6. Un frament informe amb mamelló horitzontal, pertanyent probablement a un vas 

cilindro-ovoide, de superfície interna marró negrosa i externa rogenca, ambdues 

allisades. Presenta desgreixant de format mitjà de mica i partícules blanquinoses. 

 

Tot i que migrat, el conjunt permet la seva adscripció temptativa a un horitzó de Neolític Final-

Calcolític (fàcies Veraza) per la presència de formes cilindroides, tan característiques de la 

fàcies esmentada, i dels mamellons; tot i que menys freqüents no falten en aquest tipus de 
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1
5 cm.

2

3

4

57

5cm.

conjunts les escudelles carenades, de con superior recte o lleugerament troncocònic, com en 

el nostre exemplar (Abelanet 1980; Guilaine 1980; Martín, Petit, Maya 2003; Martín 2003; 

Martín 2011). En les excavacions portades a terme en una altra de les cavitats, la M22, s’hi 

documenta un horitzó d’aquest mateix moment, amb dues datacions radiocarbòniques que el 

situen a mitjan IV mil·lenni ane, cosa per la qual sabem que l’àrea de Montcortès estava 

poblada en aquest moment. 
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9

8

5cm.

M35: Ceràmica romanorepublicana 

 

 

 

El material arqueològic romà 

 

Ceràmica romano-republicana (per Arturo Pérez) 

Un dels trets més interessants d’aquesta cavitat el constitueix la presència, tot i que escassa, 

de materials republicans que indiquen una ocupació, potser merament circumstancial, 

d’aquest lloc, cosa que no sol passar en jaciments en cova amb nivells romans. S’han recuperat 

dos fragments:  

8 (M-2010-24).-  Fragment de vora, 

paret, peu i fons d’una peça  de 14 cms. 

de boca de vernís negre d’imitació de 

les sèries Boides, forma Lamb.1/M 

2323 h1, que es data sobre tot en el 

segle II ane i la primera meitat del I. És 

una peça de mitjana qualitat que, com 

d’altres a la cova, sembla haver estat 

sotmesa al foc. La pasta varia entre el 

color crema i el gris. El vernís és semi-brillant i no és uniforme, tot faltant en bona part de 

l’exterior de la peça.  

9 (M-2010-78).- Fragment de vora  (de 4,4 cms.)  i paret d’una peça negrosa per haver estat 

exposada al foc. El seu estat no permet afinar les característiques de pasta i possible vernís o 

engalba. La paret, molt prima, i l’orientació de la vora semblen posar-la en relació, tot i que no 

és del tot clar, amb les peces de parets fines Mayet II-III, pròpies  sobre tot de finals del segle II 

i el segle I ane, sense que sigui possible aventurar el lloc de producció. 

Ceràmica baiximperial 

Si prescindim dels fragments d’una peça pintada i de la ceràmica comuna, totes les peces 

recollides corresponen a DSP (derivades de sigil·lades paleocristianes) o Gàl·lica tardana, a las 

quals s’ha anomenat també Narboneses (Atlante I), i abans, erròniament, visigodes. La seva 

M35: Ceràmica prehistòrica 
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presencia és molt freqüent en tots els jaciments de l’Antiguitat tardana a Hispània (tot i que 

incompleta, vegeu  una relació recent a Blázquez 2010), on, per altra banda, serà imitada. Amb 

la prudència que la limitació d’exemplars aconsella, cal remarcar que l’absència d’africana D o 

tshT constitueix una originalitat en el nostre cas. Aquest panorama contrasta amb el que es 

manifesta a la zona costanera, un bon exemple del qual el trobem al conjunt tancat del segle V 

de Darró, Vilanova i la Geltrú, on amb la DSP abunda l’africana i la tshT (López Mullor-Fierro, 

1993), o a Cullera on la DSP es mínima (Rosselló-Cotina, 2005). També a l’interior, als nivells 

tardans de la Paeria de Lleida hi ha un bon conjunt de DSP, juntament amb un bon conjunt 

d’exemplars africans i de tshT (Junyent-Pérez, 1992). En qualsevol cas, la cronologia dels nivells 

baiximperials d’aquest darrer jaciment se situen entre els últims decennis del s. IV i la primera 

meitat del V, les mateixes dates que proposem per als materials baiximperials de M-35. En 

general en aquesta època la DSP és, la més freqüent a la zona costanera i immediata de 

Catalunya, més inclús que la tshT (González López, 2007, 230), però a l’interior, en canvi, és 

més abundant la hispànica. En concret en aquesta zona pirinenca hi ha poca africana D: a la 

cova Colomera no n’hi ha i en un altre jaciment proper, el Roc d’Enclar a Andorra –primer 

explotació agrícola i després castellum en el segle V– hi ha un nombrós grup de ceràmiques 

DSP de cocció tant reductora com oxidant dels segles IV-V del grup de la Narbonesa 

(aparentment, tot i que potser alguna no ho sigui), mentre que la africana és escassa (només 

un exemplar en D), tot i que sí que hi ha àmfores tardanes africanes que allarguen la 

cronologia fins a finals del segle VI. 

Els exemplars més antics de DSP a Catalunya són de producció narbonesa, com semblen ser les 

nostres, i en un moment donat, provençals, que semblen perdurar més. No es documenten 

més enllà del 575, tot i que, com ja hem dit, les nostres es poden situar entre els últims 

decennis del segle IV i la primera meitat del segle V. 

DSP o Gálica tardana 

Hi ha representades les mateixes formes que en la Cova Colomera, excepte la 15, que no 

apareix a M-35, i la 3, que no es documenta a la cova Colomera: les Rigoir 1 (Padró-De la Vega, 

1989, fig. 24, 120; fig. 26, 132), 6 (fig. 25, 124), 8 (fig. 26, 131; 32, 183; 33, 187; 34, 189) i  18. A 

la Paeria les formes presents eren les Rigoir 1, 3a, 3b, 6, 15a y 18 (Junyent -Perez, 1985)., les 

mateixes, doncs, que a la nostra cavitat, amb l’excepció, novament, de la forma 15.  

Forma Rigoir 1 
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Segons González López (2007), a Cataluña  n’hi ha en contextos compresos entre 400-425, 425-

450, 450-475, 475-500, 500-525 i 525-550. Carandini indica que és la f. Drag. 59 de l’africana D, 

y que formava servei amb la f. 2 o 3 (Atlante I, 6), la primera absent del nostre jaciment, igual 

com passava a la Paeria. 10 (M35-57/77).- Fragments de vora (diàmetre 20,8 cms.) y paret, 

pasta y vernís ataronjat (i només interior). A la vora interna, decoracions a base de cercles amb 

uns altres de més petits  

10
11

12

13

14

15

18

16

17
5cm.

inscrits (vid. Atlante I, tav. X núm. 15). Es tracta d’un tema molt comú: similar, també en 

ceràmica ataronjada, a la Paeria (Junyent- Pérez, 1985, núm 16). 

11 (M 35-31).- Fragments de fons de plat.  No és segur que es tracti d’ una forma 1, podria 

pertànyer al fons d’una pàtera forma 8, de les que hi ha diversos exemplars a la cavitat (vegeu 

més endavant). Pasta gris i vernís gris negrós que en bona part ha desaparegut. Al centre, 

decoració de cercles centrals, palmetes de punts amb nervadures centrals formant una mena 

d’estrella. En el marc següent, cercles de punts inscrits entre un altre de lineal. Es tracta de 

composicions decoratives molt freqüents en aquest tipus de ceràmica (similars, Atlante, tav. 

XI, 73-100). 

M35: Ceràmica romana baiximperial 
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19

20

21

22

23

24

5cm.

