Origen i evolució de les sepultures col·lectives
megalítiques
Encara que en el mesolític europeu, la norma sepulcral no es pas
l’enterrament col·lectiu algunes han estat identificades a la vall del Mosa així com
a Anglaterra. Una de les més característiques es la cova Margaux a Freyr (Dinant,
Bèlgica). En una excavació efectuada l’any 1988 en el fons de la cova, a uns 35
metres de l'entrada, es va trobar sota d'una volta natural d'una desena de metres
un petit túmul de forma ovalada. A l'interior d'aquest túmul, barrejats amb pedres,
s'hi trobaren les restes desconnectades parcialment i recobertes d'ocre, del voltant
de nou individus adults. La presencia d'algunes connexions anatòmiques, així com
la disposició regular dels cossos, orienten vers el concepte de sepultura primària,
mentre que la remoció dels ossos indiquen que va haver-hi intervenció humana
desprès de l'enterrament. Una data de radiocarboni situa aquest conjunt funerari
en la segona meitat del IX mil·lenni aC. La cova Margaux ha de ser considerada
com el monument funerari més antic d'Europa del qual es pot raonablement
afirmar que es tractava d'una sepultura col·lectiva en el seu sentit estricte.
Més tardanes, però encara mesolítiques, entre 6100 i 4770 aC, són, les
petites necròpolis dels illots bretons de Teviec i de Hoëdic que han proporcionat
sepultures de diversos tipus, molt ben excavades malgrat l'antiguitat de la
intervenció, el 1928. Algunes fosses no contenien més que un sol cos, mentre que
en d'altres, els enterraments eren dobles o fins i tot triples; una d'elles era
quàdruple i una altra sèxtuple. El cas era que aquestes darreres eren sepultures
“múltiples” o “col·lectives”. Es probable que les inhumacions més recents hagin
estat pertorbades quan els ossos ja eren descarnats, el que ve a orientar vers la
segona eventualitat. A Teviec i no a Hoëdic, les fosses estaven recobertes de
petits cairns ben arranjats de 60 a 80 centímetres d'altura. Aquesta característica
recorda la cova Margaux, allunyada en vint-i-cinc segles i a 700 quilòmetres de
distància. Aquestes sepultures s'assemblen pel tipus físic dels ocupants i per una
gran riquesa del mobiliari funerari.
A Holheim (Nordlingen, Baviera), el morts de la cova d'Ofnet només estan
representats pels seus cranis, enterrats, segons sembla, de forma simultània; el
sepulcres d’aquest cavitat mostren dues petites fosses en forma de cubetes,
reomplertes amb els cranis humans tintats d'ocre i de cendra; la més gran en
contenia 27, la més petita, 6. Amb l'excepció de prop de 4 homes adults
desproveïts d'ornaments, no hi havia més que dones i sobretot infants, tots ornats
amb abundants ornaments de petxines i de banya de cérvol. Els caps havien estat

extrets abans de la descarnació dels
cadàvers i no es pot excloure que no
fossin tallats quan encara vivien els seus
propietaris. Malgrat la qualitat mediocre
d'aquesta antiga excavació efectuada en
1908, es difícil d'imaginar que semblants
inhumacions hagin pogut ser successives.
Petites necròpolis es troben en
altres llocs, per exemple al Petit-Marais
de la Chaussée-Tirancourt, amb diverses Baviera, Nordlingen, Holheim, Cova d'Ofnet.
incineracions properes amb una inhumació secundaria en el qual els ossos
descarnats havien estat curosament arranjats. Aquesta diversitat mostra que, de
cara al problema de la morts dels més propers, aquestes cultures mesolítiques
d'Occident mostraven unes actituds riques i novedoses. El problema es saber si
llegaren aquesta riquesa als seus successors neolítics. Es probable que,
conjuntament amb l'agricultura va arribar d'Orient un conjunt de pobles que no
agrupaven els seus morts. Els més antics cementiris neolítics no s'han de cercar
en la regió on foren inventats el conreu i la ramaderia, però més a prop de
l'actualitat i més recentment, en la cultura dita “danubiana” d'Europa central:
aquesta en un territori on les poblacions mesolitiques havien deixat ja els seus
cementiris com Lepensky Vir. Més aviat tard, varen florir a Occident les sepultures
col·lectives, algunes desenes de segles haurien passat desprès que els nostres
mesolítics s'haguessin adonat de l'originalitat de reagrupar els seus morts. Es
desconeix totalment com es va realitzar la evolució. Seria sens dubte excessiu
d'admetre una autentica continuïtat, a través de Téviec i Hoëdic, de la cova
Margaux a les coves del neolític mitjà. Inversament, sembla hipercrític refusar tota
mena de lligam, entre un antic costum dels caçadors-recol·lectors europeus que ja
s'estaven singularitzant en relació amb els seus morts els uns dels altres, i de
llunyans descendents que, les reuniren en els seus closos, i que es distingien
també per el mateix d'altres poblacions del seu temps.
Catalunya no té cap proba de que hagués tingut un procés similar
d’aculturació o de transmissió de la tradició funerària. Hi ha bons jaciments
mesolítics, però les escasses sepultures mesolítiques identificades, com la del
Cingle Vermell a Vilanova de Sau, són de caràcter individual.

Probable origen de les sepultures col·lectives
monumentals en el cinquè mil·lenni

Cercant quelcom en els orígens del megalitisme, s'ha d'insistir solament en
dos punts. El primer es una impressió de canvis, en diversos punts de la Europa
occidental, al principi del neolític mitjà. Es pot veure com les poblacions d'aquesta
època experimentaren noves formules en matèria funerària. Per diverses que
fossin aquestes formules, aquestes manifesten preocupacions del mateix ordre,
una voluntat d'erigir, per a certs individus seleccionats, monuments fora del comú.
Va ser aleshores, exactament en la mateixa època en que aparegueren les més
antigues sepultures monumentals en el que avui dia es el Sàhara. Va ser com si,
en un cert estadi d'evolució de les societats agràries, aquesta opció d'un
tractament espectacular de certs morts privilegiats es presentis com una cosa
natural.
El segon punt a destacar, en els sepulcres d'Europa, es una tendència a
l'agrupament de les tombes. Un reagrupament es pot observar sobretot a
Chamblandes i a Chambon, però també, més limitat, sota alguns amplis túmuls del
tipus Passy. Per a la mateixa època, necròpolis complexes es constituïren a la
Basse Limagne (Pontcharaud) i a la Drôme (Saint-Paul-Trois-Châteaux). Si es
deixa de costat aquestes darreres regions, es pot constatar un paral·lelisme en la
evolució de les tombes monumentals, de la forma individual es va passar a la
utilització col·lectiva. Aquest no va ser el cas de les escasses sepultures sota llosa
de Malsherbes, sempre presents, però els tres altres tipus no tardaren gaire en
aparèixer sota la rubrica “sepultures col·lectives”. Va ser ràpida sinó instantània la
evolució dels sepulcres de corredor, aquesta evolució no va ser pas més lenta per
a les cistes Chamblandes. En quan als tarters funeraris allargats, conegueren en
el mil·lenni següent una posteritat nombrosa en el nord d'Europa com a sepulcres,
sota la forma dels Long barrows britànics i els Langgräber alemanys, formes sobre
les quals es tornarà.
Aquesta col·lectivització no sembla haver estat veritablement igualitària.
Individuals en el seu origen, almenys per a molts entre ells, els sepulcres
monumentals restaren llarg temps sota reduïdes a un petit nombre: el d'un grup
dominant o seleccionat, o potser d'una línia senyorial. Es tindrà d'esperar al
neolític recent per veure'ls acollir una quantitat notable d'individus.
La mediocritat de la documentació ha fet que amb rares excepcions no es
coneguin a Europa les sepultures col·lectives mes antigues que mostren un
caràcter monumental. Es doncs difícil, de dissociar el problema del seu origen del
naixement dels dòlmens, per bé que aquests dos fenòmens siguin àmpliament
independents.

S'ha volgut identificar els ancestres dels monuments megalítics entre els
determinades estructures en forma de “dòlmens simples”, monuments constituïts
solament per algunes pedres dretes que suporten una llosa horitzontal, sense
túmul com semblen ser-ho les “mamoas” de Portugal i Galicia. S’ha volgut, com
succeeix sovint en prehistòria, suplir la insuficiència d'informació per un raonament
que es creia lògic; però parella “lògica” era errònia. L'austeritat estructural
constatada podia ser el resultat de destruccions tardanes, cosa constatada en
totes les èpoques d’existència de la Cultura Megalítica; aquesta pobresa també
podria inserir en una tendència a la simplificació, es a dir del que es pot considerar
la fi d'una època.

Neolític mitjà antic fàcies Montboló
El neolític antic, període de la primitiva colonització agrària i de presentació
de noves tècniques, finalitza a l'oest d'Europa al principi del Vè mil·lenni aC. En el
neolític mitjà, que comença a Catalunya per la cultura de Montboló correspon ja a
un altre context socio-economic. S'hi constata una reculada relativa del conreu
dels cereals en benefici de la ramaderia i de la cacera. Es dona el cas que alguns
investigadors aboguen com per una resurgència de les tradicions mesolítiques
sobretot en l’utillatge lític. No es constata un retrocés econòmic.
La distribució geogràfica del Montboló s'estén més densament per la
Catalunya oriental, amb testimonis a la Garrotxa, Pla de l'Estany i Gironès; per les
Guilleries va arribar de forma més aïllada fins a la Catalunya Central, on el trobem
a la Cova del Toll a Moià, coves de Montserrat i nord del Penedès; el seu punt
més occidental es la balma de Sant Bartomeu a Olius, Solsonès. Els seus
elements materials són diversos, però la ceràmica és el més característic,
presenta formes globulars suaument carenades i fons convexes; les superfícies
estan espatulades o brunyides. Aquesta vaixella reuneix: olles amb nanses de
pont, bols, escudelles, gerres, vasos semiesfèrics; a més de les nanses de pont,
com element d'aprensió també s'hi troben llengüetes quadrades o rectangulars i
nanses tubulars, que són clàssiques d'aquesta fàcies, disposades aquestes
darreres, tant horitzontalment com verticals.
Bastant representativa també resulta la indústria òssia, fonamentada en
punxons i cisells obtinguts d'ossos d'ovella, així mateix, també hi consten
allisadors amb forma d'espàtula fets amb costelles d'ovicàprids.
L'economia d'aquest grup humà sembla ésser eminentment ramadera, amb
habitacles normalment instal·lats en coves, en les quals va conviure en algunes
contrades amb el neolític epicardial.

Com a sepultures sembla que s'utilitzaven indiferentment coves i fosses,
però les anomenades "cistes de Tavertet" de les Guilleries-Plana de Vic, han estat
relacionades amb el Montboló.
La tècnica constructiva utilitzada en la construcció d'una cista del neolític
mitjà-antic que es on escau culturalment la fàcies del Montboló, consistia en
l'obertura d'una rasa o rectangle en l'argila del sòl. Seguidament s'hi instal·lava en
llur interior una llosa de capçalera, generalment a l'est i una d’oposada a l’oest, a
més de dues laterals també verticals, una al nord i l'altre al sud, recolzades totes
en el tall de la trinxera. Aquesta caixa es tapava amb una o més lloses planes,
deixant l'obertura d'accés oberta a ponent, i es complimentaven els espais buits
entre lloses amb pedres.
Les cistes petites contingudes dintre de grans túmuls, designades com a
"cistes de Tavertet", que són les més antigues, del neolític mitjà-antic; i les "cistes
amb túmul" del nord-est que ocupen les dues comarques empordaneses, que són
cambres de mitjanes dimensions, situades dintre de túmuls de construcció de
vegades complexes. Totes aquestes sepultures tenien un denominador comú, no
estaven erigides en principi per ésser reutilitzades, malgrat que amb els temps
algunes ho foren.
Les cistes de Tavertet, que es poden situar cronològicament entre el 4700 i
el 4100 aC.; són anomenades així per ocupar primordialment les muntanyes del
Cabrerès, segons alguns autors tenen relació o origen en les "cistes amb túmul"
de l’Empordà, encara que no hi ha cap seguretat, doncs en les segones
pràcticament no s'hi ha trobat cap material. Les “cistes de Tavertet” com les cistes
empordaneses són de recent identificació; es començaren a excavar dintre de la
dècada dels anys 80, malgrat haver estar descobertes algunes, anteriorment, no
se les hi havia reconegut aquesta personalitat pròpia, com són els casos de les
cistes de la Noguera a Gurb de la Plana, les de Rejols a Tavertet i la de Gasala a
Taradell, que ja feia anys que eren conegudes, i que es pensava podrien formar
part del “solsonià” del neolític mitjà recent.
Els túmuls grans són els elements comuns del grup de Tavertet; erigits
exclusivament amb argila i tancats pels voltants amb un cromlec fet amb la tècnica
de la "paret tombada". Es tracta de túmuls de grans dimensions, en els casos de la
Font de la Vena i del Pedró a Tavertet, arriben fins els 18 metres de diàmetre el
primer, i als 22 metres el segon. El túmul anomenat La Rambla també a Tavertet,
té entre 16 i 20 metres de diàmetre. Els cromlec de "paret tombada" de la Font de
la Vena i del Pedró II arriben fins a tenir una amplada màxima de 2 '80 metres,
amb alçades de 0' 35 metres en la part externa i de 0 '65 metres en la interna.

