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ARQUEOLOGIA

Quan homes corn Mn. Joan
Serra i Vilaró arnb les seves intenses recerques en terres del Solsones
i del Bergueda, entre els anys
1915-1927, que culminaren arnb
dues obres de síntesi i d'interpretació (SERRA VILARÓ, 19251927); corn Bosch i Gimpera que
excava diversos sepulcres prehistorics, també al Solsones (BOSCH
GIMPERA,
1915-1920); corn
Lluís Pericot que recollí el sentit
de
la civilització megalítica
(PERICOT, 19251, establien les
bases de la prehistoria a casa nostra, poc podien imaginar que, mig
segle més tard, els seus treballs de
síntesi i d'investigació encara serien vigents i continuarien esdevenint classics dintre del món de la
ciencia de I'arqueologia.
Més endavant, i més concretament a partir del 1960, s'obrira
una nova etapa en reprendre's les
investigacions i publicar-se un
Corpus de Sepulcres Megalítics del
Moianes, Bages, (BATISTA, 1961 ).
A l rnateix temps, a la comarca del
Bergueda la tasca de recerca era
dirigida per Alberto del Castillo i
continuada eficacment pel grup

d'estudiosos del museu de Berga,
al capdavant del qual en Josep
Carreras dona u n impuls encomiable a la prehistoria d'aquelles
contrades. (CASTILLO, 1962)
(CARRERAS, 1975). La revisió del megalitisme en terres del
Solsones i del Bages portara
Miquel Cura a reexcavar algun
sepulcre i a donar una nova dinamica a la investigació des d'una
nova perspectiva (CURA, 1977).
Altres referencies a la prehistoria
d'aquestes comarques són les que
tracten els materials ceramics
del Neolític Final a Catalunya
(MARTIN, 1978).
Les investigacionssistematiques,
pero, es revifaran a partir de 1981
quan la Generalitat de Catalunya,
a través del Servei d'Arqueologia,
engegara u n reguitzell de treballs
metodics sota la direcció de Josep
arquebleg.
i Lluís
Castany.
Guerrero, antropoleg, els quals,
arnb el suport de I'lnstitut de
Prehistoria i Arqueologia de la
Diputació de Barcelona i amb la
immillorable ajuda d'una colla
d'estudiants universitaris -avui Ilicenciats en arqueologia-. treballaren els jacirnents que t o t seguit
exposarem. Les activitats d'aquest
equip varen ser extensives fins a
Osona, on s'excava durant tres
campanyes seguides la cova de "Les
Grioteres". (CASTANY, 1979).

És impossibie resumir en p o ques ratlles, corn es fa en aquest
cas i en aquesta revista, t o t el treball de camp, eis resultats i la seva
interpretació científica. T o t s'esta
duent, pero, a bon terme i s'esta
treballant en una tesi doctoral, en
alguns treballs monografics i en les
memories de les excavacions suara
esmentades, b o i fent referencia
directa sobre l'arqueologia de I'interior de Catalunya, incidint concretament en les comarques del
Solsones, Bergueda i Bages.
Abans d'acabar aquesta introducció volem senzillament exposar
que els nostres objectius són sirnplement investigar el nostre passat
prehistbric amb la coneixenca de
la seva cultura material i espiritual,
aprofundir en les societats de base,
les seves creences, la seva economia i, també, seguir arnb modestia
el camí que ens varen marcar homes corn Serra Vilaró, Bosch Girnpera i Lluís Pericot i d'altres, que
varen posar els fonarnents arqueoIogics a les nostres entranyables
comaraues.