 
Forma Rigoir 3 

Es tracta d’una forma molt freqüent de la qual en tenim un sol exemplar, que fa joc amb 

l’anterior. A Catalunya es documenten en contextos des de 400-425 a 525-550 (González 

López, 2007). 

12 (M35-55-58).- Fragments de vora (10 cms.), paret i fons, d’un exemplar variant b. La pasta 

és ataronjada. Molt deteriorada, no es conserva el vernís ni restes de la seva possible 

decoració.  

 

M35: Ceràmica romana baiximperial 
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Forma Rigoir 6 

González López (2007) indica la seva presència a Catalunya en contextos dels anys 400-425, 

425-450, 450-475, 475-500, 500-525 i 525-550, i Paz a Saragossa en estrats del s. V (Paz, 1991, 

215). Aquesta forma pot no portar decoració o ser aquesta molt simple, com  línea de punts a 

la panxa. 

13 (M35-2010-25,26, 34,35).- Fragment de vora (de 14 cms. de diàmetre), paret, peu i fons, de 

una peça 6b. Pasta gris. No es conserven restes de vernís, però si part de la decoració a la 

panxa superior: successió de formes lanceolades que són la part superior d’un motiu del que 

no se’n conserva la resta. 

14 (M35-2010-34).- Fragment de vora d’un exemplar de 11,9 cms. de diàmetre, forma 6b. 

Pasta taronja. No es conserven restes del vernís y, por la presència de concrecions no es pot 

veure la decoració, si és que n’hi havia.   

15 (M35-2010-86).- Dos fragments d’un vas forma 6b de 8,8 cms. de boca. Considerablement 

gastat, la pasta és taronja, presenta concrecions i ha perdut el vernís. 

16 (M35-2010-28/29).- Vora (11 cms.), paret, peu i fons, d’una altra variant b. Peça molt 

rodada. Pasta ataronjada. El vernís, també taronja, ha desaparegut quasi completament.   

17 (M35-2010-17).-  Fragment de vora (11,5 cms. de diàmetre) i paret, d’una peça similar a l’ 

anterior, també molt rodada i sense restes de vernís.  

18 (M35-2010-80).- Fragment de vora (diàmetre, 10,6 cms.), d’una altra variant b, de 

característiques similars a les anteriors.  

 

Forma Rigoir 8 

Apareix en contextos de 450-475 i 475-500 a Catalunya (González López, 2007), és una forma 

clarament derivada de la Hayes 61 de la africana D, de la que pot arribar a ser una  imitació 

literal como succeeix en el nostre cas (especialment núm. 19) i com també veiem a Saragossa 

(Paz, 1991, 214 fig. 91) en dos exemplars datables en la segona meitat del IV. Paz indicava que 

era una forma rara a Espanya, tot i que més tard es veié que no era així (per ex. Un parell 

d’exemplars en el petit lot de Libia, la Rioja; Sáenz-Sáenz, 1995, 168, fig. 6) i, en el nostre cas, 
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és la forma més abundant. No es documenta a la Paeria, on sí que hi ha africana D 61. Se’n 

documenten tant en gris con en taronja. Carandini considera que és una forma típica de 

Marsella (Atlante I, 6), però la freqüència de troballes indica la seva fabricació també en 

d’altres centres, concretament narbonesos, como les nostres peces. 

19 (M35-2010-11 y 85).- Deu fragments de vora (24,7 cms. de diàmetre), paret i fonds d’un 

plat les característiques del qual l’apropen a la forma Hayes 61/Lamboglia 54 de la red slipe 

ware, que al seu torn havia estat imitada en la tshT (forma 83; Paz, 1991, 193). Pasta 

taronja/rogenc i vernís mat del mateix color, d’una certa qualitat  que l’apropa més al 

prototipus africà. La decoració, tanmateix, és pròpia de les produccions de la DSP: cercles 

concèntrics i perpendiculars a ells, línees de punts amb petits cercles en els seus extrems 

superior i inferior. Són motius molt freqüents  (por ex. a la Paeria de Lleida; Junyent-Pérez, 

1985, núms. 4, 8, 12 y 13. Vid. similars a Atlante I, tav. X, 14; XI, 56). 

20 (M35-2010-54).- Fragment de vora i paret (diàmetre, 26,3 cms). Pasta cendrosa-rosàcia. 

Vernís negre. Com las posteriors, devia tenir decoració en el fons intern.  

21 (M35-2010- 18).- Fragment de vora (diàmetre, 23 cms.) i paret. Pasta gris-crema i vernís 

negre brillant. Podria ser el fons de la número 11, la qual dubtàvem d’adscriure a la forma 1 o 

a la 8.  

22 (M35-2010-19).- Fragment de vora (diàmetre 20 cms.) i paret. Pasta gris, molt fina. Vernís 

negre poc adherent, en bona part desaparegut. 

23 (M35-2010-20).- Fragment de vora (diàmetre 22,5 cms.) i paret. Molt gastada, pasta gris i 

vernís negre mat.  

24 (M35-2010-10).- Vora, paret i fons d’una peça de 17 cms. de diàmetre de la qual  se’n 

conserva quasi la meitat. Molt rodada i amb concrecions, la pasta és taronja-marronós, sense 

vernís i sense decoració aparent. Inspirada, como les altres, en la Hayes 61, s’adscriu al grup de 

las DSP, de las que pot ser una imitació local o, en tot cas, no paral·lelitzable a les ortodoxes. 
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27

5cm.

25

26

5cm.

M35: ceràmica pintada baiximperial 

Forma Rigoir 18 

Aquesta forma, que no es documenta a 

l’àrea atlàntica (Atlante I, 6), es troba a 

Catalunya en  contextos de 400-425, 425-

450, 475-500, 500-525, i 525-550 (González 

López, 2007). Té, doncs, com quasi totes 

les formes, una cronologia dilatada. A 

Saragossa es documentà en estratigrafia un 

exemplar de finals del V o inicis del VI (Paz, 

1991, 218).  

25 (M35-2010- 32/39).- Fragments de vora 

(11,5 cms. de diàmetre) i paret. Pasta gris i 

vernís negre desaparegut en part. A l’ 

exterior, decoració: cercle de punts i a sota 

semicercles o arcs de punts que emmarquen un altre punxó que a penes (similar Atlante I, tav. 

XII, 59). 

26 (M35-2010-38).- Fragmento de vora (12,5 cms. de diàmetre), paret, peu i fons. Pasta gris i 

vernís gris-negrós en bona part perdut. Decoració: a la part inferior de la paret externa cercles 

de punts i palmetes, mal impreses (similars en Atlante I, tav.XI, 110 y tav. XII, 27). 

Cerámica pintada 

M35: Ceràmica romana baiximperial 
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Aquest tipus de ceràmica, considerada continuació de la tradició indígena prerromana, 

perduren no solament en l’etapa altoimperial sinó que a cops es troben en contextos de s. IV i 

V, sent diversos els tallers documentats tant a la costa (un d’important a Tarragona) com a 

l’interior i probablement n’hi hagi molts d’altres encara desconeguts. Comptem amb quatre 

fragments probablement de la mateixa peça.  

27 (M35-2010, 50, 51, 52, 53).- Quatre fragments pertanyents molt probablement a una 

mateixa peça, una ampolla, de pasta ataronjada-rogenca, amb engalba beix sobre la qual hi ha 

un motiu geomètric i d’estilització vegetal, pintat respectivament, amb pintura granat i negra. 

Té paral·lels, encara inèdits, a la vil·la dels Munts on es data en els segles IV i V.. 

Ceràmica comú i de cuina 

28 (M35-2010-15, 16).- Fragments de vora (8,5 cms. diàmetre), paret i fons, d’una peça a torn 

de forma globular.  Pasta color crema. Sense vernís, poliment a la panxa. 