Entre els materials que es troben
en aquestes sepultures hi ha les
ceràmiques d'estil Montboló amb
carena baixa i nanses tubulars
verticals; bols semiesfèrics amb llavi
recta o lleugerament sortint amb
barretes horitzontals aplicades. La
indústria lítica es formada per estris
amb suport, principalment de sílex
melat i negrós, i també una gran Tavertet, El Pedró II (S. M. Molist et allii).
presencia de fragments de quars,
essencialment restes de talla; entre les primeres cal destacar les puntes de sageta
del tipus “Font de la Vena”, realitzades amb suport laminar, peduncle simple per
retoc profund, abrupte o simple; també hi ha geomètrics entre els que destaquen
triangles i trapezis. S'ha d'esmentar que l’anàlisi traceològic de les sagetes tipus
“Font de la Vena” ha exclòs tota possible utilització de les mateixes.
Un contrast del grup de Tavertet amb les cistes megalítiques del calcolític
es la relativa mida reduïda de les seves cambres interiors, que amiden una mitjana
de 2 metres de llarg, per 1 '60 metres d'ample. Existeix la possibilitat de que fossin
totes elles més o menys contemporànies; respecte a la cronologia de llur
construcció, malgrat les reutilitzacions i profanacions posteriors, per la ceràmica
recollida en la seva excavació, aquestes es poden datar amb certa seguretat en el
neolític mitjà antic. Una datació per C -14 realitzada amb materials del túmul de la
Font de la Vena, va donar com a resultat que el monument va ésser erigit cap el
4100 aC., més o menys com les cistes de l’Empordà i l’inici de les cistes
solsonianes.

Neolític mitjà recent fàcies Solsonià
L'aparició del neolític mitjà-recent es conjuga amb la primera gran eclosió
demogràfica de Catalunya, a jutjar pel gran nombre de sepultures existents
d'aquesta època. Les planes, fins aleshores pràcticament deshabitades son
ocupades per comunitats humanes a totes vistes agrícoles.
La població humana fins ara minsa i transhumant per excel·lència,
augmenta de nombre i es torna pagesa i conservadora; la presència de llurs
tombes en les riques planes al·luvial ens anuncia la primera possessió del sòl, car
no només hi ha testimonis sepulcrals, si no que sobre d'elles o en llurs rodalies,
freqüentment s'hi trobaren restes del que s'ha vingut a designar com a "focs" o

"fons de cabana", que constitueixen les restes de les cabanes de planta semisubterrània i amb súper estructures lleugeres, on s'aixoplugaven els membres
d'aquestes comunitats, que per l'abundància d'indústries òssies obtingudes de la
utilització d'extremitats d'òvids i bòvids, eren a més d'agricultores, ramaderes.
Segons els estudis efectuats i davant l'avinentesa de que les tombes en
fossa o cista es una de les característiques més destacades d'aquest grups
humans, a aquesta fàcies s'he la coneix sota el nom de "cultura catalana dels
sepulcres de fossa". L’origen d'aquesta cultura es incert, però diverses
semblances en el mobiliari porten a cercar-l'ho a Chamblandes, Suïssa o el nord
d'Itàlia.
D'antiguitat comparable al Solsonià, les cistes del tipus “Chamblandes” són
nombroses sobretot a Suïssa, on el seu lloc epònim es troba en el cantó de Vaud.
N'existeixen a Itàlia en la mateixa època, i també notablement a Touraine i al
Poitou, en el grup de Chambon (Indre-et-Loire), que es contemporani del Cerny
també françès. Aquestes cistes es troben habitualment agrupades en necròpolis;
les cistes estàn erigides en el fons de petites fosses, i constituïdes per ortostats de
petites dimensions, a és de disposar d'una llosa de cobertura aflorant a nivell del
sòl. Altres cistes, més difícils de localitzar, es troben dintre del terra: es podria
parlar que llurs elements constructius estaven confeccionats amb fusta. Les
dimensions d'aquestes cistes no permetien gaire admetre més d'un difunt a la
vegada, a condició que aquest estigués en posició replegada, les cames fortament
plegades contra el cos. Les més antigues semblen haver estat totes sepultures
individuals; a partir del neolític mitjà II, en la primera meitat del IV mil·lenni, les
cistes del tipus Chamblandes acabaren convertint-se en sepultures col·lectives.
Alguns investigadors prefereixen veure-hi en aquestes cistes que són col·lectives,
monuments agrupats tardanament al voltant d'una tomba individual més antiga, la
qual, per exemple, d'un heroi o de qualsevol ancestre honorable. Per exemple a
Saint-Germain la Rivière (Vienne), una de les cistes, que tenia 2'40 metres per
1'20 metres havia rebut sobre 1'80 m2 de superfície interior els cossos de 8
individus. Es a un monument d'aquesta mena al qual s'hi pot relacionar un altre, en
forma de fossa de 2'50 metres per 2 metres, localitzada Beauce a Neuvy-enDunbois (Eure-et-Loir). Oberta en plena terra, els seus elements constructius eren
sens dubte de fusta; malgrat les seves modestes dimensions, havia acollit les
restes incinerades d'aproximadament 25 individus dels dos sexes, tant infants com
adults; es pot situar en el límit de transició entre el neolític mitjà I i II, o sigui entre
4370 i 3740 aC. Les necròpolis de Chamblandes també estaven senyalitzades
amb menhirs, com les del Solsonia

Com ja hem esmentat, en aquesta fàcies, són les tombes el més conegut
d'aquesta, i el seu estudi a permès aprofundir en la idiosincràtica d'aquest poble.
S'ha pogut individualitzar dos tipus diferents de sepulcres, limitats a espais
geogràfics prou concrets: el de les cistes o caixes de lloses del Prepirineu, que
conformen la fàcies cultural coneguda com a "solsonià", i el més estès per la resta
del país, en forma de fosses obertes en el sòl, sense revestir de lloses, conegut
amb el nom de "sabadellià", que es dona sobre tot en les planes. L'espai abastat
per ambdues modalitats funeràries d'aquesta mateixa cultura, es situa a grans
trets entre el 4000 i el 3400 aC.
Són dues les tipologies identificades en el grup dels megalits neolítics del
Solsonià: les cambres i les cistes:
Les cambres:
Segons la seva disposició en el
terreny aquestes cambres presenten tres
variants: cambres soterrades, cambres
dintre de marge o nínxol i cambra dintre
de túmul.
La cambra soterrada es un
sepulcre enfonsat en el sòl de planta
rectangular format per tres ortostats
(generalment un de capçalera i dos de
laterals) i una llosa de coberta, deixant
una obertura frontal en el costat de sol
ponent que, amb el recurs de porta o de Pinell, Camí dels Casals. Cambra solsoniana.
finestra (segons els casos) de lloses
mòbils, permet comunicar l'exterior amb l'interior.
La cambra en marge o nínxol es un sepulcre de planta rectangular format
per tres ortostats (capçalera i dos laterals) i amb llosa de coberta proveïts d'una
obertura frontal a la banda de sol ponent, que permet comunicar-se amb l'interior.
Aquesta obertura (porta si es tracta de sepulcre en marge baix al que s'ha
d'accedir a peu pla, i finestra si es tracta d'un sepulcre obert a la part mitjana o alta
d'un marge) consisteix en un o varies lloses fines de fàcil manipulació. Aquests
sepulcres són una variant tipològica de les cambres soterrades.
La cambra dintre de túmul es un sepulcre de planta rectangular bastit dintre
d'un túmul natural d'argila, format per tres ortostats (capçalera i dos laterals) i llosa
cobertora, deixant l'obertura frontal a la banda de sol ponent que, amb un recurs
de porta de lloses, permetia comunicar l'exterior amb l'interior. L'accés a aquesta
porta es feia a peu pla per un curt corredor amb paret tumular.
Una vegada condemnat o tancat el conjunt la imatge exterior era la d'un
promontori de 1'40 metres d'alçada. Per evitar la seva erosió s'hi aplicava sobre la
seva esquena una cuirassa de protecció formada per una sola capa de pedres de
dimensions variables d'entre 20 i 40 cm coronant el promontori en forma circular i

ovalada, essent de més envergadura les pedres de delimitació, les qual formaven
un peristil de contenció.
Les caixes o cistes
Les cistes són sepultures
soterrades de planta rectangular en
forma de caixa o cista, configurada
per quatre o més ortostats i coberta
amb una o varies lloses, no inscrites
dins de túmul natural o artificial
apreciables. La idea constructiva es
la de cista pura o caixa soterrada
tancada hermèticament pels quatre
costats i la coberta que podia estar
formada per una o varies lloses.
El sistema d'inhumació emprat Navès, El Puput. Cista solsoniana.
era el vertical, es a dir, a través de la
part superior, amb desplaçament de la llosa o lloses de coberta. Generalment
estaven destinades per a una sola inhumació. D'aquests darrers sepulcres no se
n'ha conservat cap ni un dels identificats per Serra i Vilaró i dels descoberts en els
darrers anys només els del Mirador i els de Cal Pessetero conserven la seva
estructura. Això es degut a que han estat destruïts i que aquesta destrucció ha
estat produïda per motius diversos: per la mateixa coberta, confeccionada
simplement amb lloses transversals i per les mides reduïdes dels ortostats de la
caixa i la seva poca profunditat en el subsòl.
En tractar el parament funerari de les sepultures solsonianes s’ha fet un
diferenciació entre l'aixovar al costat dels esquelets i els objectes d'adreç que
aquests portaven. Josep Castany que va estudiar aquesta fàcies cultural va
observar que es tracta d'elements objecte d'una selecció i d'una col·locació ritual
intencionada al costat dels morts i d'objectes d'adreç personal que utilitzats com a
tals en vida, es respectaven en els morts. S'ha establert una sistematització
d'aquests objectes, pas necessari per a efectuar-ne desprès una interpretació. Hi
dominen les indústries de sílex sobre làmines i geomètrics i les d'os en forma de
punxons, les destrals de pedra polida, i que hi són poc representats els útils de
molta com les moles formant part dels aixovars funeraris, o bé de l'estructura
exterior de la cambra. Respecte de la ceràmica s'observa que la seva presència es
minsa i que, fora d'algunes excepcions amb un vas sencer, normalment està
representada per bocins possiblement simbòlics. Entre els objectes d'adreç
personal hi trobem els passadors de vestimenta i passadors de cabell o còfia com
a elements d'us més comú. En canvi els objectes exòtics hi són més rars. Entre
ells hi destaquen els de procedència marina, importats des de la mediterrània a

través de les vies fluvials de l'Ebre i Segre, com les volanderes de pectuncle,
alguns cargols marins, dentalia, i les denes de cal·laïta de contrastada procedència
de les planes del Baix Llobregat, concretament de les mines de Can Tintorer.
La posició del parament respecte als esquelets, i en relació amb ells, ens
dona uns valors aleatoris per les indústries del sílex i l'os. En canvi els vasos
ceràmics solen trobar-se a l'altura dels genolls i els collarets de cal·laita tant a
l'altura del tòrax, al canell i al turmell. Persisteix la incògnita de la ubicació de les
volanderes de pectuncle. Aquestes, davant la impossibilitat de ser emprades com
a braçalets, com tradicionalment se les anomena, devien ser penjolls decoratius o
moneda de canvi. Es força clara la utilització de passadors de cabell tant en els
homes com en les dones i els passadors de vestimenta que, al menys en alguns
casos demostren que els morts eren enterrats amb mortalla.
Es important la documentació de l'ocre com a element terapèutic. En efecte,
la seva funció no era més que una raó practica per a protegir el cos de la
putrefacció o anul·lar la pudor dels cossos en descomposició efecte que
s'aconseguia, també, amb l'hermetisme de les cambres i caixes amb pedres i
argiles endurides amb el foc. S'ha de tenir en compte que aquests sepulcres
estaven dintre de l'habitat, com a la Feixa del Moro de Juberri, Andorra o al costat
d'ell com el Llord de Castellar de la Ribera, Solsonès. De la fàcies de
l'Empordanès es coneix el poblat de Ca n'Isaach al terme de Palau-saverdera. Les
campanyes d’excavació duraren des de 1987 fins el 1994, endegant-se entre 2002
i 2003 un procés de restauració i adequació en el seu conjunt; l’àrea descoberta
abasta uns 600 m2.

Neolític mitjà recent fàcies Empordanès
Els sepulcres de corredor varen apareixer en el V mil·lenni aC, quasi de
forma contemporània amb el Solosià, i amb una relativa simultaneïtat com perquè
es pugui jutjar, des de Bretanya a Portugal, passant per Catalunya. El sepulcre de
corredor amb la més antiga data en ossos humans, amb una certa seguretat, es la
de la cambra F0 de Bougon al Poitou (Deux-Sèvres), a l'interior d'una petita
necròpolis; en un punt una mica a l'oest d'una zona de cistes tipus Chamblandes.
Construïda amb volta, aquest sepulcre ha proporcionat diverses datacions bastant
ajustades les unes amb les altres; la més antiga se situa entre 4950 i 4550 aC.
Més al sud, un reagrupament de difunts es va efectuar a la mateixa època en una
cova natural, la Cauna de Bellestar (Pirineus Orientals): 4770 a 4250 aC.
De la fàcies de l'Empordanès es coneix el poblat de Ca n'Isaach al terme de
Palau-saverdera. La seva posició damunt d'un esperó rocós sobre d'un replà que

domina tota la plana altempordanesa
en direcció sud. Pel nord i l'oest queda
protegit pel rec del Riutort o del Cap
de Terme; mentre que pel sud i l'est
passa un còrrec. Pel sud i l'est
l'assentament queda tancat per un
aflorament d'esquistos, força elevat,
mentre que pel darrere, al nord-oest,
la muntanya l'enlaira de sobte. Per la
seva situació, a prop del torrent de
Palau-saverdera, Can Isaac.
Riutort, els grups humans del poblat
disposaven d'aigua abundant, cosa que feia l'indret molt apte per a un
assentament fix.
Les datacions de C-14 han individualitzat diverses fases d’ocupació a
l’assentament: una primera fase, potser sense cabanes, anterior al IV mil·lenni aC..
pròpia del Montboló del neolític mitjà inicial; una segona fase de la primera meitat
del IV mil·lenni aC., relacionada amb el grup megalític Empordanès, un neolític
mitjà ple, tipus Chassey; i una tercera fase de final del IV mil·lenni aC.,
enquadrada dins del grup de Veraza, dins d’un neolític final o calcolític antic.
En la part excavada hi ha aparegut dues cabanes subrectangulars
entrellaçades, situades darrera de dues similars més grans, que acaben de
confirmar la morfologia d’aquestes cabanes del neolític mitjà, amb murs de pedra
seca i coberta vegetal. Alhora el poblat amb un mínim de quatre vivendes
subrectangulars i una gran cabana oval contemporània, prenia l’aspecte d’una
petita aglomeració habitada, amb cabanes i cases arrenglerades desconegudes
fins aleshores en el registre català del neolític mitjà.
En una cabana, de ben segur la més antiga del poblat contenia un petit
fogar o braser, cilíndric i força profund, on varen aparèixer diversos fragments de
bols de ceràmica corresponent al neolític mitjà ple o inicial. Podria pertànyer a
jutjar per les ceràmiques al grup Montboló o bé a l’inici de la segona fase o del
grup Empordanès.
Els tres focs en cubeta circular que es varen localitzar al nord de la gran
cabana oval o espai d’habitatge 1, conformen tots tres més els cinc forats de pal
que els emmarquen l’espai d’habitatge 4, possiblement una zona coberta dins de
la qual hi havia els esmentats focs. El foc E-62, el més occidental, es troba per
sobre d’on havia estat el mur est de la cabana 2, per la qual cosa s’ha de suposar
posterior.

