
CRÓNICA DE LA SECCIÓ AR(lUE.(1T-t')GicA

els sepulcres no megalítics de la meitat S . de Catalunya que amb la cultura megalítica l,ircnenca
o amb la de les coves que són les típiques del llur territori.

El problema dels braçalets de pectuncle és, en certa manera, complexe, si bé són típics de la
cultura d'Almeria i de les seves extensions, rom s'ha dit, a les regions veïnes de la cultura de les
coves solen aparèixer. Al S. d'Espanya surten a la Cueva de la i\Iujcr (Alhama dc Granada) ( 1 ).

A Catalunya, a les coves de la província de Lleyda, es tlohen també braçalets de pectuncle a les
coves del Tabaco de Camarasa i a la cova de l'Aigua, d'Ales de Balaguer (2).

Sembla que els braçalets de pectuncle passen de la cultura d'Almeria a la veïna de les coves.
Així no tindria res d'estrany que els de l'Alt Urgell representessin quelcom en relació amb la civi-
lització indígena de les coves.

Emperò el tipus de cista no megalítica en què su r ten podria senyalar-nos un altre origen : una
possible influència de la cultura de la meitat S . de Catalunya, d'origen almerià, que tindria la seva
base a la comarca de Solsona, des d'on hi ha fàcil comnnicació vers l'alt Segre i l'alt Urgell.

Per acabar, cal insistir notant que al ple eneolític en el territori en què a la civilització de les
coves se n'hi han superposat d'altres, s'observa com aquella sembla dotada d'una gran vitalitat
i sobreïx per damunt de totes les barreges . Ens atreviríem a dir que amb això succeeix ço que
molt sovint té lloc en posar-se en contacte dos pobles: l'indígena resta momentàniament sots el
que acaba d'arribar i que domina, imposant momentàniament determinades formes de la seva
cultura, però a la llarga l'altre sura tornant a continuar la seva civilització i fins absorvint els
elements ètnics forasters.

En el nostre cas tindríem que, malgrat la superposició a la gent de les coves dels pirenaics
i dels del SE . d'Espanya, aquella restaria essent gairebé el principal component ètnic i cultural
da la població de Catalunya, ço que s'observa en els períodes següents, com es veurà en altres llocs
d'aquesta Crònica, en la perduració de la ceràmica de les coves er els començos de l'Edat del bronze,
en la primera Edat del ferro i en l' època ibèrica (3), malgrat la tònica general de la cultura es trans-
formi, d'acord amb les noves corrents de civilització de cada època . — P . Boscu GIaMPERA.

La cova del Boquique a Plasència

D. Pere García Faria ha fet excavacions al terme de Plasència, a les coves del Boquique, de
quals troballes n'ha fet generosament donatiu a l'INSTITUT (4), facilitant a l'ensems la següent
notícia sobres la cova i els treballs fets en ella:

L'EXCAVACIÓ I LES TROBALLES

A la part més elevada del terme de Plasència, en la devesa de Valcochero, i 90 metres més
amunt de la cota de la carretera que passa per sota i que marca 36o metres sobre el nivell del
mar, es troba la cova del Boquique, anomenada així per haver servit de retugi a un bandoler
conegut amb aquell sobrenom . L'entrada gran que avui té (vegi's plànol de la fig . 188) estigué
tapada abans, havent estat oberta en fer a trossos una roca que hi havia per obtenir pedra per
a les construccions de Plasència . Llavors la cova sols devia ésser accessible per l'entrada més
petita, en la qual es troben senyals d'haver-se picat les roques, ço que sembla fet en temps mo-

derns. Fa anys, I) . Vicens Paredes, de Plasència, hi féu exploracions, arribant fins a mig matre
de fons i trobant-hi, segons sembla, destrals de bronze i fragments de ceràmica a mà grollera.
Nosaltres varem continuar continuà afonant fins a la roca, i en aquesta capa profunda ferem les
seves troballes.

Aquestes consistiren en nombrosos fragments de ceràmica a mà, de terrissa rogenca, amb molts

grans de quars i freqüentment amb decoracions ; percussors de quars ; dues destrals de pissarra

de forma molt irregular, essent pròpiament dos palets als quals s'ha fet un tall (fig . 189) : un parell

(1) MAC PHERSON : 12 Cueva de la Mujer (2 .° parte) (Càdiz, 1871) ; làm. V1II. n .° 3.
(2) SERRA ÏnÀFOLS (J . de C.) : La col .lecció L . M. Vidal (Materials de Prehistòria catalana : I . Publicació del Seminari de

Prehistòria de la Universitat de Barcelona, 1921,) làm. I, n.' 5 i làm. II, n .^ 20, respectivament.
(3) Vegi's, en altres llocs d'aquesta Crònica, Boscn : Els sepulcres megalítics dels començos de l'Edat del bronze de la

comarca de Solsona (en particular la nota 1 de la pàg . 531) : L'estat actual de la sistematització del coneixement de la pri-
mera Edat del ferro a Catalunya (p . 586 i seg .) i diferents llocs de les notícies referent a l'època ibèrica.