29 (M35-2010-8 y 9).- Fragments de vora i paret de peça de cuina (17,8 cms.), de pasta negra. 

Senyals d’exposició al foc. 

 

28

29

30

31

30

33

5cm.

 
M35: ceràmica de Cuina baiximperial 
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30 (M35-2010-33).- Fragment de vora, paret i fons d’una peça de cuina de 10 cms. de diàmetre 

de boca. Pasta negrosa amb molt desgreixant. 

31 (M35-2010-37).- Fragment de paret i vora (12 cms. de diàmetre), d’una peça globular de 

cuina. Pasta similar a l’anterior. 

32 (M35-2010-41 a 49).- Nou fragments de vora  (16,8 cms. de diàmetre), paret i fons d’una 

peça de cuina amb senyals manifestes d’exposició al foc. Pasta negrosa amb impureses 

33 (M35-2010-63).- Fragment de vora (diàmetre 10,6 cms.), d’una peça negrosa de cuina, 

similar als núms. 29 y 32.  

 

El jaciment en el context del poblament tardoromà en cova 

La reutilització de coves o abrics amb nivells prehistòrics i/0 protohistòrics, sobre tot a finals 

del segle IV i durant el V (i en alguns casos posteriorment) a la zona prinenca i prepirinenca és 

un fet sobre el que ja es cridà l’atenció fa algunes dècades  (Padró, 1988, 260). Aquest 

fenomen s’observà també en altres zones de la vall de l’Ebre (especialment a la Rioja i al País 

Vasc González Blanco, 1979; Espinosa, U., 1991; Gil , L., 1997; López Rodriguez, 1985, 146-152; 

Rodanes, 1997) i, més recentment, també en altres indrets de Catalunya, com les serralades 

litoral i prelitoral (Ariño-Gurt-Palet, 2004, 199).Per altra part, cada cop es va anar fent més 

evident que no era quelcom estrany a moltes zones de l’Imperi d’Occident. S’observà que 

acostumaven a ser ocupacions no continuades, com per exemple a la propera Cova Colomera 

de Sant Esteve de la Sarga, Pallars Jussà (Padró-De la Vega, 1989), amb materials dels segles IV 

i V sobre nivells de les edats dels metalls, i a la cova, també prepirinenca, del Moro situada a 

Olvena (osca) sobre el riu Ésera, on els materials, escassos, dels segles IV i V apareixien sobre 

nivells de l’edat del Bronze i aquest sobre nivells neolítics (Aguilera, I, 1996; Utrilla, 1996); en 

d’altres jaciments, però, sembla haver-hi ocupació estable, com en el jaciment rupestre (per 

tant, no una cova en sentit estricte) dels Husos a Àlava, on els materials arriben inclús fins a 

principis del segle VIII (Quirós- Alonso, 2007).  Amb tot, excepte en algún cas especial com el 

que acabem de mencionar, s’accepta en termes generals que les ocupacions foren provisionals 

o estacionals. 
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Els motius i la funció d’aquestes ocupacions tardanes han estat discutides des que es va 

detectar el fenomen. Pel que fa al motiu, el posicionament més defensat ha estat vinculat a la 

inseguretat quasi permanent del moment, que va fer que es revaloritzessin les zones 

muntanyoses, menys exposades als perill que el pla. Això seria vàlid per a tota la part 

occidental de l’imperi, com veiem a Salvià (De gub. Dei V, 5, 23) (Blázquez, 1985), quan diu que 

tan els rics com els pobres fugien a llocs segurs a causa dels bàrbars i dels recaptadors 

d’impostos. Això ens porta a considerar, per la nostra part, que si no fou aquest l’únic motiu, sí 

que fou probablement el més important. Hi ha una sèrie d’esdeveniments, ben documentats 

immediatament al sud de la zona que ens ocupa, emmarcats principalment des de principis del 

segle V, tot i que ja abans la correspondència dels anys 389 i 394 entre Ausoni i Paulí de Nola 

(Ep. XVI, 58-59, 221-231) descriu Calagurris, Bílbilis i Ilerda, és a dir, les tres ciutats de l’Ebre 

mitjà i les seus voltants, com a arruïnades. Sempre hem considerat, per diverses raons, que no 

s’ha d’interpretar la notícia al peu de la lletra perquè la finalitat literària de la composició fa 

que s’exageri una mica l’escassa importància d’aquestes ciutats en benefici de Burdigalia 

(Bordeus), on abans de traslladar-se a Hispania havien fonamentat la seva amistat ambdós 

autors. En una altra composició (Comm. Prof. Burd. XXIII, 4), el propi Ausoni es refereix a un 

retor que exerceix la seva professió a Ilerda, cosa que significa un mínim de vida urbana que li 

proporcionés clientela (Junyent-Pérez, Hª Lleida I; Pérez Almoguera 1997). A finals del mateix 

segle IV, per altra banda, es proclama com a emperador el comes Magne Màxim de Britannia 

(383), en front de Teodosi, i tenim motius per sospitar l’adhesió d’aquesta zona a la seva 

causa, tan per la coneguda inscripció de Siresa (Osca) (CIL II 4911) com pel fet que es troba un 

nombre significatiu de monedes seves a diversos jaciments de la regió (Pérez Almoguera, 

1991). 

En el segle següent el document més important és la carta núm 11 de Consenci a Agustí de 

Tegeste, datada el 418-419 i donada a conèixer per J. Diviak el 1981. Ha donat lloc a múltiples 

estudis degut a la riquesa de la informació que proporciona i al fet, quasi insòlit, de l’aparició 

d’unes fonts escrites importants desconegudes fins aleshores (Amengual, 1991). No obstant 

això, cal ressenyar que abans, el 407,té lloc l’enfrontament entre Geronci i Constantí III, el fill 

del qual, Constant entrà a Hispània com a César juntament amb Geronci, tot establint-se a 

Caesaraugusta. Tot això provocà una sèrie de successos entre aquesta localitat i Tàrraco, que 

d’alguna forma havien de repercutir en la zona que nosaltres estudiem. Només dos anys 

després, el 409, sueus, vàndals i alans, s’adrecen des dels Pirineus a la vall de l’Ebre, on 

saquegen vil·les i ciutats. Els visigots, havien lluitat com a federats de Roma el 416, si més no 



Maite Arilla i Osuna                                      El poblament prehistòric i tardoromà al paratge de Montcortès i Pla de Corts: una síntesi  
 
 

 
 

74 

 

sobre el paper. És aquí on entra en joc la citada epístola de Consenci. En la part que ens 

interessa, el ric contingut de la missiva, Consenci menciona els bàrbars, en aquest moment 

sens dubte els visigots, que saquegen la vil·la fortificada (castellum) que el presbíter Sever té 

entre Ilerda i Osca. Posteriorment venen textos que hi ha trobat al mercat d’Ilerda. Els textos 

eren priscilanistes i el bisbe lleidatà Sagiti, que és qui compra els textos, era priscilanista. 

Constitueix això un fet interessant perquè es considerava que el pricilanisme, heretgia en què 

el component social i els enfrontament que aquest portava era tan important com el dogmàtic, 

havia arrelat molt poc a les nostres terres, cosa que donava més sentit al fet que el concili de 

Caesaraugusta del 380 fors antipriscilanista. Devia ser un intent més de evitar possibles 

revoltes al encarar-se els heretges amb la acomodatícia jerarquia eclesiàstica que s’havia 

apartat de la senzillesa solidària del primer Cristianisme. 