Tots tres consisteixen en una rotllana de blocs de pedra clavats, de mides
similars i al voltant dels 1’80-1’90 metres de diàmetre, recobertes interiorment de
una plataforma de lloses planeres d’esquist i gneis. Al centre hi afloren multitud de
quarsos trencats per l’escalfor. Per sota de l’enllosat hi havia una capa de cendres
i carbons amb algunes ceràmiques a mà, indeterminables, llevat d’alguna que per
la seva pasta esfullada apunta a un moment propi del grup de Veraza, del neolític
final-calcolitic antic.
Les excavacions han descobert el que seria una gran cambra o estructura
de planta ovalada de 12 metres de llarg per 6 d'ample, que s'assentava sobre d'un
sòcol de pedra en sec. En llur interior s'hi varen trobar dues possibles llars i un
forat de pal, oberts en el sòl; probablement aquest darrer serviria per sostenir un
sostre que seria de materials lleugers. Aquesta cabana denominada EH-1 va ser
restaurada en alçada fins a 1’40 metres, que es el que permetien les restes
conservades; només es va restaurar el mur fins al lloc on se’n conservaven restes,
per la qual cosa només es pot veure mitja cabana refeta, doncs la meitat est
d’aquesta gran cabana oval, s’havia perdut per l’erosió natural des de feia molt
temps.
Uns 100 metres a l'oest d'aquest habitat, sobre la cota de 110 metres, hi ha
el sepulcre de corredor de la Barraca d'en Rabert; mentre que 375 metres a l'est,
sobre la cota de 150 metres hi ha el sepulcre del mateix tipus de Mas Bofill. Una
mica més amunt, sobre la cota de 200 metres, i també uns 375 metres a l'est hi ha
el sepulcre de corredor de la Devesa.
L'assentament de Ca n'Isaach, es troba enmig d'una agrupació megalítica,
composta per sepulcres de corredor de la primera i segona fase arquitectònica de
l'Alt Empordà-Rosselló de mitjan i final del IV mil·lenni aC. És possible que els
sepulcres i l'habitat coincidissin durant la fase del neolític mitjà i del neolític final
del poblat.
Diverses anàlisis pol·líniques situen aquest assentament neolític en un
paisatge obert i força humit, on dominaven les herbàcies i els arbusts al costat de
zones boscoses.. D'aquestes darreres, algunes eren de tipus mediterrani, amb
alzina, ullastre, tamariu, ginebrò o càdec i pi.; mentre que altres eren pròpies
d'àrees humides, on creixien arbres de ribera com l'avellaner, l'om i el vern.
L'Empordanès presenta sepulcres megalítics de corredor amb cambres
subcirculars i corredor curt compost per murs de pedra en sec o lloses. A la
mateixa comarca es coneixen cistes rectangulars o quadrangulars, les

anomenades “cistes amb túmul”, parcialment soterrades i recobertes per un túmul
bastant baix compost per terra i pedruscall.
Pel que fa a les sepultures en cistes mig soterrades i envoltades d'una
corona de pedres o blocs disposats en forma de parament, com les de Caramany
a la Fenolleda i d'altres similars, els paral·lels més propers, tant geogràfica com
cronològicament, s'ha de cercar a la Mediterrània nord-occidental. Es pot esmentar
a títol comparatiu els conjunts funeraris del tipus d'Arzachena, atribuides a la
cultura d'Ozieri, del neolític mitjà superior, del voltant del 4500 al 3500 aC, que es
coneixen a la Gallura, al nord de Sardenya. La necròpolis epònima de Li Muri a
Arzachena mostren les tombes en forma de cistes erigides enmig del túmul, limitat
per un o varis cercles de pedres plantades de cantell, que servirien probablement
per a contenir i fixar la massa tumular inicial. Aquesta necròpolis sembla haver-se
desenvolupat a partir d'un o dues cistes primàries, a les quals s'hi foren adjuntant
seguidament diverses tombes laterals.
A la Península Ibèrica, en la zona de Mequinensa, al barranc de la Mina
Vallfera, es localitzaren algunes cistes sub-poligonals datades en el neolític mitjà.
Aquestes cistes estaven també implantades en petits túmuls circulars constituïts
per blocs.

Neolític final fàcies Veraza
El grup de Veraza es va conèixer a partir de les excavacions de Jean
Guilaine en els anys de 1960, a les coves de la Valette de Veraza, a l'Auda, el que
va motivar que el nom d'aquest petit municipi de les Corberes occidentals fos
tingut per designar una de les més importants entitats culturals de la fi del neolític
al Llenguadoc: el Grup de Veraza. En 1977 es va realitzar a Narbona un col·loqui
que va permetre confeccionar la síntesi d'aquest grup cultural, que sembla abastar
un ampli territori, des de les terrasses del Toulosain a les planes litorals de l'Orb i
de l'Herau al Barcelonès. Els llocs de referència resten sempre centrats al voltant
de la depressió de l'Auda i del Minervois. Cronològicament el grup de Veraza
s’estén en una amplia forquilla cronològica que abasta entre els voltants del 3200 i
el 2200 aC.
L'estudi de diverses estratigrafies en coves com Font-Juvénal a Conquessur-Orbiel, Chambres d'Alaric a Moux, ambdues a l'Auda, i també de Camprefaud
a Ferrières-Pousserou i de Tournié a Pardailhan, ambdues a l'Herau; conjuntament
amb l’anàlisi de diferent series homogènies de varis assentaments de superfície
de l'Auda i de l'Herau, han permès de conèixer millor la cultura anterior i avançar
en la proposta d'una divisió en tres fases. Les dues primeres, el verazià antic i

clàssic serien en part contemporanis del Saint-Ponien i del grup de Ferrières, i
sembla evolucionar entre el 3000 i el 1250 aC. La darrera fase del verazià o
verazià recent, es va desenvolupar entre el 2500 i el 2000 aC i es sensiblement
sincrònic del grup de Fontbouïsse, però es va desenvolupar fins més enllà. En el
curs d'aquesta fàcies aparegueren els primers objectes de coure sota la forma
menuda d'alenes i denes de collaret.
Els testimonis funeraris resulten imprecisos. Les sepultures col·lectives
megalítiques o en cova són molt nombroses a l'àrea de distribució del grup de
Veraza, però l'associació entre les ossamentes i el mobiliari verazià no són sempre
certes. Sempre s'ha atribuït als verazians la utilització dels grans dòlmens del
Minervois. Dolmen de les Fades a Pépieux o el dolmen de Saint-Eugène. La
atribució al grup de Veraza de sepulcres com la tomba de Carrei-Roux a
Florensac, a l'Herau, o de la cova de les Chambres d'Alaric, s'ha de considerar
amb moltes reserves.
A Catalunya la situació ètnica i cultural va continuar invariable des del
neolític mitjà fins a principis del II mil·leni; amb l'arribada a les darreries del neolític
de la cultura de Veraza, amb els característics vasos amb fons rodó, superfície
llisa i amb algunes de les peces grans decorades amb fileres verticals de mugrons
aplicats.
Aquesta fàcies cultural abasta cronològicament des d'aproximadament el
3400 al 2700 aC., estenent-se de forma limitada i coincidint a Catalunya cap el
final de la seva existència amb la cultura del vas campaniforme. És ara quan fan
aparició les galeries catalanes, registrant-se un canvi en el ritual funerari, en
aquests és fonamenta l'ideal religiós que va portar a la construcció de molts de
grans sepulcres megalítics de Catalunya. Al neolític verazià s'he l'hi atribueix la
construcció del sepulcre megalític de la Torre dels Moros de Llanera de Solsonès,
Puig ses Lloses de Folgueroles, Serra de l'Arca I d'Aiguafreda; així com la totalitat
de galeries catalanes de la costa de llevant.
Es justament al llarg del neolític final quan als altiplans de la Catalunya
Central, amb alçades que oscil·len pels voltants dels 800 metres, i on s'hi havia
desenvolupat durant el neolític mitjà un intens poblament, s'hi produeix un buit
amb prou feines omplert com ho testimonien les poques galeries catalanes
existents. Existeix la paradoxa de que a la vall del Segre, amb alçades de més
1100 metres, en aquesta fàcies sorgeixen nombroses cistes megalítiques amb
túmul, i que en llur interior s'hi troben les mostres més antigues del vas
campaniforme, el d'estil Internacional o marítim. Probablement a les darreries del
neolític final es construïren els hemidólmens en la Catalunya central com a

substituts de les cistes solsonianes. A tall d'exemple es pot indicar que a l'Auda,
els elements materials més antics trobats en sepulcres megalítics són verazians
Va haver-hi novetats en la forma de dipositar els cossos en les sepultures; a
la pràctica primària del neolític mitjà, ara és dona pas a la secundària i selectiva;
canvis que es podrien atribuir a rituals portats pels primers braquicèfals que varen
fer aparició en el nostre territori. Aquest punt es pot comprovar més fàcilment en
les coves sepulcrals com la d'Aigües Vives a Olius, menys saquejades que els
sepulcres megalítics.
Llevat de les característiques galeries catalanes, en el neolític final varen
existir altres tipus d'enterrament que es poden considerar contemporanis de les
primeres. En alguns casos es tracta de fosses de planta elipsoïdal obertes en
l'argila i cobertes amb lloses planes; en una d'elles, la més ben conservada de les
conegudes, disposava d'una llosa vertical situada al peu. Per ara només es
coneixen en el sector de Marganell, en la vessant bagenca de la muntanya de
Montserrat. L'única d'aquestes que va poder ésser excavada amb mètode, va
mostrar un esquelet humà dipositat en posició decúbit supí, amb el cap al sud-oest
i els peus al nord-est; per ara també l'únic aixovar funerari conegut en aquest tipus
de sepulcre són uns petits triangles de sorrenca polida, d'uns 7 cm de longitud,
recollits individualment en alguna tomba. Aquestes tombes resulten de difícil
identificació, car llur estructura en pot confondre amb les fosses medievals.
El fet que els constructors de sepulcres megalítics no anessin més avall de
la línia establerta des del riu Foix a la confluència dels rius Segre i Noguera
Ribagorçana. Una explicació simplista sembla remarcar el seu caràcter
eminentment ramader, de tal manera que s'els fes complicat abandonar els focus
originaris pirinencs, on les pastures estaven sempre a l'abast. Una altre explicació
es podria fonamentar en la cronologia; potser hauria fet falta més temps perquè els
grups dolmènics, originaris del nord de Catalunya, arribessin a influenciar o
aculturar els seus contemporanis del sud, abans que la nova empenta cultural de
l'edat del bronze llevés tot sentit a les antigues societats megalítiques. També es
podria dir que la unitat cultural que formaven la Catalunya Nova i les comarques
valencianes durant el neolític final-calcolític, buides també de dòlmens i menhirs,
va ser prou forta per rebutjar la moda megalítica del nord.
La vessant més representativa d'aquests nous vinguts és la ceràmica que
recull formes simples, amb fons semicirculars: grans gerres cilíndriques decorades
amb mugrons o cordons llisos sobreposats, bols de parets rectes, olles i
escudelles amb vores còncaves o lleugerament sortints.