(4) Llevat d'uns molins de mà que donà al Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Vegi's N11 LinA : Museo Arqueológico
Nacional, Adquisiciones en 1917 (Rez'ista de Archivos, Bibliotecas y bíuseos, 191S).
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Fig. 188 . — Cov a del Boquique (Plasència) . Planta

d'esclats de sílex, que difícilment es pot dir si Iran estat utilitzats
; un punxú d'os de 15 Centíme-tres de llargària, amb la punta molt ben tallada (fig

. 189), i que poguí, servir per a fer les inci-,ions de la ceràmica ; tres f
ragments de vasos de pedra (serpentina) i nombroses restes de molins

de mà, generalment de forma aplanada la peça de sota, amb un dotproduït pel frec de la peça superior, que tenia forma arrodonida.
Les dues destrals sortiren a la part més inferior del jaciment ; els

molins es trobaren en diferents llocs d'aquest, i també fora de la
cova

. Prop de la paret de l'Oest de la coya sortiren moltes restes
d'ossos carbonitzats que scmhlen indicar una llar (1) . -- PERE GAR-CIA FARIA.

LA CERÁMICA

La ceràmica comprèn diversos fragments sense decorar i altres
decorats (fig . 191) . Entre els primers, alguns són grollers, però altres
bastant ben polits fre qüentment, amb les parets un poc gruixudes.
Els perfils apenes si permeten endevinar algunes formes (vegi's la
taula de formes, fig . 19o) . En determinats casos es troben senyals
d'ansa o l'ansa ben conservada

. Un grup de fragments amb decoraciór
udimentària en comprèn alguns amb mugrons aplicats a les parets

del vas, però sempre es tracta d'un o dos de dimensions regulars,

(I) També recollí el Sr
. Garcia Fària dues pedres (arenisca) que per llur forma, compara als ídols del Carcel i de TròiaI .a semblança sembla deguda a la ruera casualitat,

Fig . 1 8 9, — Coya del Boquique
(Plasència) . Punxó d'os i destrals

de pedra (1/3 apr .)
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i mai formant sèrie, com s'esdevé en qualque cas en la terrissa millor ornada . En aquest grup
poden incloure's qualques fragments de vores amh ditades o incisions fetes amb punxó al mateix
cantell de la vora (fig . 191, nlíms . 3 i 4).

Entre els fragments que podríem ano-
menar amb decoració desenvollludu,
ha clos de grollers, amb cordons en relleu,
amb impressions digitals (n . 1) o sense
(n .° 2), les úniques decoracions d'aquesta
mena . Dels primers un té la impressió
digital plana com de costum, però l'altra
és feta amb el dit de punta marcant
l'ungla. Altres decoracions en relleu són,
ell un parell de fragments de superfície
polida, cordons estrets fins.

rft
4—7 f	 ;s

kricä .d..

	

.o

	

r
' ~

	

•
	 k"	

Fig . 19o . — Cova del Boquique (Plasència).

Perfils de la ceràmica

Fig . 191 . — Cova del Boquique (Plasència).

Ceràmica ornada

Un nou grup està constituït per un fragment amb una doble sèrie de mugronets molt petits
prop de la vora, i per dos que tenen mugronets combinats amb incisions . El més senzill en te (los
no massa petits, i sota d'ells diverses línies ondulades irregulars ineises (n .' 6) . L'altre té una
sèrie de mugronets petits a ran de la vora, i un xic més avall diverses línies paralleles que for-

men una ondulació enquadrada per dues sèries de punts incisos. L'ondulació sembla arrencar d'un
relleu trencat que no es comprèn bé si és un senyal d'ansa o un cordó estret vertical en relleu.

Segueixen els fragments amb decoració solament incisa . El motiu més semzill és el de sèries
de punts o petites línies discontínues (néms. 5 i 9) . En un fragment amb dues sèries d'incisions
verticals, aquestes semblen unglades (n .° 4) . En certs casos són dues o tres sèries de punts paral-

leles (n.° 18) . Per excepció, en un fragment, hi ha diverses sèries paralleles de punts molt fins
que arrenquen d'un mugró allargat per cada costat, havent-hi un altre grup de sèries paralleles
de punts més avall del mugró, formant una ondulació que no es veu com acaba (n .° r3) .