Una altra qüestió important a tenir en compte és la presència de bagaudes també a la zona 

que estudiem. Segons Hidaci (Olymp. CCCVII, 142) i Isidor de Sevilla (Hist. Sueb. 87), el 449 es 

produeix un atac combinat d’aquests, sota el comandament de Basili, i dels sues liderats per 

Requiari. Després de diversos assalts a propietats i de matar al bisbe de Turiaso prenen i 

saquegen Ilerda. Els bagaudes foren vençuts el 454 i els sueus el 456. No deixa de cridar 

l’atenció que no s’hagin localitzat a Lleida materials d’importació posteriors justament en el 

meridià del segle, cosa que també succeeix a les coves. Potser es tracta d’un fenomen genral, 

però no succeeix a la costa. Que l’absència de materials coincideixi amb aquest moment no 

significa que no tinguem referències posteriors a la inseguretat (tirania de Burdunel, entrada 

de visigots ja com aliats el 472-473, sublevació de l’hispanoromà Pere...),però en qualsevol cas 

són posteriors a la cronologia de la nostra cavitat. 

Al pla les vil·les es fortifiquen i, tot i així, estan exposades a atacs i saquejos (cas de la de 

Sagitius) i altres es transformen en poblats, com Bovalar. Ens podem preguntar, inclús, si algun 

d’aquests hàbitats rupestres no depenia d’alguna de les grans vil·les més o menys properes. 

Aquestes havien disminuït en nombre, però eren més grans i luxoses en les seves parts 

residencials com a conseqüència d’un fenomen de concentració de terres. 

Per la ubicació de les capçaleres altoimperials conegudes, la zona concreta on s’ubica M35 

devia estar inclosa a l’ager Aesonensis. Tot i la falta de vil·les documentades en aquest i, en 

general, en la zona pirinenca i prepirinenca en coneixem alguna d’aquest moment propera a 

Aeso a través de prospecció superficial (Reyes, 1990, 107). Això ens indica que la regió no 

estava totalment al marge dels circuits comercials de l’època. En aquest sentit, juntament amb 
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els materials gals i africans, és de destacar –tot i que fins ara es tracta d’un unicum– l’àmfora 

egípcia forma Keay LIV, o bé palestina, de la Cova Colomera (Sant Esteve de la Sarga, Pallars 

Jussà), datable probablement en la primera meitat del segle V (Jàrrega 1990). El cas és que 

sembla que ens podem referir a un augment demogràfic en zones abans menys poblades i, per 

contra, un descens en les zones més tradicionals del poblament romà, més exposades a la 

inestabilitat del moment. Això sembla provar-se arqueològicament a Ilerda, l’altre únic bisbat 

segur de l’occident català i, sens dubte, la població principal del mateix. Potser tot això expliqui 

l’aparició d’un bisbat a Vrgellum, ja en ple Pirineu. Aquest està documentat per primera 

vegada en el II Concili de Toledo de 527 o 531, tot i que no sabem si era anterior., i és l’únic a 

Catalunya que no es correpon amb una colonia ni amb un municipium altimperial, tot i que a 

prop hi ha Iulia Lilica, que potser va assolir el rang municipal, però que, en qualsevol cas, 

comptaria amb un nucli urbà d’entitat reduïda (Pérez Almoguera 1996). Potser Vrgellum tingué 

origen en un mercat, tal vegada eminentment ramader, sorgit en un lloc tan idoni com la 

confluència del Segre amb el Valira al servei d’una població important. A la Rioja s’ha 

comprovat també que, a apart de les vil·les, les ciutats pateixen un descens demogràfic i inclús 

algunes s’abandonen, com Vareia, però d’altres, fortificades, continuen com Calagurris o 

Turiaso (Espinosa 1991). 

S’ha donat, però, una altra interpretació radicalment diferent a aquestes coves: la de 

considerar-les possibles eremitoris (Coll et al. 1994: 38), cosa que suposaria una implantació 

notable del cristianisme. Per al moment de què tractem aquí, però, aquesta és la hipòtesi que 

compta amb menys arguments i encara menys factible és la que defensa que foren llocs 

d’enterrament, atès que els materials en general, la presència en alguns llocs de llars i la de 

ceràmica de cuina semblen descartar-ho. 

Sí que cal tenir en compte la seva possible relació amb l’auge en aquest moment d’una 

economia ramadera que comença a ser important en front de la tradicional base agrícola, que 

en els segles següents quedarà supeditada a la ramaderia. No falta documentació sobre 

aquesta qüestió en diverses parts de l’imperi  (González Blanco 1979). Segurament aquest fet 

tingué ja els seus antecedents en època republicana i altimperial (potser això explica la 

ceràmica republicana de M-35), tot i que, sens dubte, amb molta menor intensitat que la que 

tingué en el Baix Imperi. Amb tot, l’expansió de la ramaderia en aquest moment deu molt a 

l’entrada de gent nova, els bàrbars, per als quals era una activitat econòmica preferent. A la 

nostra zona, però, això s’esdevé entre la població local, dons, és just a inicis del V quan arriben 
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els bàrbars (i no per quedar-se) i, la ocupació de M35 se situa entre la segona meitat del sgle IV 

i la primera del V.  
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SEPULCRE MEGALÍTIC DE FONTANELLES 

Pel que fa al possible megàlit (1.315 m.s.n.m., N 42º, 18’, 44’’, E 0º 59’ 4,5’’= 200839.28 i 

108932.60), s’aprecia una acumulació de pedra que podria correspondre al túmul antic i sobre 

el qual s’hauria afegit l’acumulació de pedra en època moderna per a l’adaptació de l’entorn 

pel conreu. Enmig d’aquesta, es documenta una gran llosa col·locada més o menys plana i que 

sembla recolzar-se en un dels seus laterals sobre una (o unes) altres de menor format, avui 

clavades en el terreny en posició inclinada. La part interior del que seria la cambra està plena 

de terra fins a una alçada d’uns 40-50 cm. de la part inferior de la llosa de coberta. Caldrà 

intervenir en el jaciment per corroborar la adscripció a un sepulcre i per a datar-lo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverses vistes del megàlit de Fontanelles (Fotos: N. Rafel) 
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M21. Topografia (CEB) amb indicació dels sectors de 
treball 

M21. Entrada (Foto: N. Rafel) 

M21. Sector D (Foto: N. Rafel) 

CAVITAT M21 

 

Se situa (UTM 333560-4687098) en un dels extrems d’una esquerda a l’altra extrem de la qual 

s’obre M22 i que hem anomenat La Valleta, on es forma un petit carener dins un paisatge 

aparentment càrstic i caòtic, morfològicament es tracta d’una descompressió dins els plans 

d’estrats. Té uns 82 m. de recorregut i un desnivell de 12,5 m. Està formada per calcàries 

clares, vergents al nord.  

A fi i efecte de tenir ubicats els materials recuperats es dividí la cavitat en sectors. 

 

Cavitat M 21-Sector A 

Petit sector on s’observava, superficialment, la 

presència de ceràmica i sediment.  Situat entre 

blocs calcaris al fons de la cavitat en sentit contrari 

a l’accés actual, a uns 15 metres en línia recta 

d’aquest i a uns 11 metres de profunditat. 