El sílex es menys representatiu a Catalunya que a l'Auda, s'hi registren
percussors, ascles gruixuts, fulles, puntes pedunculars i puntes fol·liàcies també
pedunculars.
La indústria òssia també es pobre: uns pocs punxons d'os i espàtules.
En la parròquia del Coll, dintre del
terme municipal de Llinars del Vallès, es
va excavar un hàbitat corresponent al
verazià que probablement es podria
atribuir als constructors d’algun dels
propers sepulcres megalítics. Està situat
en el cim del turó del Coll, en les
proximitats d'una font; els treballs
d'excavació descobriren un fons de
cabana de planta elipsoïdal de 2'70
metres de llarg i 1'60 metres d'ample, Llinars del Vallès, El Coll.
disposat de nord-est a sud-oest. El basament de les parets i única part conservada
es un sòcol de pedra en sec que s'aixeca entre 0'20 i 0'30 metres d'alçada i mostra
una amplada de 0'20 metres; les desaparegudes parets, serien de fang o tovots i
s’aixecarien verticalment o més probablement en forma de volta; com a cobertura
hi hauria un sostre de brancatge i fang, que no mostra pas que estigués sostingut
per pals. En el seu interior hi havia instal·lada en un extrem una gran llar en forma
de cubeta, delimitada per pedres
posades planes; gran quantitat de les
cendres que contenia la foguera
s'havien escampat per fora del clot. El
fet de que es localitzés la major part
dels materials arqueològics fora de
l'estructura, s'ha vingut a interpretar
com que les activitats humanes es
realitzaven preferentment a l'aire lliure,
essent la cabana un foc culinari.
Gran cabana del neolític final.
L'anàlisi per C-14 indica per aquest
jaciment una cronologia situada entre l'any 3360 i el 3325 aC.
Riera Masarach. El nom del jaciment arqueològic li ve del nom de Riera
Masarac, en relació a una riera que passava al sud del jaciment i desembocava al
Llobregat de Muga. Es troba situat al peu d'un puig no gaire elevat ideal per a un
assentament neolític a l'aire lliure. La descoberta es va efectuar l'any 1970 quan es

va obrir l'esmentat canal. La excavació més completa es va efectuar l'any 1981,
obrint una rasa de 15 metres de longitud per 3'50 metres d'amplada i 1'30 metres
de fondària. Entre les primeres excavacions de 1970 i les de 1981 i altres
sondeigs, es va poder determinar una àrea arqueològica fèrtil de 20 per 15 metres.
Més enllà d'aquesta zona el nivell arqueològic anava desapareixent suaument.
Dins d'aquesta superfície es poden considerar dues àrees diferenciades. Una,
anomenada externa on estaven situades cinc gerres cilíndriques, de les quals una
es conservava dempeus i falcada per un bloc de pedra; i les altres quatre, que es
troben trencades dins d'una zona ovalada plena de blocs i que era possiblement
una cubeta.
La considerada zona interna es podria tractar de les restes dun aixopluc o
cabana, delimitada per dos forats de pal i contenia un foc pla, amb rotllana de
blocs de gneis, dins del qual es recuperaren quatre dents molars de bou. Les
troballes materials consistiren en les cinc gerres de la zona externa decorades
amb cordons llisos; i diversos fragments d’altres gerres cilíndriques, proveïdes de
cordons llisos o de mamellons. Dels vasos d'us domèstic destaquen dos bols llisos
un dels quals porta un cordó llis sota de la vora. En sílex es varen trobar un
raspador sobre làmina carenada i una làmina amb retocs marginals, que potser
era una dent de falç. Tots els altres elements lítics eren fets sobre ascles de quars,
extretes de còdols rierencs i convertits en rascadors i osques. Els materials foren
datats en el neolític final del tipus Veraza, que per la manca d'estris metàl·lics es
podria situar en el final del IV i principi del III mil·lenni aC.
Per a la major part dels autors els orígens de la guerra s'han de cercar al
neolític, en el moment de l'emergència i dels desenvolupament de les societats
pageses. Altres suposen que les pressions demogràfiques i la recerca de terres
conreables, haurien provocat ineluctablement els primer conflictes armats entre
comunitats. A aquestes societats sedentàries, condicionades pel treball de la terra,
es contraposa una existència pacífica en el paleolític, on els casadors recol·lectors
sense lligams cercaven els seus recursos en l'entorn. Per això aquest sistema de
va ser assimilat a una certa “edat d'or” de la humanitat.

Calcolític
Es ben coneguda la ubiqüitat de les ceràmiques i altres elements
campaniformes, que apareixen sovint en les tombes megalítiques tradicionals.
Potser que les tombes més fàcilment relacionables amb els grups campaniformes
serien les tombes destinades a enterraments individuals o de poca gent, com a la
fossa del Collet de les Forques a l'Espunyola, i a les fosses de l'Institut de Manlleu,

Osona i de Can Roqueta II al Vallès Occidental. No s'ha d'oblidar que els grups
campaniformes d'altres zones més ben conegudes, com la de la Meseta
espanyola, on el grup de Ciempozuelos, prefereix les fosses individuals com a
tomba pròpia
En el centre de Catalunya, els estudis endegats pel Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona, han comptabilitzat entre les restes antropològiques
procedents de sepulcres megalítics i coves amb cultura paral·lela uns 78.000
individus, destriant una població flotant generacional d'entre 26.000 i 35.000
habitants distribuïts entre les actuals comarques de l'Alt Urgell, Berguedà,
Solsonès i Bages; amb equilibri de sexes i una esperança de vida aproximada als
26'4 anys. Com a indicatiu de l'alt percentatge de mortalitat infantil sobre la dels
adults, es posseeixen les dades proporcionades pels sepulcres megalítics de la
Fossa d'En Terrades i Can Mirambell a Osona.
Una pràctica suposadament terapèutica o màgica, denominada trepanació,
que va estar bastant estesa entre els pobladors de la Catalunya central durant el
calcolític i bronze antic, va ésser la perforació i extracció de part d'un os del crani.
Són escassos els cranis amb aquestes pràctiques trobats en una cista solsoniana;
l'únic conegut per ara es un exemplar d’època tardana procedent de la cista del
Vilar de Simosa. Proutes circumstàncies semblen apuntar a que aquesta teràpia
va ésser introduïda per la segona onada de braquicèfals alpins, i llurs cranis
intervinguts, es localitzen en estructures simples. En llur major part els casos de
trepanació, per tècniques diferents, registrats a Catalunya, podrien obeir a una
finalitat purament ritual, car no s'ha identificat en cap dels individus afectats
mostres de patologies que ho justifiquessin.
Resulta un problema l'anomenat “paquet de novetats” que acompanya a les
ceràmiques campaniformes, que s'aprecia sobretot en els aixovars. Aquest paquet
de novetats inclou botons amb perforació en “V” de tipus molt variats i locals,
punyals de llengüeta en coure, i els anomenats braçalets d'arquer. L'aparició
d'aquest conjunt sense els vasos campaniformes es documenta a Europa central,
en contexts datats per C-14 calibrat, al voltant del 3000 aC., en el complex
Vucedol-Kostolac al nord de Sèrbia i al sud d’Hongria; s'ha de pensar de quina
forma es van associar amb la ceràmica campaniforme en els Països Baixos i com
va arribar a la Península Ibèrica
Aquests contexts es poden dividir en dos: el primer, quan la cultura material
està en posició primària des del moment de la seva deposició final, són els
anomenats conjunts tancats, i en segon lloc els materials que manquen de context,
perquè els processos de formació del jaciment han intervingut deixant les dades

en dipòsits secundaris. Els contexts tancats són realment molt limitats i els més
típics son els aixovars en tombes, com per exemple, la magnifica seqüència de la
cova del Calvari d'Amposta al Montsià.
Altres contexts tancats estarien en l'interior d'una estructura que no hauria
sofert remocions posteriors. Finalment es podrien considerar també dins d'aquest
apartat els pous, les sitges i els dipòsits de deixalles formats en un instant i sense
remoció.
Els contexts secundaris són molt diferents, perquè en aquests dominen els
resultats dels processos naturals d'erosió i acumulació de sediments que canvien
el caràcter i la composició de l'aixovar primitiu, fins al punt que amaguen totalment
els contexts originals de la cultura material.
El marc social de la ceràmica campaniforme s'ha de destriar dintre del marc
que tracta la integració d'aquesta ceràmica en el conjunt de la cultura material de
cada regió. Dintre del marc dels models procesuals que ressalten la importància
de les bases de producció i les formes de control dels excedents hi ha varies
interpretacions funcionals. Molts investigadors destaquen l'element socio-politic en
la base de les xarxes d'intercanvi i la força de la competència entre grups o classe
alta amb els seus veïns.
En models de creixement cíclic en societats amb marcada estratificació
social s'indiquen com a béns i luxes els vasos campaniformes, vestuari elaborat
amb botons, punyals de llengüeta braçalets i puntes de sageta, entre altres
elements de la cultura material; aquests estan considerats com a símbols de
riquesa, d'alt rang social. En aquest model circulaven altres objectes com a part
d'una estratègia d'engrandiment, que va distribuir la riquesa com a tàctica per
augmentar el seu poder.
El control dels elements rituals o ideològics sembla ser més significatiu en
els sistemes socials més igualitaris.
Des de fa un quants es anys es postula que durant el calcolitic es va
registrar un increment de la població i això va portar com a conseqüència un
augment del registre funerari, com la que s'observa en la conca mitjana de l'Ebre
durant el calcolític, amb amplia utilització de varis tipus d'estructures i reutilització
de les preexistents, amb això es podria argumentar un canvi ritual o social que
redundaria en l’accés de més amplis sectors de la societat a una practica funerària
no destructiva de les restes. Però la base d'aquesta hipòtesi no es que es
coneguin més tombes, sinó que a això, s'uneix el caràcter de simultaneïtat que la

inhumació col·lectiva presenta en algunes d'elles, suggerint una solució violenta al
conflictiu creixement dels grups.
Malgrat que el vas campaniforme apareix lligat a la cultura megalítica de la
muntanya, també se'l coneix en poblats de planura com el de Vila-Sana al Pla
d'Urgell, molt a prop de l'estany d'Ibars; probablement corresponia a una família
que va abandonar la vida nòmada, característica d'aquest poble a Catalunya. El
mateix es pot dir dels propietaris del vas campaniforme localitzat a Sidamon.
Un poblat calcolític situat a l'Alt Urgell es la Vinya del Corb, en el terme de
Bassella. Està situat sobre la terrassa del riu Segre al costat de la carretera C-14,
en terreny planer, al nord i a tocar l’àrea de descans de la carretera, a uns 500
metres del llit del riu. Es tracta d'un assentament format per diverses estructures
excavades al subsòl, en total nou: quatre forats de pal, dues estructures
funeràries, dues sitges i una estructura de combustió. L'excavació parcial, doncs
només es va excavar la part de l'assentament afectat per les obres viàries, va
evidenciar la desaparició de l'antic nivell d'ocupació, segurament degut a
l'arrasament pel pas del temps. Els materials recuperats entre aquestes
estructures: fragments d'argila cuita, bases de molí i ceràmiques, indiquen la
possible existència d'una zona habitada en les proximitats. La estructura funerària
1, tan sols contenia un individu inhumat, mentre que la estructura 2 era col·lectiva.
A l'extrem nord de la cambra funerària es detectaren diversos ossos en reducció i
sense connexió anatòmica, corresponents com a mínim a tres individus, associats
a un vas ceràmic. Al centre de la cambra hi havia un esquelet en connexió
anatòmica en decúbit lateral sobre el costat dret. Les dues estructures funeràries
comparteixen les següents característiques morfològiques: disposaven d'un espai
d'accés, d'un espai funerari i un sistema de tancament. Els tres espais estaven
situats a una mateixa cota de profunditat. Eren fosses excavades en el sòl, de
planta lleugerament ovalada i parets verticals. En un lateral i a nivell del sòl de la
base del pou d'accés, s'obria una cambra que quedava separada del pou pel
sistema de tancament compost per una banqueta i una llosa vertical. La
diferenciació més significativa entorn de les dues estructures és de dimensions. La
estructura 2 és molt més gran, tant la cambra funerària com el pou d'accés. Un
altra element diferenciador era la presencia d'un forat de pal dintre l'estructura 2,
situat dins la fossa del pou d'accés. Possiblement serviria per a sostenir un
element senyalitzador de la tomba
L'estudi antropològic constata que tots els individus són masculins d'edat
adulta. Les successives reutilitzacions funeràries de la estructura 2 evidencien una
practica funerària continuada en el temps. La documentació d'un forat de pal dins

de la pròpia estructura funerària, podria destacar la necessitat de localització
d'aquesta. Les estructures funeràries presenten una tipologia que encaixa
perfectament amb les fosses de tipus hipogeu del període del bronze inicial. Entre
els espais d'accés i el funerari hi havia un sistema de tancament format per una
banqueta d'argiles compactades i una llosa vertical.
Els materials arqueològics són escassos, però es poden encaixar en el
període del calcolític-bronze inicial, amb un fragment de vas campaniforme d'estil
pirinenc dintre d'una estructura d'emmagatzement. La data obtinguda per C-14
correspon al 3410 +- 50 BP, i en línies generals entre el 2700 i el 2000 aC.
Un altre poblat típic del calcolític a
la Catalunya central és el del Collet de
Brics d'Ardèvol a Pinós de Solsonès.
L'hàbitat està compost per vuit
estructures de superfície circular i
aplanada, que amiden cada una entre 1 i
1'30 de diàmetre, aixecades amb pedres
petites, no trobant-se restes de forats de
pal ni enderrocs; el terreny situat entre
els cercles, i que sembla que seria el lloc Pinós, Collet de Brics.
de principal activitat humana, va
aparèixer compacte i endurit. Una renglera de pedres irregulars tanca el conjunt
pel sud. Els materials arqueològics es varen trobar escampats indiferentment en el
sòl com en l'interior de les estructures. La ceràmica recollida en aquest jaciment ha
permès reconèixer un màxim de set formes: un vas decorat amb doble llengüeta o
amb nanses, vasos amb incisions o cordons en relleu i el coll decorat amb
impressions digitals. Els fragments que no permeten la reconstrucció de l'atuell
mostren decoracions de garlandes horitzontals, formades per mugrons o botons
quadrangulars aplicats en cru; cordons horitzontals llisos; acanalats amples i solcs
fins i estrets; incisions d'ungles. Així mateix decoracions epicampaniformes amb
impressions fetes amb pinta, línies horitzontals i alguna cordeta entre elles. També
s'hi ha d'incloure molta ceràmica fina i llisa; el conjunt mostra vasos de poca mida
sense grans gerres. Resulta molt abundós en aquest lloc el sílex, generalment de
dimensions microlítiques, amb algunes peces que mostren la lluentor del frec per
haver-se utilitzat en la recol·lecció de cereals. També s'hi troben fragments de
pècten tallats, utilitzats com abaloris.
La interpretació que s'ha fet del jaciment arqueològic del Collet de Brics, es
que es tractava d'un establiment estacional ocupat per una o dues famílies durant