LES EXCAVACIONS
ARQUEOL~GIQUES
Les nostres excavacions arqueoIogiques a les comarques suara esmentades, a partir de 1981, són les
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també, objecte d'atracció dels cercadors de tresors i de furtius
col~leccionistesque, de mica en
mica, els han anat espoliant. Les
restes que hem pogut recuperar
durant la nostra excavació-consolidació han esdevingut escadusseres: denes de collarets de pecten,
9enjolls d'ambre o arracades de
petxina, algun ganivet i fletxa de
sílex, ceramiques bellament decorades arnb estil campaniforme
incís o pirinenc i algun anell de
coure. Aquest sepulcre fou bastit
durant el Neolític Final, vers el
2400 a J.C., i va perdurar forca
anys, ja que la troballa de ceramiques amb apendix de botó li
donen una cronologia terminal
de 1500 anys a J.C.
La Caixa del Moro de Castell6.
(Naves, Solsones)
Tipologicament es tracta d'una
cista megal itica que varem excavar
I'estiu del 1983, la qual ens forní
d'uns materials antropolbgics importants per fer-ne I'estudi de població. No podem dir el mateix
de la migradesa d'aixovars arqueoIogics que consistien en algunes
denes de collaret de pecten i alguns fragments de terrissa de parets llises i escadussers. Aquesta
cista és soterrada i forma una vertadera caixa de pedres grans. Es
tracta d'un enterrament col.lectiu
diferent de les cistes neolítiques
que són més antigues i que contenen un o dos sebollits amb aixovars i rituals diferents.
La Tomba del Moro de Pea i el
sepulcre de cal Tururut
(Naves, Solsones)
Es tracta de dues cistes neolítiques excavades durant I'estiu del
1984 que es troben a les estribacions del migdia de la serra de
Busa. Malauradament, el seu espoli
era total i només la seva estructura
ens ha proporcionat algunes minses conclusions científiques. Les
ceramiques esmicolades i algun sílex entre els aixovars més interessants volem esmentar una sageta bellament treballada de cal Tururuthan estat recuperats de fora dels
sepulcres bo i repassant les terres
extretes pels violadors. Aquests
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sepulcres neolítics contenien el
sebollit en posició inclinada, de
costat i amb les carnes blegades
seguint un ritual religiós fruit dels
ferms conceptes religiosos. S'acompanyava el difunt amb objectes de
la seva vida quotidiana, destrals,
ganivets de sílex, collarets de pedra o petxina i alguns atuells o
bols de ceramica que, t o t plegat,
garantia la seva vida en el més
enlla. Aquestes cistes neolítiques
cal remuntar-les fins al Neolític
Mitja, és a dir vers el 3000 a J.C.,
i perduren fins a I'arribada del
fenomen megalític pels volts del
segon mil.lenari. La seva distribució geografica es limita a les comarques de la Catalunya Central
regades pel Llobregat i el Cardener, basicament.
El poblament o fons de cabanes
s
de ~ r i c dvArd6vol.
(Pinós, Solsones)
Durant I'estiu del 1985 hem
efectuat unes cales de sondeig
arqueolbgic en aquest poblat amb
resultats molt positius. Per a
enguany s'ha sol4icitat continuar
el treball d'investigació davant la
manca de dades que sobre Ilocs
d'habitat tenim en aquestes contrades. Podem avancar que es tracta d'un poblament a I'aire lliure
format per una comunitat estable
que es dedicava a les activitats
agrícoles i ramaderes i que vivia
en cabanes. De moment, hem trobat estructures de fogars, restes de
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ceramiques, eines de sílex, un
molí manual i qualques objectes
d'ornament personal. És un jaciment únic al Solsones, que ens pot
donar un coneixement directe sobre les formes de vida prehistoriques, I'organització familiar, I'economia i les estructures d'hibitat
d'un petit nucli de poblament del
Bronze Antic, és a dir del 18001600 a J.C. Ens interesa particularment aquesta excavació per poder interpretar les formes de vida,
ja que fins ara ens hem limitat
sistematicament a I'estudi dels
sepulcres i rituals de la mort, com
suara hem exposat.
ALGUNES REFLEXIONS
SOBRE L A PREHISTORIA A
L'INTERIOR DE CATALUNYA
Cinc anys de treball i d'investigació per aquestes terres interiors
ens han donat a entendre que si
culturalment i economicament
eren pobles pagesos i ramaders pobres, aixo és molt relatiu, ja que, si
per una banda tenim la certesa
d'unes arrels autoctones, fins i t o t
racials. afavorides per I'aillament
geografic, també podem dir que
aquest aillament es veura trencat
feblement, i en moments molt
concrets, per incursions de poblacions a través de les rutes fluvials
Megalit de cambra simple del Senat de les
Piper Gargalli (Bergueda),
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L'adveniment del Calcolític
comporta el del ritu d'enterrament
col.lectiu i I'entrada dels braquicranis centreuropeus al mosaic
racial del nostre terrer. Entre
aquest moment i el Bronze Antic
es dbna la incidencia maxima
d'elements alpins i plano-occipitals
(més rares), a mida que desapareixen els tipus "negroides". La zona
catalana es beneficia en aquesta
epoca d'una forta relacib amb
I'Europa continental, encara que
també ens arriben influencies peninsular~del Llevant i la Meseta
(mediterranis robusts), lluny dels
components eurafricans.
Si consideren les restes segons
cronoloqies i moments culturals.
entre e l - ~ e o l í t i cFinal i la darrera
Edad del Bronze, assistim a un sequit de fenomens antropolbgics
éncara no prou coneguts.
restes calcolítiques no poden ser
aillades de les del Bronze Antic
perque sbn barrejades en enterraments col~lectius,on predomina
el substrat gracil autocton i es fon
amb els alpinoides (Solsones, Esponella, Cornet, Falset), dinaroides (Su i altres), i mediterranis
robusts, més abundants quan rnés
al sud, on s'originen. El campaniforme, de moment. cal associar-lo
als grups mediterranis (Cova Ventosa). Els enterraments megalítics,
potser elitistes o selectius (Mohen)
o no, corresponen a uns tipus ben
definits per Turbón, predominantment dolicomesocranis de talla
mitja-baixa; segons aquest autor,
no hi ha diferencies significatives
entre els sebollits a les balmes i als
megalits. Pel que fa al Bronze
Mitja, diu Riquet que en aquesta
epoca entren els "poladians" i reutilitzen coves i dolmens buidantlos previament, de tal manera que
pretendre coneixer gent més antiga fora quasi impossible; personalment, penso que en aquest moment hi ha una disminucib de braquicefals a costa d'un augment
del substrat autocton, que s'anira
mantenint fins al Bronze Final i
I'inici de les tecniques de cremació dels difunts.
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