Retiràrem un nivell superficial (U.E. 1), format per 

l’enderroc-esllavissament de graves i blocs calcaris 

del sistema de la cavitat. Aquests darrers són 
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Unitats Estratigràfiques 3 del sector B de la cavitat M 21  
(Foto: N. Rafel) 

abundants i de tots els formats (petits,mitjans, grans). El nivell contenia ceràmica bastant 

abundant i fauna. La presència de concrecions calcàries sobre els materials ceràmic mostra la 

seva exposició, descoberts, a l’acció natural del sistema tectònic. Es retiraren blocs calcaris que 

reposaven sobre la unitat estratigràfica següent, la U.E. 2, integrada per terra argilosa, amb 

una grau d’humitat molt alt, color negrós, degut probablement a la presència de matèria 

orgànica, i amb algun petit carbó. En aquesta unitat es recuperaren també fragments 

relativament abundants de grans vasos d’emmagatzematge. L’excavació d’aquesta unitat 

permeté apreciar que alguns fragments ceràmics s’infraposaven a un gran bloc contigu que 

remoguérem, cosa que permeté observar que el nivell passava per sota del bloc i que 

s’infraposava a aquesta U.E. un caos de blocs que formaven gran forats, al fons d’un dels quals 

hi havia més ceràmica (U.E. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

Cavitat M 21-Sector B 

El Sector que anomenàrem B se situa 

en dos petits eixamplaments laterals 

afrontats  situats a mig camí del 

passadís existent entre l’entrada 

actual a la cavitat i el sector A. En el 

situat al cantó sudoest, petitíssim, 

recuperàrem alguns fragments 

ceràmics superficials. En el situat al 

nordest, una mica més gran, es 

Unitats Estratigràfiques 1 (esquerra) i 2 (dreta) del sector A de la cavitat M 21 
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recuperà superficialment un vaset amb mugró doble. Retiràrem el nivell superficial (U.E. 3), un 

sediment marró clar-rogenc, integrat per argiles, graves calcàries i blocs calcaris de format 

petit i mitjà molt abundants. Contenia material arqueològic (ceràmica i fauna) bastant 

abundant. Per sota d’aquest nivell documentàrem una taca de terra negrosa (U.E. 4). 

 

 

Cavitat M 21-Sector C 

Per una gatera situada al sudest de l’entrada actual a la cavitat s’accedeix a una saleta de 

sostre molt baix, el reconeixement de la qual proporcionà la recuperació de materials ceràmics 

superficials. 

En definitiva, les exploracions realitzades en aquesta cavitat no han afegit gaire més 

informació a la que ja es tenia abans d’iniciar la nostra actuació. El grau de dislocació de la 

cova és tan elevat que ha impedit la localització de nivells arqueològics in situ, cosa per la qual 

poc podem avançar en relació a la interpretació de la funcionalitat de la cavitat. La presència 

de carbons en alguns punts podria indicar que fou utilitzada com a hàbitat, encara que fos 

ocasionalment. Tot i que les dades amb què comptem són, ara com ara, poc explícites per a 

pronunciar-se definitivament sobre aquest aspecte, ens inclinem a creure –a tenor del fet que 

tot l’abundant material recuperat és d’emmagatzematge– que la cavitat tenia funció de 

magatzem, potser associada a altres. El lot de materials recuperat, juntament amb el ja 

conegut i publicat (Simon,Vicente2002), constitueix una bona mostra de materials del Bronze 

Inicial i de l’existència d’ocupació a l’àrea d’estudi durant aquest període. L’enorme quantitat 

de crosta calcària fa impossible el remuntatge amb el material provinent de les recerques del 

Centre Excursionista de Badalona i el dibuix acurat dels materials que hem recuperat a la 

cavitat. Exclòs, com és natural, l’ús d’àcid clorhídric11, el seu tractament amb banys 

d’hexametafosfat requeriria ser fet en laboratori, cosa que de moment no és a l’abast de les 

nostres possibilitats. 

 

 

                                                 
11 Sistema que creiem que és el que fou utilitzat en les cas dels materials recuperats amb anterioritat. 
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CAVITAT M22 

Situada a l’altre límit de La Valleta (UTM 333625-4687075) on s’aprecien descompressions 

interestrats amb obertures amb diàclasis ortogonals. Es tracta d’un caos de blocs, sense carst, 

però amb concrecions carbonatades i recobriments polsosos com a eflorescències. El caos té 

una amplada de 4 metres i una fondària de 6,5 m. Està formada en calcàries grises, clares, amb 

concrecions de creta inconsistents a travertíniques i, excepcionalment, aparents estalactites a 

favor de vies d’aigua. 

Igual que en el cas de la cavitat anterior, es dividí en sectors. 

 
 

M22. Topografia (CEB) amb indicació dels sectors de treball M22. Entrada (Foto: N. Rafel) 

 

Cavitat M22-Sector A 

Constitueix una mena de rampa o plataforma 

inclinada formada pel que sembla la caiguda de 

grans blocs en direcció noroest-sudest i situada a 

l’extrem contrari de l’entrada actual, a uns 35 

metres en línia recta d’aquesta. El seu 

reconeixement permeté la recuperació de 

materials arqueològics superficials.  

M22. Sector A (Foto N. Rafel) 
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cavitat M22-Sector B 

La rampa inclinada que anomenàrem Sector A desemboca en una petita saleta on, després de 

retirar els blocs calcaris de format mitjà que ocupaven tot l’espai, es portà a terme un sondeig, 

de límits irregulars, degut a la pròpia configuració de la saleta que obligà a delimitar per a 

sondejar un polígon irregular amb una superfície aproximada de 3,60 m2. Degut a les 

característiques geològiques de la cavitat el nivell d’humitat de les terres és altíssim, cosa que 

dificulta en gran manera l’excavació. Proporcionà la seqüència següent: 

- U.E. 1: Integrada  per graves calcàries, color ataronjat, de baixa compacitat, contenia 

material arqueològic bastant abundant. Destacable la presència de ceràmica de tipus 

veracià i d’un punxó d’os. 

- U.E. 2: Sediment integrat per graves fines calcàries, argiles, pedres calcàries petites i 

una enorme quantitat de carbons que donen al conjunt un color negrós. Destaca la 

troballa d’una fulla de sílex.  

- U.E. 3: Integrada per dues taques de cendres, color gris molt clar, quasi blanquinós, 

que en alguns sectors adopta un to blavós. Molt uniforme, compacta. La composició és 

quasi pura, tot i que s’observa la presència, en molt poca quantitat, d’argiles, carbons i 

pedretes petites. Destaca la troballa d’un útil fet sobre una banya de cabirol. 

- U.E. 4: Sota les dues taques que constitueixen la UE anterior s’infraposaven dues noves 

taques, aquest cop amb composició majoritària de carbons i argila. 

- U.E. 5: Nivell de color ataronjat integrat per graves calcàries, uniforme i compacte. Té 

inclusions de fragments de crosta calcària estalagmítica. Solera. 

- U.E. 6: Sediment de color ataronjat de graves calcàries, molt poc compactes, de format 

mitjà, amb pedres de format petit i mitjà. Tot plegat reposa sobre un caos de blocs que 

origina orificis de profunditat important. Es tracta d’un nivell natural. 