l'hivern, que aprofitaven la poca activitat de la temporada per realitzar les tasques
de la talla del sílex i la manufacturació d'objectes sumptuaris, pels voltants de l'any
1972 aC.
Durant el calcolític s'hi registraren moltes novetats culturals. Conjuntament
amb el vas campaniforme va arribar la metal·lúrgia, expansionant-se alhora els
sepulcres megalítics d'estructura simple com les cistes megalítiques i les arques
amb vestibul-pou, que retornen a la pràctica solsoniana de baixar el difunt a la
tomba.
En territori català no es troben sepultures de la cultura del vas
campaniforme es estat es podria dir "pur", llevat del cas dels hemidòlmens de la
Catalunya Central; si no que aquestes sempre apareix barrejades amb els d'altres
cultures sincròniques; en altres comunitats de la Península Ibèrica la individualitat
funerària campaniforme tampoc abunda.
L'únic enterrament de tipus campaniforme trobat aïllat a les terres de
l'interior ho va ésser en una cavitat, i aquest es el trobat a la cova de la Ventosa,
situada sota del castell de Piera a la comarca d'Anoia. Dintre de la cova s'hi varen
localitzar enterrats dos individus, probablement contemporanis; ambdós
semblaven ésser sengles mascles d'una edat aproximada als divuit anys, amb
característiques racials. Els dos cossos s'havien dipositat repetint la disposició
sepulcral del Sabadellià; però arrenglerant-se amb els peus a tocar; l'un amb el
cap al sud, reclinat sobre del costat dret; i l'altre amb el cap al nord, sobre
l'esquerra; ambdós miraven a l'est. Aquesta sepultura no contenia altre aixovar
que un vas campaniforme d'estil incís Salomó i un fragment de ceràmica llisa; el
vas estava dipositat sobre el cap de l'esquelet orientat al sud, i el fragment sobre
de l'orientat al nord. Una altra variant documentada, la constitueix les anomenades
tombes planes sota túmul, relacionades aquesta vegada amb les ceràmiques del
vas campaniforme marítim. Eren estructures funeràries consistents en la disposició
de l'inhumat sobre el nivell del terreny, emmarcat per petits blocs de pedra la
majoria sense clavar en el sòl, sobre els quals en algunes ocasions descansaria
una llosa de coberta, però restant, alhora, tot el conjunt protegit per una petita
estructura tumular d'escassa altura.
La cova del Calvari d'Amposta, al Montsià; es tracta d'una cavitat natural a
la que s'accedeix per un profund avenc que dona accés a una llarga galeria que
durant el calcolític, en diferents ocasions, es va fer servir com a cambra sepulcral.
S'hi van identificar sis agrupaments d'ossos en un estat de conservació no gaire
bo. Estaven distribuïts al llarg de la paret esquerre de la cova, deixant un petit
espai de circulació per la banda dreta. Cinc d'aquestes corresponien a

inhumacions individuals amb els morts disposats en posició primària i
acompanyats dels seus aixovars. La sisena era un enterrament col·lectiu sense
aixovar i podria ser més modern que els altres. Els aixovars de les sepultures
números I i II contenien vasos campaniformes d'estil internacional marítim, es a dir
decorats a base de bandes impreses amb rodeta i pinta. La I tenia a més un
punyal de llengüeta i un bol llis. A la II l'aixovar es complementava amb un
recipient cilíndric decorat amb pastilles sota del llavi. La sepultura III només
contenia un vas de parets lleugerament entrants decorat amb pastilles sota del
llavi. La IV contenia un bol llis i cinc botons piramidals de petxina amb doble
perforació en V. La darrera sepultura, la més propera a l'entrada, contenia dos bols
llisos i un punyal de llengüeta. Si bé les tombes IV i V no contenien vasos
campaniformes, sí que mostraven objectes que solen formar part del complex
campaniforme, com són els punyals i els botons. La Número III només tenia un
vas de carena baixa amb dues pastilles sota del llavi. Cal dir que aquest
enterrament aparegué a major fondària, potser fos més antic que els altres.
Aquests enterrament segurament corresponen a personatges destacats d'una
comunitat de la cultura campaniforme, un primer exemple de diferenciació social
en el moment de la introducció dels primers elements campaniformes en el nordest peninsular. Acompanyant els elements nous hi ha un reduït lot de ceràmiques
de tradició local que formen els aixovars, seria una prova de simbiosis amb les
noves tradicions campaniformes.
Un exemple de sepultura campaniforme que reutilitza l'emplaçament d'una
sepultura anterior es el túmul de La Halliade, al Pirineu central francès; l'estructura
tumular amida 24 metres de diàmetre i 2 metres d'alçada, conté en llur interior set
cistes arrenglerades longitudinalment i una d'afegida perpendicular prop del centre
de l'obra tumular. Sembla ésser un conjunt de cistes que constitueixen una
estructura que es va anar ampliant a mida que s'he l'hi anaven sumant noves
estructures al nucli original, que ocuparia el centre del monticle. Tot sembla indicar
que es obra calcolítica anterior a l'arribada de la cultura del vas campaniforme, que
també va erigir o reutilitzar una cista per realitzar enterraments amb vas
campaniforme d'estil internacional.
Els canvis aportats durant el calcolític varen anar acompanyats per la
presència sobre tot en el Solsonès d'una segona onada d'elements racials
braquicèfals d’origen alpí. Malgrat que aquests només representin el 3'5 % de les
restes humanes aparegudes en sepulcres megalítics d'aquesta comarca, són una
alta densitat si és compara amb altres comarques del nostre país. En cap cista
megalítica s'han trobat cranis braquicèfals, essent aquests pràcticament només

presents en arques amb vestibul-pou com la de Clarà, o en galeries catalanes com
la del Collet de Sú.
El fet selectiu abans esmentat es podria interpretar, malgrat la manca per
ara de proves a favor o en contra, de que les cistes megalítiques serien els
panteons dels nadius dolicocèfals, que seguien la tradició que es remunta al
Solsonià, d'enterrar en tombes en forma de pou.
Les sepultures col·lectives, des de
les dobles en endavant, o no són
estrictament tals o es deuen a
circumstancies realment excepcionals:
sacrificis, epidèmies i guerres. Aquests
actes o circumstancies excepcionals, en
ocasions són difícil de detectar perquè els
registres arqueològics, de vegades estan
emmascarats, i no sempre es fàcil
reconèixer el caràcter de l'enterrament,
per això resulta més adequat el terme de Pinós, Collet de Sú. Enterrament múltiple.
tombes múltiples, que no suggereix, el terme col·lectiu, carregat de connotacions
socials. Un altre concepte es de l'existència de necròpolis, que també inclou el de
col·lectivitat encara que es composi de sepultures individuals.
Amb tot existeixen dades que poden ajudar a aclarir la confusió i detectar
l'anomalia respecte al que s’entén com ha inhumació múltiple. Sens dubte, es la
estructura arquitectònica del propi sepulcre, condicionada per factors
circumstancials, la que amb major claredat pot indicar el caràcter anòmal de la
sepultura d'inhumació simultània. A aquest respecte les estructures estan reduïdes
al mínim arquitectònic necessari per a complir la seva funció les restes inhumades
sense que aparentin tenir un significat social.
En els sepulcres d'us múltiple simultani mai es va preveure la seva
reutilització, responen amb més propietat a la idea de fossa comuna i la seva
presencia no deriva precisament de paràmetres culturals religiosos o culturals,
sinó que són fruit de la necessitat. Representen una anomalia i han de ser
explicats en funció d'aconteixements anòmals.
En referència als enterraments simultànis algunes descripcions fan pensar
en la mort violenta de les persones inhumades. En el cas més recent i
científicament estudiat mostra aquesta excepcionalitat, la estructura, una fossa
poc profunda coberta amb un túmul poc prominent, deu la seva morfologia final a

la inhumació simultània de nombrosos individus als que s’associen els escassos
fragments de campaniforme aparegut en les capes més superficials del sepulcre,
en el qual va poder haver-hi un enterrament de fase anterior, també calcolitic. Amb
quasi 50 inhumats, sorprèn l’escassetat d’aixovars fúnebres reduïts a puntes de
sageta i unes poques ceràmiques.
Als varis casos de sepulcres calcolítics que presenten inhumacions
múltiples simultànies, s’uneix la evidencia de destrucció en alguns dòlmens de
zones determinades i la utilització, també col·lectiva, de les coves, ocasionalment
associades a cremacions que semblen tenir la finalitat d’eliminar anteriors restes.
El primer fenomen senyalaria el final de l’ús “normal” dels sepulcres megalítics,
coincidint en línies generals amb l’inici del calcolític, al voltant del 2700 aC. Des
d’aquestes dates fins als inicis del bronze se situen totes les reutilitzacions de
dòlmens, els osseres en coves i les sepultures simultànies múltiples. Les aparents
destruccions dolmèniques poden respondre a una clausura intencionada del
sepulcre, activitat que està essent detectada cada vegada amb major freqüència i
que coneix diverses tècniques, segons el caràcter de la sepultura. Els fenòmens
d’abandonament i recuperació s’ha d’analitzar per separat en cada àmbit
econòmic doncs els lapses poden variar i ser complementaris entre les diferents
zones si bé els límits resten sempre dintre de l’agitat calcolític.
Com a explicació d’aquests fenòmens es pot mantenir la hipòtesi de que
tant la irregularitat en l’ús dels sepulcres preexistents com la general proliferació
funerària, obeeixen a acontexements demogràfics i econòmics inusuals i no
s’iniciaren en un canvi dels rituals d’enterrament sinó que, a la inversa, foren les
circumstancies les que provocaren el canvi, la proliferació i la variabilitat dels que
s’anomenen rituals i tipus sepulcrals.
La presencia de túmuls-fosses d’enterrament múltiple simultani
converteixen en raonable la sospita de que alguns dels abundants osseres
col·lectius de coves i dòlmens es formaren també com a conseqüència de
conflictes bèl·lics, derivats de l’augment demogràfic generat al llarg del neolític i
que, possiblement aguditzat per causes climàtiques, fa ver crisi en diferents fases,
segons els llocs, des del neolític final i durant el calcolític.
Resultaria temptador explicar el fenomen de reutulització de dòlmens durant
cents d’anys abandonats, com la reivindicació d’unes terres per part de grups que
s’invoquen descendents dels qui anteriorment les havien abandonat.. Etnografia i
història proporcionen exemples per aquesta explicació i inclús reutilitzacions
dolmèniques i tombes de nova planta, de caràcter individual i aixovar
campaniforme de notable riquesa poden suggerir-nos exigències de drets sobre un

territori. Hipòtesi arriscada que podria aclarir-se
mestitzats amb elements braquicèfals.

substrat, en alguns casos

Bronze antic
En el bronze antic, entre el 2200 i 1800 aC., es sobreposen i es confonen
en moltes comarques catalanes. Aquest període, malgrat denominar-se edat del
bronze es pot considerar que en la fase més antiga d'aquesta etapa de la
prehistòria la major part del bronze localitzat en el nostre país procedeix més de
l’intercanvi que de la manufacturació autòctona.
El panorama paisatgístic i cultural que podia oferir el nostre país al principi
de l'edat del bronze no presentava gaires canvis respecta al panorama que es
podia observar en les darreres fases del neolític. El metall va afavorir d'antuvi pocs
grups i pocs individus dins de cada grup.
El paisatge va canviar poc; a la Catalunya meridional, al llarg de l'edat del
bronze s'hi havia anat desenvolupant una vegetació forestal basada en boscos
mixtes d'alzines i roures, semblants als del període anterior; a la franja litoral, hi
havia crescut una vegetació termòfila del tipus màquia; d'altra banda, a les planes
interiors de la depressió de l'Ebre, hi havia màquia i garrigues, juntament amb
formacions de pi blanc, en un clima més aviat sec; a les terres properes al Segre,
el paisatge era obert, amb clapes de pi blanc. Els boscos que si que arreu eren
frondosos eren els de ribera. Pocs canvis hi havia, respecte a la cobertera vegetal
i, per tant en el clima.
Pel que fa al panorama
socioeconòmic, a principi de l'edat
del bronze una part important de la
població
vivia
en
poblats
relativament grans, en el cas de la
Bòbila Madurell o del de l'Institut de
Manlleu, amb gairebé sis hectàrees.
No sembla que tots aquests espais
estiguin ocupats per habitatges, sinó
que hi havia àmplies zones
habilitades per a instal·lacions
d'emmagatzematge.
Es
tracta Cobert del bronze antic.
d'assentaments
humans
que
ocupen les planes, prop de cursos fluvials. Segurament els assentaments eren el

fruit de l'obertura de grans clarianes en els boscos de roures, al costat d'espais
semioberts on es desenvolupaven les tasques de conreu. Els habitacles eren
cabanes de formes més o menys circulars, sembla que en alguns llocs eren
semiexcavades a terra, mentre que en altres llocs eren simples estructures de
fusta que sostenien una cobertera vegetal. Sovint, solament les llars de foc i la
presencia de les pedres de molí per fer farina evidencien l’existència d'un hàbitat.
Podien tenir algun dipòsit de cereals a sota, però la practica més usual eren els
camps col·lectius de sitges. En aquest cas, es tractava de clots al terra que podien
emmagatzemar uns 650-700 litres de cereal cadascun.
Com passa sovint entre les poblacions pageses, en l'assentament de
Manlleu hi havia una explotació molt meticulosa dels recursos que el medi oferia.
Així per exemple, els habitants extreien el sílex del riu Ter, que passava pel costat;
cremaven la fusta de roure del bosc que envoltava el poblat; menjaven els fruits
dels avellaners i dels aranyons silvestres; i sobretot, treballaven les planes del
costat del poblat amb una important activitat cerealista, ja que el conreu de l'ordi i
el blat vestit era absolutament dominant. Sembla que eren plantats junts, sense
diferenciar les dues espècies. També produïen espelta i pisana, encara que
probablement en retrocés davant les espècies esmentades abans. Tots aquests
conreus, típics de secà, de vegades es feien en zones i camps que tenien proper
el nivell freàtic, cosa que vol dir que, malgrat que no empraven l'aigua de rec,
tenien un coneixement pragmàtic o empíric, si es mol, de l'ús de sòls més
convenients.
Al costat de l'activitat agrícola, aquests poblats tenien una important activitat
ramadera complementaria, amb preferència pels ramats d'ovelles i cabres, però,
també amb bous i vaques. En tot cas sembla que la ramaderia ja estava orientada
a l'extracció de productes secundaris, com ara la llet, la llana o la pell. Malgrat
l'explotació de llana i llet, es evident que la carn era un aliment apreciat.
Aquest model de poblacions agrícoles que habitaven les planes amb
ramaderia complementaria no era, sens dubte, l'únic model existent al país. També
s'han documentat habitats molt més pobres, tal vegada amb caràcter temporal o
provisional, ocupats per alguns grups familiars exclusivament ramaders.
Així doncs, cap el principi del II mil·lenni aC, una part important de la
població vivia segons un model agrícola i ramader complementari tot seguint una
tradició mil·lenària inaugurada a l'inici del neolític. Amb tot, dins d'alguns d'aquests
assentaments en el moment del bronze inicial, es començaren a desenvolupar
practiques de metal·lúrgia, tal com es documenta per exemple a Can Roqueta,
Sabadell, on la troballa de motlles delata la presencia de metal·lúrgics.

Segurament fonien coure procedents de la propera muntanya de Sant Llorenç del
Munt. L'activitat deuria continuar durant segles, ja que a finals de l'edat del bronze
hi ha restes evidents de reducció de minerals. Els bronzistes de Can Roqueta van
fondre punxons amb més d'un 12% d'estany; de fet hi ha un punxó que en té un
22%, que es una proporció molt alta, fora que es pretengués obtenir un instrument
molt dur, però alhora extremadament fràgil.
Els poblats calcolítics i del bronze antic català no disposaven de
fortificacions en forma de muralla reforçada amb torres, com succeïa per la
mateixa època al Gard, on es troben nuclis urbans incipients molt defensats com
els de Chateau de Lebou i Fontbuisse, amb urbanisme compost per una agrupació
de cabanes circulars amb basament de pedra en sec; tampoc existeixen aquí el
que es podria definir com a "castells", s'hi apliquem a aquell temps reculat, el
concepte que es té actualment d'aquest tipus de construcció defensiva, que es veu
reflectit en altres llocs de la Península Ibèrica, com en els baluards de Zambujal a
Portugal o en el poblat de Los Millares a Almeria, llocs on sembla que existia un
perill constant, probablement motivat pels rics metalls que s'extreien de la terra en
llurs proximitats.
Sembla probable que a partir del bronze antic s'efectua una clara divisió
entre comunitats de pastors i agrícoles. Els primers continuaren fent una vida
seminòmada en les muntanyes; els altres bastiren poblats semiestables en les
comarques de la Segarra, Noguera, Urgell i Segrià. Al marge de la població que
vivia en grans assentaments a les planes, vora dels rius o als indrets de pastura de
la muntanya mitjana i alta, a Catalunya hi havia una població residual important
que, durant el bronze antic, encara vivia a les coves.
Tot aquest conjunt d’estímul que travessa el territori, incideixen en general
d'una manera superficial, sense arribar a cohesionar unitats culturals peculiars en
una determinada regió, sinó que cadascun d'aquests tan sols arriba a matisar
alguns petits grups, que apareixen dotats d'una certa mobilitat, amb el qual
s’aguditza la investigació davant el problema d'una inestabilitat ocupacional i de
coexistència de varis en un mateix territori. El territori que ofereix certa cohesió
cultural a principi del II mil·lenni, correspon a les comarques de l'entorn de
Tarragona, mercès als treballs realitzats pel doctor Salvador Vilaseca, a partir del
fet que és precisament l’únic dotat de certa capacitat metal·lúrgica i havent estat
per altra part un territori perifèric durant el neolític mitjà.
La coexistència o inclús la cohabitació entre diferents grups culturals, va
originar en intentar blasmar la distribució geogràfica d'aquest sobre el territori
català tal diversitat de punts que els mapes de distribució passen a semblar-se a

les taques d'una pell de lleopard. L’augment de la riquesa deuria motivar un
augment dels primers clans o clienteles de la prehistòria, amb el creixement del
concepte de la propietat tant de bens mobles com del territori i el controls de les
rutes comercials o d'intercanvi, el que deuria comportat l'augment de la
conflictivitat i on abans hi havia enfrontaments de caire familiar es deuria passar
als supra-tribals.

Metal·lúrgia
Durant el calcolític català la presència de bronze era testimonial; en el
bronze antic l'ús es fa més general; de totes formes s'ha de tenir present que
mentre en algunes contrades s'hi fonia aquest metall, en altres encara se l'hi
donava forma martellejant-lo. El territori de Catalunya sempre ha estat minso en
minerals nobles fonamentant-se l'economia dels nostres avantpassats en la
ramaderia i l'agricultura; en aparèixer les primeres monarquies en el bronze mitjà
per la Mediterrània occidental i expandir-se per tota la conca del mar els
prospectors de metalls i aventurers, Catalunya es va veure donat aquesta
mancança, lliure d'atzars bèl·lics, però a la volta restà quelcom apartada dels
ràpids progressos materials que es varen produir en altres zones peninsulars, com
va ésser la cultura de El Argar o el naixement del regne de Tartessos.
Les pirites de coure s'estenen a la Catalunya central en forma de filons pel
sud de la comarca del Solsonès, aflorant a la superfície en els termes de Riner,
Joval i Linya; en el primer lloc l'anàlisi del mineral mostra 87'9 % de coure i 12'8 %
d'estany; en els altres llocs citats la llei es més baixa, de l'ordre d'un 41'3 % de
coure i 4'7 % d'estany, en tots ells els minerals es troben en estat nadiu, no essent
freqüent l'al.liatge natural com en els casos esmentats. Normalment el bronze que
s'utilitzava a Catalunya per aquella època consistia en una barreja d'un alt
percentatge de coure amb arsènic i argent, que contenia indicis de níquel, or i
ferro.
En la mina de Riner, coneguda amb el nom de Forat de la Tuta s'hi va
efectuar a principis del segle XX un interessant descobriment arqueològic:
l'esquelet d'un minaire acompanyat de ceràmiques i de motlles de fundició. La
interpretació que en va fer Mn. Serra i Vilaró era que es tractava d'un prospector
que va morir per efectes de l'ensulsiament de la galeria mentre extreia mineral; i
els objectes que l'acompanyaven eren els utensilis del seu obrador de fundició,
que també utilitzaria com habitacle. A jutjar pels tipus ceràmics, una altre versió
dels fets seria que simplement es tracta d'un enterrament efectuat en una mina
abandonada, acompanyat o no d'aixovar funerari i que probablement es diposités

en un oc entre els objectes
abandonats; de fet sigui quina
sigui l'explicació, els materials
arqueològics semblen tots
sincrònics i que es poden
datar en el bronze antic o en la
transició al bronze mitjà. Les
troballes en l'interior de la
galeria consistiren a més de
ceràmica, en motlles de
fundició, alguns d'ells amb les
dues valves, com un combinat
de destral amb revores i punxo
de secció quadrada; un altre
corresponent només a una
destral amb revores, només es
conservava la part del negatiu;
i un tercer motlle, que corresponia a dos
punxons, es reduïa només a la pedra llisa
que tancava el negatiu, identificat pel roent
del metall, que havia deixat sengles
marques que donaven la forma del negatiu
perdut. La datació del jaciment, obtinguda
pel tipus de destral que allí s'hi fonia, es
situa entre el 2200 i el 1800 aC.
Riner, Forat de la Tuta.

Seguint dintre del capítol de la
metal·lúrgia, s'ha d'esmentar que en l'anomenat Pla d'Abella, prop de Linya, terme
de Navès al Solsonès, si va trobar un motlle de fondre en metall destrals del
mateix tipus que les polimentades de pedra. El negatius en nombre de dos
ocupaven les sengles superfícies planes del motlle; pel tipus de peça obtinguda es
tractava d'una fundició anterior a la de Riner.
A la balma del Serrat del Pont, a Tortellà, Garrotxa, a part de molts altres
elements que en justifiquen la llarga ocupació humana, s'hi van trobar fragments
de vasos-forns, es a dir va sos ceràmics emprats per fer la reducció del metall,
fonamentalment coure. Tant aquests vasos-forn com la majoria d'atuells ceràmics,
vasos d'estil campaniforme inclosos, van ser confeccionats amb argiles locals.
Sembla que el coure emprat també era local i que s'hi produïen punxons, fins i tot
s'hi va trobar una punta de sageta amb aliatge de coure amb el 7% d'estany, que

cal pensar que era intencionat. Hi ha també
altres fragments de metall amb un
percentatge semblant d'estany, que no
deixa de ser sorprenent en ambients del
calcolitic o en el bronze antic. El procés de
transformació seguit per obtenir el metall
devia consistir en barrejar, a l'interior
d'aquests vasos, el mineral amb carbó i, per
aplicació de calor, s'intentava obtenir coure.
Per augmentar la temperatura, segurament
Tortellà, Balma del Serrat del Pont.
s'emprava toberes de fang; quan el mineral
fos de l'interior es refredava, formava una massa sòlida de metall i escòria i era
fosa de nou, aquesta vegada amb l'ajuda de grèsols, abans de donar-li la forma
desitjada. A la balma s’han trobat alguns fragments de tovera de forma cònica. Pel
que fa a la procedència del mineral, sembla que cal situar-la a la mateixa vall del
Llierca; l'estany seria evidentment forani.
Els motlles de fundició que es coneixen solen estar elaborats amb pedra
sorrenca de gra fi, que es fàcil de treballar i suporta molt bé els sobtats canvis
tèrmics que es produeixen quan s'hi vessa el metall fos a l'interior. Els motlles més
antics del bronze inicial consten de dues peces: una tapadora plana i una valva on
s’havia buidat prèviament la matriu de l'objecte que es volia fabricar. A partir d'un
moment avançat de l'edat del bronze els motlles ja disposaven dues valves reials,
amb la seva matriu, cadascuna de les quals correspon a mitja peça. El procés de
fosa es realitzava en gresols ceràmics de mida petita i conseqüentment tenia una
producció molt limitada i segurament lligada a l’àmbit domèstic.
El fet de la troballa de motlles d'objectes diferents, trobats en una mateixa
zona, fa pensar que a Catalunya hi havia centres especialitzats de producció de
bronzes. No es fàcil acceptar que de forma casual, es trobin en un mateix indret
diversos motlles per produir elements de prestigi sense acceptar que hi havia un
important centre de producció.
La reflexió més interessant que susciten aquestes peces ha de fer
referència al fet que objectes idèntics, d'una mateixa tipologia es fabricaven en
llocs allunyats entre sí. Naturalment això vol dir que els objectes metàl·lics del
bronze final, més enllà de la incògnita d'on pot procedir el metall, no han de
provenir necessàriament del comerç d'objectes. Allò que circulava no era
necessàriament l'objecte, sinó la idea. Com a exemples es poden esmentar les
navalles d'afaitar del bronze final, que sens dubte eren objectes de prestigi

reservats a la gent de possibles, que es produïen al Segrià, i la ideologia
aristocràtica que n'imposava l'ús i la producció, era compartida des del Danubi fins
a l'Ebre.

Els sistemes funeraris del bronze antic
En l'actualitat la investigació de la cultura megalítica s'esforça en cercar els
exemples que ens demostrin la continuïtat entre els túmuls coetanis del darrer món
megalític i les necròpolis tumulars del bronze final. D'aquesta manera, si tenim en
compte que un gran nombre de sepulcres que havien estat interpretats com a
megalits cal que siguin considerats a partir d'ara com a autèntiques obres
tumulars, identificables ja, almenys, de del calcolític-bronze bntic. El treball en
aquesta direcció és evident que ens empeny a identificar els monuments que
omplin el buit existent entre els inicis del bronze antic i els segles IX-VI aC, amb el
món tumular del bronze final.
Aquest seria, entre altres i a tall
d'exemple paradigmàtic, el cas del túmul de
la Serra de Clarena (Castellfollit del Boix,
Bages), la datació radiocarbònica del qual 1750+-100 aC. encaixa bé amb la
cronologia relativa de les restes materials
exhumades. La interpretació de les
suposades dues fases constructives del
túmul I de Clarena, en canvi, no encaixen
amb les evidencies de coherència i Castellfollit del Boix, Serra de Clarena.
homogeneïtat arquitectònica de l'estructura
tumular, ni amb la quasi segura contemporaneïtat del material arqueològic
exhumat. Ara bé, Clarena forneix una preciosa informació per a comprendre la
practica funerària utilitzada en molts dels túmuls catalans. Així, la seva cambra
rectangular i el vestibul-pou de paret seca amb l’estructura adjacent, ens mostren
un dels sistemes més usuals emprats per a poder efectuar les inhumacions a
l'interior del túmul: desprès de la construcció de l'obra tumular i el cobriment de la
cambra central, només restava obert a l'exterior un pou circular, accés davanter a
la cambra que era l'indret per on es dipositaven els cadàvers. En el cas de Clarena
sembla evident l'entrada cenital i l'arraconament dels enterraments secundaris de
cinc adults i un infant. En aquest sentit, tant l'estructura del túmul, amb la seva
unitat de construcció i forma pseudoovalada o pseudorectangular d'extrems
arrodonits, com la contemporaneïtat dels materials i el fet de tractar-se d'una
inhumació col·lectiva secundaria, converteixen el cas de Clarena en un exemple

paradigmàtic d'una gran part dels túmuls catalans de l'edat del bronze. D'altra
banda, la datació del bronze antic permet atribuir el sepulcre de Clarena a aquest
mon diversificat dels túmuls catalans de les darreries del calcolític i els inicis de
l'edat del bronze.
Les evidencies de túmuls catalans al llarg del bronze mitjà i final sovintegen
cada dia més. Cal, en primer lloc, revisar la major part dels sepulcres publicats fins
ara com dolmènics, ja que un gran tant per cent, consisteixen, com ja hem dit, en
autèntics túmuls, ben diferenciats de les obres megalítiques com els sepulcres de
corredor o les galeries cobertes. D'aquesta manera, un cert nombre de sepulcres
batejats de cistes o cambres passen a engruixir l'inventari cada dia més elevat de
les obres tumulars a les zones centrals i occidentals del Principat. En aquest sentit,
el lapse de temps transcorregut des de les darreres obres tumulars del bronze
antic/mitjà fins a les necròpolis del segle IX aC comença a comptar amb exemples
tunulars força interessants. Aquest seria el cas dels nombrosos sepulcres de les
serres lleidatanes o de la Catalunya Central.
Normalment aquest tipus d'estructures es defineix pels seus tumuls plans,
siguin aquests de planta circular, quadrangular o rectangular. Com la seva
denominació anuncia, aquesta diferenciació es deu a la peculiar disposició del
túmul de cobriment en alguns sepulcres megalítics, que en lloc de presentar la
clàssica morfologia cònica rebaixada, són completament plans i apareixen limitats
per un cromlec o cercle exterior de sustentació que mostra planta circular o
quadrangular.
La primera menció d’una estructura tumular de planta quadrangular en
sepulcres megalítics de Catalunya es remunta a la publicació de l'obra de Mn.
Joan Serra i Vilaró l’any 1927, que tracta sobre els monuments megalítics de les
comarques centrals catalanes i prepirinenques. Com els altres sepulcres
megalítics de Catalunya, aquests disposen d’una cambra, túmul i cercle peristàlitic
o cromlec de sosteniment i limitació.
Les plantes tumulars quadrangulars o rectangulars es troben ja en els
cairns més antics de la cultura megalítica europea com els de Barnenez de
Plouezoc’h a Finisterre o el de Montiou a Sainte-Soline, de Deux-Sèvres. L’idea
del túmul de planta quadrada pot estar originalment lligada al fet que la casa dels
vius la tenia, per això s’erigia la dels morts a la seva imatge, com pot ser per
exemple la casa funerària de Tustrup a Dinamarca. De totes formes s’ha de tenir
present la diferencia cronològica existent entre el megalitisme a les diferents
contrades del nostre continent.