La seqüència estratigràfica d’aquest sector correspon a un foc o llar, de la qual se n’ha excavat 

solament una part. Presenta un nivell de carbons sobre un nivell de cendres que, al seu torn, 
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cobreix un altre nivell de carbons. Per sota, un nivell integrat per graves calcàries compactes 

sembla correspondre a una solera, que reposa ja sobre un nivell geològic. 
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Plantes de les Unitats Estratigràfiques de la cala practicada al sector B de la cavitat M22. A la UE 1 s’indica 
amb una estrella la posició del punxó d’os i amb un cercle gris la concentració de ceràmica. L’estrella de la 
UE 2 indica la fulla de sílex i a la UE 3 l’estrella assenyala la posició de l’instrument sobre banya de cabirol 
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M22. Sector B, diverses vistes de les UEs. 1, 2, 3 i 5 (Foto N. Rafel) 
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L’estudi dels materials recuperats en aquesta cala ha inclòs l’estudi antracològic, que ha 

realitzat Raquel Piqué i que ha permès caracteritzar un paisatge de bosc de ribera, amb la 

presència dels taxons següents: Acer SP (auró), Fraxinus SP (freixe), Corylus (avellaner), 

Quercus caducifoli (Roure), Pinis Silvester Niger (pi), Buxus Sempervirens (boix), Salicaceae 

(salicàcies), Taxus Baccata (teix). Per altra part, l’estudi de macrorestes vegetals, que han 

portat a terme Dani López i Natàlia Alonso, ha proporcionat evidències de blat comú-dur 

(Triticum aestivum-durum), pisana (Triticum dicoccum), ordi vestit (Hordeum vulgare), llenties 

(Lens culinaris), teucri (teucrium sp), raigràs (Poaceae lolium), indicant la presència de conreus 

locals en l’entorn immediat. Caldrà aprofundir en aquestes dades per a definir el seu abast; no 

obstant això, en una primera aproximació cal emfasitzar el fet que es tracta de les primeres 

dades provinents de context arqueològics del Prepirineu lleidatà i que suposen l’evidència de 

conreus i d’una colonització d’aquests espais de mitja muntanya durant el IV mil·lenni, 

contrastant amb les dades manejades fins fa poc que suposen que la colonització dels medis 

muntanyosos es produeix durant el III mil·leni (Molist, Burjachs, Piqué 2002: 188) i que les 

dates de 4000 en endavant obtingudes a partir d’anàlisi pol·línica corresponents al medi 

muntanyós  corresponen al Pirineu oriental, sent aquestes cada cop més tardanes a mesura 

que ens desplacem cap a l’oest, de manera que es considera el III mil·leni com el moment en el 

qual es difonen les activitats agropastorals al conjunt de la cadena muntanyosa, així els 

primers indicis palinològics d’antropització a l’occident corresponen a dates entre 2900 i 2500 

al Bearn i la Bigorra, o inclús més tard al País Vasc (Galop 1998: 104-106). Les dades que aquí 

exposem se sumen a les evidències recents d’ocupació al Pirineu axial en el III i tal vegada 

també el IV mil·leni cal ane (Gassiot, Jiménez 2008; Celma et al. 2006) 

Pel que fa a les dues datacions realitzades sobre carbó provinents de les U.Es. 2 i  4. El resultat 

ha estat, respectivament: 4590 +/- 40  BP (UBAR-1117) i 4655 +/- 50  BP (UBAR-1118). El 

calibratge de les mateixes dona el següent resultat12:  

Mostra Data BP 1 sigma, dates cal ane 2 sigmes, dates cal ane 
UBAR1117 
UE 2 
Carbó 

4590+/-40 3496-3461  [31,8003%] 
3376-3336 [49,6487%] 
3210-3192 [10,8943%] 
3152-3138 [7,6567%] 

 

3511- 3426 [31,6339%] 
338-3314 [39,3353%]        
3293-3288 [4,069%] 

3274-3266 [0,6081%] 
3238-3106 [2,80158%] 

                                                 
12

 Calibratge amb programa Calib 5.1, corba Intcal 04 
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Nombre de restes (NR) dels diferents taxons identificats  (barres) i el que representen 
en forma de percentatge (punts) al jaciment M22. 

UBAR1118 
UE 4 
Carbó 

4655+/- 50 3515-3422 [79,9567%] 
3417-3413 [0,19371%] 

3404-3399 [0,39831%] 
3384-3366 [1,41231%] 

3630-3581 [0,86634%] 
3533- 3348 [91,3366%] 
 

 
La mostra UBAR1117 té la maxima probabilitat a una sigma entre 3496 i 3336 cal ane i a dues 

sigmes entre 3511 i 3426 cal ane, mentre que la mostra UBAR1118 té la maxima probabilitat 

entre 3515 i 3422 cal ane a una sigma i entre 3533 i 3348 cal ane a dues sigmes. Tot plegat ens 

dona un marge màxim entre 3533 i 3336 cal ane, període amb una altíssima possibilitat ( del 

91%) que el foc de M22 caigui dins dels seus extrems. Podem considerar, doncs,  una datació a 

inicis de la segona part del IV mil·lenni,  entre 3.550 i 3350 cal ane. 

Pel que fa a la fauna, s’han identificat un total de 175 restes de les quals el 5,7% pertany al 

Sector A i el 94,3% al sector B. En el resum de l’estudi realitzat per Edgard Camarós i Maite 

Arilla que presentem a continuació ens centrem en el Sector B. 

Tenint en compte les marques registrades a la fauna (fractures, tall i termoalteració), s’observa  

que a M22 s’han dut a terme activitats de processament animal com l’espellament, el 

descarnament, l’esquarterament, el desmembrament i la cremació. El tipus d’aprofitament 

dels animals és intensiu ja que s’aprofita en alguns casos el greix de l’interior del ossos llargs 

(fracturant-los), teixits orgànics com el cervell i alguns ossos per a confeccionar eines. Tot 

apunta a un conjunt animal bàsicament producte de les deixalles de processament i el consum 

culinari. 

Les poques restes 

mostren també una 

representació 

d’individus molt baixa 

que mai supera els 

dos individus per a 

cap categoria 

taxonòmica. No 

obstant, tenint en 

compte el Número de 

Restes (NR), la més 

nombrosa és la 
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representada per ovis/capra (que inclou tant l’ovella, Ovis aries com la cabra, Capra hircus). La 

majoria de restes de Talla Mitja possiblement siguin restes de cabra i ovella. 

Segueixen en importància de representació el Bos taurus i una resta suid (possiblement Sus 

domesticus). També s’ha pogut determinar una resta de cabirol (Capreolus capreolus). Això ens 

demostra que el pes de l’economia recau en espècies domèstiques i que la cacera es quelcom 

esporàdic i complementari. 

La resta d’espècies identificades com els lepòrids i la guineu, molt possiblement siguin 

intrusions tafonòmiques post-deposicionals. 

Amb la prudència que la limitació de l’excavació aconsella, el conjunt suggereixen un jaciment 

amb una ocupació temporal breu on els animals per a consumir no són producte de la gestió 

ramadera al mateix jaciment. Probablement un altre assentament cria els animals i aquí 

arriben ja en forma de producte esquarterat (com en el cas del bou) o sencer (no sabem si viu 

o mort) com en el cas dels ovins i els caprins. Si es tractés d’una societat (com en molts casos 

del Neolític final del nord-est) on la base de l’explotació animal recaigués sobre els ovicaprins, 

tindria sentit pensar en M22 com en una cova de pas on aquestes poblacions aprofitarien de 

manera intensa els individus del mateix ramat per a menjar (i fer eines potser), processant els 

animals a la mateixa cavitat. Aquests grups humans també carregarien amb provisions (com les 

parts esquarterades de bou) i caçarien de manera complementaria algun animal salvatge dels 

voltants (com el cabirol). 

En aquest jaciment es durien a terme possiblement altres activitats que s’han documentat 

indirectament gràcies a les eines en ós, com ara el processament de pells o el treball de la 

ceràmica (hipòtesis encara per determinar). No obstant, tenint en compte la morfologia i el 

procés productiu d’una de les eines en os (un punxó), aquesta s’hauria pogut  transportat a la 

cova ja configurada, ja que es requereix d’una pedra abrasiva per a configurar-la (no 

documentada a l’excavació). 

En general, observem el desenvolupament de diverses activitats de processament animal a la 

cavitat, especialment pel que fa a l’explotació d’espècies domèstiques, i una 

complementarietat amb animals caçats. Evidenciem també una possible importació de bens no 

produïts a la cova (com les restes esquarterades de bou i una eina òssia), el que ens parlaria de 

cert moviment en el territori, especialment si la base de l’economia productiva animal 

recaigués en els ovicaprins. 
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A part del material ceràmic, de què tractarem tot seguit, la cala ha proporcionat un punxó d’os 

sobre metàpode d’ovicaprí (U.E. 1), un instrument de funció indeterminada13, treballat sobre 

una banya de cabirol (U.E. 3) i una fulla de sílex (U.E. 2). L’instrument sobre banya té una 

llargària de poc més de 15 cm., presenta traces de manufactura molt clares i que no presenten 

erosió per ús. L’únic desgast que s’observa està circumscrit a la punta de l’estri. El fet que no 

presenti desgast lateral, així com la bona factura de la peça descarta que es tracti d’un dels 

instruments més comuns sobre banya del neolític, els anomenats pals cavadors. Sens dubte, es 

tracta d’un instrument que treballava amb la punta; no obstant això, no podem encara 

determinar a quin tipus de tasca estaria destinat: pell, cistelleria, fusta...? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13

 En aquests moments s’està fent un estudi detallat, basat en la traceologia i l’arqueologia 
experimental. 

Estri sobre banya (Estudi i làmina: E. Camaròs) 
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Pel que fa al metàpode  (possiblement un metacarpià) d’ovis/capra, possiblement una ovella 

tenint en compte els criteris de diferenciació proposats per Zeder i Lapham (2010). La 

producció de punxons ossis en aquest tipus de suport és quelcom molt comú en aquestes 

cronologies. El mètode de confecció ha estat mitjançant una fractura obliqua en la zona medial 

de la diàfisi i un posterior polit per a la configuració de la pre-forma. El polit s’ha fet mitjançant 

la utilització d’una pedra abrasiva amb una superfície plana (potser una sorrenca plana o un 

altre tipus de material prèviament treballat per a obtenir una superfície plana). Observant les 

traces de producció del punxó (figura 2a), s’observa que en una de les facetes per apuntar l’os 

el moviment d’anada i tornada s’ha fet sobre la mateixa superfície, conferint així a la zona una 

superfície polida (amb estries perfectament paral·leles i obliqües respecte a l’eix diafisari 

proximal-distal) recta. Aquesta és una de les tres facetes polides sobre la pedra abrasiva 

observada al punxó. Així doncs, es va treballar per tres costats diferents (un en una cara i dos 

en l’altre) per apuntar la peça.  

Quant a l’ús de l’útil, podem evidenciar traces d’ús a la part que correspon a la zona distal de 

l’element anatòmic . Es tracta d’unes estries que es localitzen en tota la zona apuntada que 

han generat un poliment per ús (de tipus fricció) que ha esborrat les traces de confecció (figura 

2b). Pel que fa a la funcionalitat de l’artefacte en base a les seves traces d’ús, no ens atrevim a 

proporcionar una conclusió definitiva, encara que per analogia amb altres marques similars (i a 

les atribucions funcionals dels artefactes en base a criteris morfològics), podríem apuntar a 

manera d’hipòtesi preliminar que aquest útil podria haver estat involucrat en un procés 

productiu relacionat amb el treball de la pell (potser per a perforar pells mitjançant un 

moviment rotatori). 

 

 

Punxó en metàpode d’ovis/capra. S’observen també algunes marques de confecció (a) i ús (b). 
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Costella d’animal de talla gran amb evidències d’ús. 

L’altre útil en ós és una costella que presenta evidències d’ús L’atribució específica d’un 

element anatòmic com una costella és quasi impossible si no s’observen certs criteris 

diagnòstics. En el cas de la costella localitzada al sector B, no s’aprecien aquests criteris i 

només podem dir que es tractaria d’un animal de talla gran (tipus Bos o Equus). La costella està 

fracturada i molt probablement es va aprofitar una resta prèviament fracturada per a fins 

d’alimentació i culinaris. La costella presenta traces d’ús molt localitzades en un marge de la 

mateixa. Es tracta d’unes marques que evidencien un moviment sobre un material abrasiu en 

sentit definit (veure ampliació de la zona a la figura 3) que ha generat un polit.  

 

 

 

  

 

 

 

En aquest cas també és molt difícil atribuir una funcionalitat a l’artefacte. No obstant, tenint 

en compte la morfologia, els paral·lels disponibles i la resta del material arqueològic, podria ser 

que l’útil hagués estat involucrat en un procés productiu relacionat amb la ceràmica. Com a 

hipòtesi preliminar a la espera d’estudis traceològics específics, proposem que la costella 

hauria estat utilitzada com a polidor/allisador de ceràmica.  

 

Descripció de les característiques del material ceràmic 

Sector A 

1: Superfícies interna i externa negroses, cocció reductora.  Superfície externa espatulada. En 

alguns punts de la superfície externa, tons marró per efecte d’una cocció desigual. 

Desgreixant gran, visible en superfície, partícules blanques  i mica platejada. Vas carenat 

gran amb mugró sobre la carena. Diàmetre de la boca 280 mm. 
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M22. Sectors A i C 

5 cm.

M22-10-A1

M22-10-C-3

M22-10-A-6

M22-10-C-1

6:  Desgreixant de partícules blanques i mica daurada, de format mitjà. Cocció reductora. 

Superfície externa allisada. Vaset de vora exvasada, llavi arrodonit, mugró sota el llavi. 

Sector C 

1: Cocció reductora, desgreixant de partícules blanques (quarcític?) i micaci. Superfície externa 

allisada. Fons pla, amb taló i part del perfil d’un vas de format gran. 

3: Cocció reductora, desgreixant quarcític (?), micaci i còdols. Superfície externa allisada. Part 

del perfil d’un vas de tendència ovoïdal i mameló horitzontal que conserva les empremtes 

dels dits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sector B 

UE 1-2,3: Cocció oxidant, desgreixant de partícules blanques i mica molt fi. Superfície externa 

polimentada. Vora exvasada. 
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Materials ceràmics M22, Sector B, UE 1 

UE 1-5: Cocció oxidant, superfície allisada, desgreixant de format molt gran de còdols i mica. La 

presència del desgreixant de còdols fa saltar en alguns punts la superfície. Part del perfil 

d’un vas cilíndric  amb lleugera tendència ovoide. Diàmetre màxim 233 mm. 

UE 1-6: Cocció oxidant, superfície allisada, desgreixant de format molt gran de còdols, 

partícules blanques (quars?) i mica. La presència del desgreixant de còdols fa saltar en 

alguns punts la superfície. Vora lleugerament entrant de llavi arrodonit, cordó llis sota el 

llavi. 

UE 1-8: Arrencament d’un fons pla ... 

M22-10-B-1-6

M22-10-B-1-2,3

M22-10-B-1-8

M22-10-B-1-5

5 cm.

 

 

UE 2-1: Cocció reductora, desgreixant de mica daurada i partícules blanques mitjà i visible en 

superfície. Sembla que estigué espatulada, tot i que l'acabat està deteriorat. Part del perfil 

d’un vaset carenat, con superior recte. Diàmetre de la carena 184 mm. 

UE 2-5: Cocció oxidant, desgreixant de format molt gran integrat per còdols. Vora 

lleugerament exvasada amb un mugró sota el llavi. 

UE 2-6: Cocció oxidant, desgreixant de format molt gran integrat per còdols. Vora recte, llavi 

arrodonit. 

UE 2-7: Cocció reductora, desgreixant finíssim, acabat polimentat. Vora exvasada. 
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UE 2-8: Cocció reductora, desgreixant mitjà micaci i quarcític (?) que fa saltar les superfícies. 