A les garrigues del Quercy, on hi ha sepulcres similars a les estructures
simples de Catalunya, els túmuls quadrats són posteriors als rodons, malgrat que
aquests darrers tornen a cobrar protagonisme més endavant. Un bon exemple el
trobem en els sepulcres del Pech du Grammont, prop de Gramat a Lot; en aquest
hi ha una primera fase constituïda per una cambra simple continguda dintre d’un
túmul circular, una segona fase ve indicada per la construcció davant i adossada a
aquesta estructura, d’una cambra allargada amb porta “dalle hublot”, continguda
dintre d’un túmul rectangular; i en una tercera fase un gran túmul elipsoïdal va
recobrir i condemnar tot el conjunt. Un altre cas és el sepulcre de Verdier a Carcaj,
a la mateixa comarca, on una estructura simple rectangular està continguda dintre
d’un túmul trapezoïdal; essent posteriorment recobert per un túmul circular. La
majoria dels sepulcres megalítics del Quercy són del neolític final al calcolític.
Els exemples coneguts de tumuls plans quadrangulars en el nostre país
estan situats en la Depressió Central, disposant-se en forma de renglera prop del
Prepirineu; per ara se n'han estudiat nou. A l'Alt Empordà es troba un monument,
excepcionalment similar A l’altre costat de la serralada, en la Catalunya Nord, Joan
Abelanet n’esmenta tres: La Cabana del Moro de Llauró, el sepulcre del Serrat
d’en Geli també conegut com Roc del Llamp, a Castellnou i La Lloseta a ClaràVillerac.
Les cambres megalitiques amb túmuls plans a la Catalunya central son les
seguents: Cal Pallot al terme de Puig Reig, Berguedà. Es tracta d’una cista
megalítica de planta lleugerament rectangular, a jutjar per les restes que han
arribat fins a l’actualitat; encara es conserva en el seu emplaçament la llosa lateral
del costat nord i una frontal de l’est caiguda però encara ocupant el seu espai; en
el costat sud un fragment de llosa sobresurt del sòl i podria ésser una resta de la
d’aquest costat. La resta de les lloses es varen perdre quan s’habilità el terreny per
a plantar-hi vinya a principi del segle XX. La cambra apareix centrada en el túmul,
a 1 metre de distància de cada costat del cromlec. El túmul té planta quadrada i
s’aixeca lleugerament sobre el terreny de l’entorn; un cromlec de carreus
rectangulars amida 4 metres de costat; resulta visible en la superfície superior del
túmul el farciment interior de pedruscall i terra.
També dintre del Berguedà tenim el sepulcre conegut com a Bressol de la
Mare de Déu, situat a Correà, terme de l’Espunyola, únic exemplar a la Catalunya
Central de superfície plana que mostra planta circular. Es tracta d’una cista
megalítica de planta rectangular bastant ben conservada, està composta per dues
lloses laterals al nord, dues laterals més al sud i sengles en els costats més estrets
de l'est i oest, que produeixen un sepulcre de planta rectangular. La coberta ja

mancava d'antic. Disposa d'un
cromlec circular de pedra en sec de 5
'50 metres de diàmetre, dintre del
qual s'hi troba l’obra tumular plana
que envolta la cambra, composta per
un enllosat horitzontal de llenques
primes molt ben encaixades que
donen l'impressió de deixar la
coberta i part de l’alçat de la cambra L'Espunyola, Bressol de la Mare de Déu.
a la vista. Els materials arqueològics
estan dipositats en el Museu Arqueològic Diocesà de Solsona i són els següents:
ceràmica: un vas reconstruït d'apèndix de botó i fragments d'un altre del mateix
tipus; diversos fragments d'un vas decorat amb incisions; i un fragment de nansa
acanalada. Sílex: dos ganivets de color blanc i fragments d'altres dos. Metall: una
agulla de bronze de secció quadrangular apuntada per cada extrem. Les restes
antropològiques: no s'esmenten en cap memòria.
Més al sud i dintre del terme de Montmajor, es troba amb morfologia
tumular quadrangular, el sepulcre de Cal Conill Gros, un possible hemidolmen;
tipus de sepulcre més antic que difereix dels altres que aquí relaciones. Es tracta
d'un sepulcre actualment molt arruïnat del qual en resta la llosa de coberta
trencada, la cambra funerària i el túmul. Originàriament aquest sepulcre constava
de tres lloses plantades verticals: una llarga al nord-est i dues més curtes al sudoest i sud-est respectivament, que suportaven la coberta i constituïen la cambra;
aquesta cambra estava emmarcada per un mur perimetral de planta rectangular,
fet de llosetes amb les cares més amples intercalades amb les estretes, disposició
que es tornava a repetir en el cromlec que també era de planta rectangular. La
llosa de coberta trencada, jeu al costat de la cambra. Orientació. -sud-est 120º
nord-oest 300 º. Túmul bastant erosionat, des de l'època del seu descobriment,
originalment tenia planta rectangular, amb 4 '80 metres de llarg, 3' 60 metres
d'ample i 1 metre d'alçada.
Els materials arqueològics es troben dipositats en el Museu Diocesà i
Comarcal de Solsona. Restes antropològiques: un crani i part del seu esquelet, a
més d'altres restes antropològiques. Ceràmica: alguns fragments, tres d'ells amb
decoració d’incisions. Objectes sumptuaris: dotze denes discoïdals de collaret i un
penjoll de petxina en forma de llàgrima.
Mes cap a l'est es coneix el sepulcre del Cap de la Carena del Pla del LlopLes Comes a les Valls de Torroella, terme municipal de Sant Mateu de Bages. Es

tracta d’un sepulcre molt destruït ja des d'antic, al que l'hi manquen moltes parts
de la seva estructura. Possiblement era un sepulcre amb túmul quadrangular. Les
lloses que en resten son: Dues al costat est, i una al sud.; que podrien ser el que
resta del cromlec. Orientació, probablement est-oest. Probablement la cambra
funerària estaria situada en el centre. Aquestes lloses podrien ser el límit exterior
del cromlec; doncs més enllà, per l’est i nord el límit de la codina sobre la que
s’assenta l’obra no permet anar més enllà. Sembla que la major part de l’obra va
ser espoliada per ser utilitzada en una altra banda, doncs a més de les lloses
manca el farciment de terra del túmul.
Els materials arqueològics estan dipositats en el Museu Diocesà i Comarcal
de Solsona. Les restes antropològiques es limiten a uns pocs i molt esmicolats
fragments. Ceràmica: dos fragments amb motius d'estil epicampaniforme; un
fragment amb decoració d'estil "espina de peix" i un fragment decorat amb
mugrons.
A l'oest del Solsonès es
coneixen els sepulcres de Llorenç I i
Llorenç II al terme de Pinell. El
sepulcre de Llorens I era una cista de
planta
rectangular,
actualment
destruïda en la qual composaven la
cambra una llosa testera al nord-oest i
una lateral al sud-oest., mancant-li la
testera i la lateral dels costats oposats,
així com la coberta, segons sembla
perdudes d’antic; l’orientació era nordoest a sud-est.

Pinell, Llorens II.

Tenia un úmul de planta quadrangular amb 4 '30 metres de costat amb
cromlec de blocs més o menys rectangulars disposats a topall; en els angles on el
terreny baixava, n’hi havia tres de sobreposats degut al desnivell. El farciment
tumular era de pedruscall, que per estar remogut per les arrels no es va poder
precisar si estava disposat en capes.
El sepulcre de Llorenç II es una cista de planta rectangular composta per
petits blocs rectangulars posats horitzontalment en una sola filada, conservant-se
dos en el costat sud-oest; la cambra la composen dos carreus al nord-oest, tres al
sud-est, dues al nord-est i tres al sud-oest; al sepulcre li manca d’antic la coberta.
Orientació: nord-est 60º -sud-oest 180º La cambra està centrada en un túmul de
planta rectangular, que està constituïda per grossos carreus més o menys

rectangulars sense retocar, que deixen poc espai pel desenvolupament de la
cambra i pel farciment interior del túmul constituït per terra; amida 0 '70 metres
d’alçada màxima. No es va trobar cap material en l’excavació efectuada per Mn.
Antoni Llorens per encàrrec de Mn. Serra i Vilaró.
Més al sud, ja dintre de la comarca
de la Noguera hi ha el sepulcre del Serrat
dels Moros dintre del terme municipal de
Tiurana. Es tracta d'una estructura de
planta lleugerament trapezoïdal que
mostra un perímetre constituït de grossos
carreus quadrats i rectangulars: tres al
nord, tres al sud, dues a l'est i quatre a
l'oest; que deixen un espai interior de 2'50
metres
de
costat
aproximadament, Tiurana, Serrat dels Moros.
reomplert de terra i sense cap estructura aparent. Al peu del costat est hi ha
caiguda una grossa llosa plana que podria haver cobert l'espai central del
monument. El sòl de l'entorn es de roca, menys en el costat nord-est, on es bastí
un mur amb una filada de quatre grans blocs per sustentar l'estructura en aquest
indret. Quan el seu descobriment a principi del segle XX, Joan Serra i Vilaró no el
va excavar. En l'actualitat es visible una curta rasa que va del costat nord-est al
centre de l'estructura, d'autors i resultats desconeguts. La cronologia no es segura
donat la manca de materials arqueològics. Podria tractar-se d'una estructura
sepulcral del bronze antic, entre el 2200-1800 aC., amb moltes similituds amb
l'estructura de Llorens II a Pinell de Solsonès.
Al sud de l’Alt Urgell, dintre del
terme municipal de Bassella, es troba la
Caixa del Moro del Coll del Pauet. Es
tracta d'una cista megalítica de planta
trapezoïdal, composta per una llosa al
nord-est, una de capçalera al sud-oest i
dues de laterals: una al nord-oest i l'altre
al sud-est. Al costat de llevant jeu un
fragment de la coberta. Orientació. –
nord-est 60º -sud-oest 240º. Coberta:
originàriament seria monolítica.

Bassella, Coll del Pauet.

El túmul originàriament era de planta rectangular de 4 '40 per 7 metres, amb
l'eix longitudinal orientat del sud-est al nord-oest, o sigui perpendicular a l’eix de la

cambra. Estava limitat per un mur de pedra en sec constituït per petits carreus
rectangulars disposats a corda i topall; el túmul està aixecat amb pedruscall i se'n
conserva una part que amida 4 metres de diàmetre i 0' 50 metres d'alçada.
Materials arqueològics dipositats en el Museu Arqueològic Diocesà de Solsona.
Ceràmica: diversos fragments, entre ells un de decorat amb una tira amb
impressions digitals; pedra: una pedra oblonga de molí. Restes antropològiques
inexistents.
L'estructura de
l'Aubareda a Navès,
Solsonès, es tracta un
monument ja conegut a
través de la bibliografia
de Joan Serra i Vilaró
que no realitzà la seva
excavació tot pensant
que la no visibilitat de
les lloses de la cambra
suposava que ja havien Navès, Aubareda.
estat arrencades i el monument violat. El monument fou excavat per Miquel Cura
al llarg del més d'agost de 1988, car la seva estructura tumular oferia algunes
diferencies considerables respecte a altres monuments megalítics del Solsonès. El
túmul, circular, amida aproximadament uns 11 metres de diàmetre i es baix i
aplanat. Es possible que aquesta característica tingui una relació indirecta amb la
construcció d'un anell pestistalitic de reforç i contenció, o, més probablement sigui
només una variant tipològica més. En aquest sentit, l'excavació mostrà que el
farciment del túmul no responia a una disposició caòtica de terra i pedres, sinó a la
col·locació ordenada i acurada de grans blocs ajaguts sobre el terreny natural, a
manera d'un enllosat irregular. En el decurs de l'excavació, hom localitzà, ben
centrada en el túmul, la cambra funerària, tot constituïda actualment per tres lloses
de dimensions petites clavades verticalment en el sòl. Aquests ortostats
delimitaven un espai reduït en forma de quadrat de 0'50 metres de costat.
Donades aquestes dimensions, es possible que la cambra estigués destinada a
contenir un o varis vasos relacionats amb una pràctica incineratòria, enlloc de ser
dipositaria d'inhumacions.
No obstant, i amb les normals reserves, cal apuntar que a uns cinquanta
metres del túmul es localitzaren els primers indicis d'un possible assentament, tal
vegada, relacionable amb aquesta estructura. A unes distancies relativament
curtes -menys de cent metres- s'identificaren cinc petites àrees de material