Superfície espatulada. Vas cilíndric de format mitjà-gran amb dos cordons llisos sota el llavi. 

Diàmetre de la boca 245 mm. 

UE 2-9: Cocció reductora, desgreixant de format fi a mitjà integrat per mica. Acabat 

polimentat. Vora entrant de llavi recte. 

UE 2-10: Cocció reductora, desgreixant de format mitjà integrat per còdols, acabat polimentat. 

Vora recta, llavi indicat i lleugerament exvasat. Diàmetre de boca circa 114 mm. 

UE 2-11: Cocció reductora, acabat polimentat, Desgreixant  de mica platejada i quarcític 

finíssim, amb algun fragment més gran Desgreixant  de mica platejada i quarcític finíssim, 

amb algun fragment més gran. 

UE2- 13: Cocció reductora, acabat polimentat, desgreixant de mica daurada de format fi a 

mitjà. Vora recta, llavi recte. 

UE 2-16: Cocció oxidant, superfícies allisades, desgreixant quarcític de format mitja i micaci 

finíssim. Vora lleugerament exvasada amb un mugró sota el llavi. 

UE 2-21: Cocció reductora, acabat polimentat, desgreixant ... Part del perfil d’un vas gran 

ovoide-globular. 

UE 2-22: Cocció oxidant, desgreixant micaci i quarcític (?), superfícies allisades. Vora recte, llavi 

arrodonit. Diàmetre de boca 162 mm. 
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M22-10-B-2-8

M22-10-B-2-13

M22-10-B-2-7

D= c. 114 mm

M22-10-B-2-9

M22-10-B-2-6

M22-10-B-2-11

M22-10-B-2-16

M22-10-B-2-22

M22-10-B-2-5

M22-10-A-7 i M22-10-B-2-21

M22-10-B-2-1

M22-10-B-2-10

5 cm.

Materials ceràmics M22, Sector B, UE 2 
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El conjunt ceràmic recuperat a M22 resulta afí a l’horitzó verazià del neolític final. 

Especialment el vas cilíndric amb dos cordons llisos situats paral·lels sota la vora que 

constitueix una de les formes més característiques de l’horitzó esmentat (Abelanet 1980: fig. 

1,3; Martín, Petit, Maya 2003: 299-300, fig. 1, 11; Martín 2003: 83, fig. 1, 27; Martín 2011, fig. 

6). Algunes, si més no, de les vores documentades pertanyen possiblement a formes 

hemiesfèriques o subesfèriques pertanyents al mateix horitzó. Menys freqüents, tot i que no 

absents, entre els conjunts verazians són les escudelles carenades de les quals comptem amb 

dos exemplars en el nostre conjunt (M22-10-B-2-1 i M22-10-A-1). Les escudelles carenades 

dels conjunts verazians presenten generalment un con superior recte o bé molt lleugerament 

troncocònic, una carena remarcada i un cos inferior tendent a la hemiesfera (Guilaine 1980: 

fig. 4; Guilaine, Vaquer, Bouisset 1980: fig. 3), trets que comparteixen les nostres peces. No 

oblidem, no obstant, que les peces carenades amb cuites reductores i acabat polimentat  –i, 

usualment, biansades– són molt freqüents en contextos de neolític mitjà-recent de la cultura 

dels sepulcres de fossa (4300-3100cal ane) (Muñoz 1965; 1997). Usualment, les bases dels 

vasos dels conjunts verazians són convexes o una mica aplanades, molt rarament planes 

(Masrtín, Petit, Maya 2003: 299-300); en aquest sentit cal ressaltar la presència en el nostrer 

conjunt, tot i que en context superficial,  d’un fons pla amb taló marcat pertanyent a un vas de 

gran format i parets ovoides i una aparença, del punt de vista tecnològic, que no desdiu de la 

resta del conjunt recuperat (M22-10-C-1)14; la base M22-10-B-1-8, tot i que constitueix un 

fragment molt petit, podria correspondre a la base aplanada d’un vas tipus marmita. Falten, en 

canvi, alguns dels referents associats als jaciments de l’horitzó verazià: pústules repussades, 

mugrons i orelles superposades formant sèries generalment verticals i a cops afrontades, 

fileres de mugrons sota la vora (Martín, Petit, Maya 2003; Martín 2003). Tampoc hi són 

representades algunes fàcies ceràmiques que, tot i no ser pròpiament vérazianes, s’hi associen 

alguns cops, així, les decoracions de tipus Treilles, Ferrières i Fontbuïsse (Martín 2003: 83). Pel 

que fa a les absències, però, cal ser prudent i tenir present que estem treballant amb un 

sondeig molt limitat i un lot de material molt reduït.  

                                                 
14 Tot i que la forma l’apropa a exemplars de l’edat del bronze difereix tecnològicament dels materials 
d’aquest període recuperats a la mateixa cavitat M 22, sector Z, i dels materials del bronze inicial de la 
cavitat M 21. 
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Des d’un punt de vista tecnològic el conjunt ceràmic presenta coccions tant oxidades com 

reductores15 i desgreixant de calcàries/quarsos, mica i còdols de formats diversos, però amb 

un predomini dels de format gran. Moltes de les peces presenten esbornacs en les superfícies, 

sempre en indrets coincidents amb un fragment de desgreixant. El conjunt presenta dues 

característiques que volen emfasitzar: d’una banda, la presència com a desgreixant de còdols 

provinents, quasi amb seguretat16, dels conglomerats del permotries, tan presents a l’àrea –

com ja hem vist–, cosa que indica una manufactura local; de l’altra una presència important 

d’acabats polimentats, que contrasta amb els allisats comuns a l’horitzó veracià i de cuites 

reductores, en general poc freqüents en aquests (Martín 2003: 83).  

Afortunadament, podem recolzar-nos per a l’enquadrament cronològic d’aquests materials no 

solament en el vessant tipocronològic, sinó en les cronologies absolutes de què disposem. Com 

ja hem dit, les dues datacions realitzades sobre dues mostres de carbó ens aporten un marge 

cronològic entre 3.550 i 3350 cal ane, franja que correspondria als primers  moments del 

neolític final, la fase veraziana del qual es data entre 3590 i 2065 cal ane (Martín, Mestres 

2002: 91). Aquesta cronologia és coherent amb el fet que no aparegui en el nostre lot de 

material cap material de tipus campaniforme, generalment associat a contextos amb materials 

verazians cronològicament més recents. 

 

Cavitat M22-Sector C 

Es tracta d’una petita saleta, situada a un nivell inferior que el sector A (aproximadament 1,5 

metres per sota) on s’observava ceràmica en superfície i carbons. 

 

Cavitat M22-Sector D 

Hem anomenat així a dues saletes de sostre molt baix on es documenta un nivell arqueològic 

amb carbons abundants i que semblen correspondre a un mateix espai original  que es veié 

                                                 
15

 Cal tenir en consideració, no obstant, que es tracta en general de cuites irregulars. En la descripció 
que hem fet dels fragments ceràmics hem optat per adscriure-les segons la tonalitat de les superfícies, 
obviant l’aspecte en secció i les taques degudes a irregularitats del foc. 
16 Caldrà portar a terme una contrastació arqueomètrica d’aquest aspecte. 
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afectat per l’enfonsament del sistema càrstic. Aquest motivà la caiguda del sostre original, que 

avui  fracciona l’espai en dos. 

 

Cavitat M22-Sector Z 

Correspon a una sala que es troba immediatament al costat de l’entrada practicable actual on 

observàrem grans blocs caiguts i un nivell de sediment arqueològic amb carbons. Es recuperà 

superficialment una fulla de sílex i material ceràmic, una bona part del qual sembla 

correspondre a l’edat del bronze. 
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