arqueològic amb les característiques pròpies del material tipus Merlès: formes
bitroncocòniques de vores bisellades, decoracions acanalades i de cordons
digitals i l’existència de peus de tendència anular, es a dir, l'horitzó de cultura
material característica d'aquesta zona i que finalitza al llarg del segle VII aC amb
l'aparició de les primeres ceràmiques a torn de Castellvell i Anseresa.
L’únic sepulcre d'aquesta mena del nord-est de Catalunya es el dels
Estanys III a La Jonquera, Alt Empordà. Es una cambra simple de planta
rectangular situada sota d’una gran coberta; està composta per una llosa de
capçalera al nord-oest, una lateral al nord-est, i una altra lateral al sud-est; hi
manca la llosa que tancaria l’extrem sud-est, substituïda per un mur de pedra en
sec. L’interior de la cambra està enllosat. Orientació: sud-est 130º. La coberta té
contorn subcircular Té el túmul de planta quadrangular en part adossat a la
pendent del terreny. En tot el contorn de la cambra s’observen els ortostats drets
que limitarien el túmul, menys en el costat sud-est, que s’han perdut, com la llosa
que tancava aquest costat. Amida 4 '40 metres de llarg, 2' 80 metres d’ample i 0
'50 metres d’alçada. En l’interior de la cambra no s’hi va trobar cap material, els
treballs malauradament no proporcionaren material arqueològic.
Al sud-oest de Catalunya tenim el túmul del Tossal del Tancat, que amb la
seva complexitat ve a proporcionar un exemple més d'una estreta relació entre
estructures complexes que utilitzen les grans fosses i els túmuls com elements
constructius al llarg de gran part de la nostra prehistòria. D'aquesta manera, el
Tossal del Tancat sembla proporcionar materials teòricament atribuïbles a dues
fases del monument. En aquest cas veiem l’existència d'un túmul relativament
aplanat que tanca una cista interior de forma de trapezi irregular formada per
lloses de pedra calcaria clavades verticalment. De fet, l'estructura del Tossal del
Tancat troba els seus paral·lels més immediats en les estructures similars
descobertes i excavades al llarg de la Depressió de l'Ebre i d'entre les quals cal
esmentar com a interessants i relacionables precedents i paral·lels les tombes de
la necròpolis dels Castellets a Mequinensa.
Aquesta morfologia en forma d’empedrat tumular o túmul pla es torna a
trobar en els túmuls del bronze final, tan nombrosos en les comarques de la plana
lleidatana i que manquen en el territori on es troben els sepulcres megalítics amb
túmuls plans. De fet la diferencia és total en àdhuc al ritual d’enterrament, en els
sepulcres megalítics es practica la inhumació, en els túmuls del bronze final es
realitza d'incineració, això per ell mateix, ja marca una evident separació de
conceptes dels seus constructors. Malgrat l’aspecte poc tumular en sentit estricte,
del que poden gaudir les posteriors necròpolis tumulars, es poden considerar

“camps de túmuls” o “pseudotumuls” evolucionats, a les tombes dels quals
mancaven ja originalment unes estructures tumulars privades d’un fort volum. En
efecte no es troben a les necròpolis conegudes tarters o túmuls pròpiament dits de
dimensions considerables o d’una certa entitat i és molt possible que aquests
fossin quasi inexistents o tan reduïts que l’erosió rebaixés el seu nivell fins a
extrems insignificants.

Bronze mitjà
La personalitat de la cultura del bronze mitjà que es va desenvolupar entre
el 1800 i el 1200 aC. a Catalunya, mostra molts més lligams amb el Llenguadoc i
nord d'Itàlia que amb la resta de la Península Ibèrica. Durant aquesta fase de
l'edat del bronze és quan s’instal·la en el nostre país la fàcies lligada al vas
d'apèndix de botó, originària del nord d'Itàlia i embrancada amb la de Polada; seria
molt prolífica car se'n troben testimonis tant en sepulcres megalítics com en
poblats a l'aire lliure i coves; també apareixen els vasos polipods que podrien tenir
relació també amb Polada.
Es continuen ocupant les coves com a llocs d'habitació i enterrament,
existint pervivències de grups agrícoles amb economia de tipus neolític fins l'edat
del bronze. Per les planes del Segrià, Noguera, Urgell i Segarra, es troben fons de
cabana aïllats o bé petits poblats que mostren un urbanisme incipient;
probablement la manca de coves i la necessitat de terres per conrear, davant d'un
considerable augment demogràfic, va impulsar aquest canvi a la recerca de noves
terres i la conseqüent adaptació al mitjà. Les vivendes són de planta rectangular
amb murs erigits amb pedra en sec, que es disposen de forma perpendicular,
seguint un mur de fons comú; també existeixen fons de planta circular fets amb
materials lleugers.
L'estudi del protourbanisme a Catalunya i al País Valencià comencen l'any
1949, quan el professor Miquel Tarradell va plantejar en el I Congreso Nacional de
Arqueologia la teoria de que la cultura argàrica no sobrepassava pel nord la línia
del riu Segura. Així, mentre Almeria i la zona argàrica eren considerades com a
dipositaries de cultures protourbanes, i inclús urbanes en el sentit ampli, Catalunya
es mantenia en un estadi pre-urbà. Segons aquestes directrius teoriques, l’àrea
actual del País Valencià va quedar ocupada per una cultura amb forta personalitat
pròpia anomenada Bronze Valencià i explicada l'any 1969 per professors Tarradell.
El desenvolupament del protourbanisme en la zona de la Depressió de
l'Ebre catalana o el que es el mateix en la Depressió Central catalana, es troba en
funció, no solament d'una gènesi local a partir de cabanes i unitats habitacionals

molt arrelades i d'origen local, sinó sobretot, de les relacions que les comunitats
prehistòriques d'aquesta zona desenvolupaven amb els grups protourbans del
genèricament anomenat Bronze Valencià. En aquest sentit les estretes relacions
que semblen caracteritzar els grups de la plena edat del Bronze de la Catalunya
meridional amb les comunitats del Bronze Valencià.
Pel que fa als canvis sobre el tipus de poblament, cal dir que els
assentaments que es troben a Catalunya al principi de l'edat del bronze són aldees
que no tenen gaires diferencies amb les del neolític, amb una continuïtat
estructural i econòmica similar. Un nombre elevat de pobladors empraven les
coves com a habitat i sembla que els patrons culturals propis de les societats
camperoles encara es mantenien; com a casos de supervivència de la vida a les
coves es poden esmentar el Cingle Blanc d'Arbolí, al Baix Camp; la cova Fonda de
Salomó; la cova Joan d'Os de Tartareu a les Avellanes-Santa Linya, o el Foric d'Os
de Balaguer, ambdues darreres a la Noguera.
Els assentaments humans començaren a ser més grans i, tal vegada,
contenien més espais de magatzem; la ramaderia semblava no haver canviat,
però el seu objectiu no era primari, com buscar l'obtenció de carn, sinó dirigida a
l'obtenció de productes derivats, com ara la llet, la llana, o potser la força de treball
dels animals. En alguns assentaments els anàlisis del contingut dels recipients
ceràmics va donar com a resultat productes làctics, consumits bé de forma directa
o en forma de derivats com mantega, nata, llet fermentada, formatge, recuit, mató,
barreges amb cereals, etc.
El canvis en l'agricultura es notaren sobretot en les plantes conreades, ja
que el nombre i la varietat al llarg de l'edat del bronze va ser molt més elevada; i a
la vegada el procés de manipulació va ser més complert durant el període del
bronze, ja que el gra per exemple, va passar ara per la batuda, el ventat, el
garbellat i tal vegada, per un procés de torrefacció. A més ara, ara ja no es feien
barrejats: en les analítiques dels jaciments catalans d'aquest moment, sovint no
s'hi troben males herbes ni plantes ruderals, junt amb les conreades. Això vol dir
que s'empraven processos de neteja del gra.
Es pot afirmar dintre del possible, que en l'origen del protourbanisme de la
zona occidental i central catalana hagi pogut assistir a la confluència de dues
tradicions per un costat, la gènesi local sobre vivendes circulars i ovalades, molt
més rarament quadrangulars, com a Solibertant a Torres de Segre; per altra,
l'aparició de nuclis protourbans amb vivendes de planta quadrada i rectangular que
tindrien el seu origen en la tradició arquitectònica de poblacions que s'estenen des
de la zona d’influència de la cultura de El Argar, passant per la zona ocupada pel

Bronze Valencià, fins les àrees septentrionals de la Depressió de l'Ebre amb els
seus molt abundants exemples de vivendes rectangulars, amb o sense parets
mitgeres i compartimentacions.
En les comarques de Lleida, els tossals situats en les suaus planures del
curs baix del Segre, els plans de l'Urgell, els suaus turons de la Segarra i la
Noguera i en el triangle Segre-Cinca, hi ha abundants jaciments coneguts
bibliogràficament com “ibero-hallstattics”. De fet n'hi hagut prou en fer un examen
superficial per adonar-se'n que molts són veritables “tells” en els que es freqüent
trobar formes ceràmiques i elements materials corresponents al bronze mitjà i final:
Tossal de la Nora, Massada de Ratón, Genó, Solibernat, i altres, formen part
d'aquest ric i relativament complex mon dels poblats lleidetans.
A les comarques gironines els assentaments que es poden esmentar com
poblats són estructuralment diferents dels esmentats amb anterioritat, doncs es
tracta d'agrupaments de cabanes corresponents en la majoria dels casos al bronze
final. Amb tot es necessària aquí els seu esment per les relacions amb els grups
septentrional i meridional: Prullans, La Fonollera i altres més dubtosos. La llista es
pot fer extensible a la Catalunya nord, on es troben els Castellars d'Odelló-Via i
Sant Feliu de Lló, només per esmentar els més coneguts.
Diferents treballs en els darrers vint anys han estat dirigits a identificar els
monuments que omplin el buit existent entre els inicis del bronze antic i els segles
IX-VI aC, amb el món tumular del bronze final.
En aquesta direcció d'interpretació es fa indispensable cercar els exemples
que ens demostrin la continuïtat entre els túmuls coetanis del darrer món megalític
i les necròpolis tumulars del bronze final. D'aquesta manera, si tenim en compte
que un gran nombre de sepulcres que havien estat interpretats com a megalits cal
que siguin considerats a partir d'ara com a autèntiques obres tumulars,
identificables ja, almenys, de del calcolític-bronze antic, ara s'han d'identificar
quines són les baules que poden indicar l'evolució i transformació del món tumular
a Catalunya.
Actualment es pot dir que una gran part dels dòlmens tipus cambra
pirinenca, cambra amb vestibul-pou, o cista del calcolític i bronze antic son, sens
dubte, elements de sepultures de tipus tumular en les seves diverses variants. Així,
en la major part d'aquests casos, l'accés a les cambres s'havia de realitzar -com ja
ha estat vist- per un indret que necessàriament no hauria de trobar-se sovint
disponible per a noves deposicions. Així es força segur que els sepulcres tumulars
catalans representarien un únic moment de bastiment i utilització, llevat que fossin

més tard reutilitzats esporàdicament o violats. Així ho confirma el fet que una
estructura tumular amb cambra central havia de ser construïda i habilitada per a
ser clausurada definitivament un cop efectuades les inhumacions, ja fossin
individuals o col·lectives. Seguint aquesta línia, cal veure que en els sepulcres
tumulars catalans les inhumacions, generalment, no són primàries i si
majoritàriament secundaries, la qual cosa implica l’existència d'un primer indret de
descarnament dels cadàvers i de dipòsit de les ofrenes. D'aquesta manera,
arribem a la conclusió que una que una gran part del mon tumular català de l'edat
del bronze participa d'alguns trets comuns amb la tradició d'enterrament en balmes
sepulcrals, escletxes i petites o grans coves habilitades com a indrets funeraris, i
aquesta es una constant que trobarem all llarg de tot l'estudi del món tumular
català: el lligam estret entre diferents tipus de tècniques sepulcrals, de pràctiques i
rituals entre els diferents grups catalans.
Així, si com ja hem vist, el món tumular català té els seus orígens en els
grups de sepulcres tipus cista i cambra amb vestíbul-pou, observem també, que es
molt probable que les inhumacions del bronze realitzades en una gran majoria
d'aquests túmuls fossin originàriament de tipus secundari i, per tant, realitzades en
un sol moment. Ens trobaríem així amb un dels preceptes dels enterraments
tumulars: que foren bastits per a ser utilitzats una sola vegada o, en tot cas, molt
poques vegades, en contraposició clara amb les tradicions d'enterrament
megalític, ben representades per les falses galeries cobertes, que havien de
respondre a una utilització llarga, ja fos sovintejada o esporàdica.
Aquesta tradició d'enterrament simple primari o secundari i enterrament
doble o col·lectiu de tipus secundari, reflecteix de fet, la mateixa practica funerària,
es a dir, un monument per a una única practica d'enterrament. Si això era així, el
lligam que ens cal cercar al llarg de l'edat del bronze fins arribar a l'eclosió
coneguda del bronze final és mol més comprensible i coherent i fuig de les
interpretacions que volen veure en les pràctiques funeràries del bronze final un
trencament substancial amb les tradicions més antigues des del neolític fins el
bronze mitjà.

Final de la utilització dels sepulcres megalítics
En el bronze final, contemporàniament dels Camps d'urnes antics, entre el
1200 i el 900, s'arriba al crepuscle de la utilització dels sepulcres megalítics,
trobant-s'hi d'aquesta època la ceràmica acanalada.
Cal incloure també en aquesta relació el túmul del bronze final sobreposat
al “cairn” inicial de la galeria coberta de la Torre dels Moros de Llanera de

Solsonès, al qual es pot atribuir la datació radiocarbònica del 600 aC obtinguda ja
fa anys. Precisament prop del monument existeixen les restes d'un probable nucli
d'algunes cabanes disperses, evidenciat per la troballa en superfície de
ceràmiques amb acanalats i un fragment de nansa de vas amb d'apèndix de botó.
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