Un altre grup d'incisions ofereix conjunts de línies paralleles continues ineises, molt pròximes
les unes a les altres, que degueren formar una zona bastant ampla (n .° 11) . Aquest sistema d'in-

cisions en té d'altres amb les línies niés distants (n .° 7) o amb una incisió transversal que parteix
de la part inferior de la zona i que no sabem sí devia ésser el convenç d'un triangle o d'un zig-zag

(n .° io) . Hi ha també un fragment amb línies paralleles ineises, formant una zona, combinades

amb una línia de punts (n .° g) ; un altre té la zona formada per dues línies paralleles, entre les
quals hi ha incisions rectilínies transversals (n .° 8).

Un nou grup té motius més variats, sols representats, malauradament, per dos fragments.
En un d'ells hi ha clucs línies de punts deixant entre elles un espai ample que omplen grups de línies
ineises paralleles formant un zig-zag, els angles de les quals tallen les línies de punts esmentades

(n .° 5). L'altre té dues sèries d'incisions formant angles parallels, que també es podrien comparar
a dues garlandes de fulles esquemàtiques .

	

-
Un últim grup, molt interessant pel que direm després, comprèn punts incisos amb una tèc-

nica especial (núms . 12, 14, 15, 18 i 19) . A conseqüència de no alçar el punxó fins a separar-lo del

tot de la superfície del vas després de cada incisió, ~n arrossegar-se la punta fins a arribar al nou
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punt, resta imprès un sola' entre els dos punts, perù molt menys profund . .AIn!) aquesta tècnica
s'han decorat sis fragments : els niés senzills tenen sols diverses links horitzontals paralleles

(nlúns . 14, 15, 18 i 19) . Ull fragment té una sèrie de línies parallcles, les més exteriors dc Ics quals

formen una doble ondulació, penjades d ' una zona de links horitzontals . Un altre fragment te
un tros d ' ondulació lorinada també ama) diverses links paral'k'les . Finalment un altre, ami) una

ansa, te, per sota d'aquesta, dues sèries dC corbes concèntriques que ('s erellen (n .° I2).

P. Bosch Giivi i 1.

L'estat actual del coneixement de la civilització

neolitica i eneolítica de la Península Ibèrica

La cultura asturiana i la seva cronologia . — Mercès als treballs del Comte de la Vega del
Sella i del professor Obermaier (I), sabem que cl néolític de la regió cantàbrica comença amb la
cultura que cl segon anomena asturiana i que apareix en uns kioekkenmoeddings, a l'entrada de
les coves cantàbriques, caracteritzant-la uns típics palets de cuarcita als quals s'ha tallat una
punta . La posició estratigràfica de la cultura asturiana és avui segura, per superposar-se sempre
a les capes azilianes que freqüentment existeixen a les mateixes coves . 1. ' astlu-ià representa així
quelcom equivalent cronològicament al campinyià francès i als kioekkenmoeddings nòrdics, o sia
un protoneolitic . En canvi els kicekkenmoeddings portuguesos de pugem cal fer-los recular fins
a l'azilià després dels últims estudis de Breuil i Obermaier ( 2 ) . No són altre cosa que una de les
varietats de la cultura tardenoisiana caracteritzada pels microlits, la qual, a son torn, és succes-
sora del capsià que durant el paleolític superior es desenrotlla al Sud i Centre de la Península.

L'art rupestre post-paleolític. — Les estacions i la cronologia . — Falten per complet en al-
tres llocs estacions equivalents a l'asturià, i la continuïtat de la cultura sols es pot suposar amb la
persistència de l'art rupestre, que cada vegada s'estilitza més. En les seves fases menys esquemà-
tiques que ens han donat a conèixer els descobriments dels últims anys (3) : Laguna de la Janda,
Las Batuecas, Minateda, posteriors a les més naturalistes paleolítiques dels graus corresponents
de Minateda, Alpera, Valltorta, Cogul, cal posar-lo en relació amb la primera part del neolític.

Això resta comprovat, sobretot per l'estudi de H . Breuil (le la cronologia de les fases de Mina-
teda (4), el qual definitivament sembla que aclareix molts punts foscos de l'evolució de l'art de
l'Est i del Sud, reprenent amb nous elements ço que amb motiu de l'estudi de les pintures de la
Valltorta féu ja Obermaier (5), car comprova noves influències cantàbriques de les fases orinvacia-
nes i magdalenianes en l'art de l'Est que ara ofereix ja animals quaternaris (ren, els, etc .).

Posteriors a aquestes fases n'hi ha d'altres en les quals l'art degenera caminant envers una
estilització cada volta més esquemàtica ; i amb elles ens trobem ja en presència de l'art que conei-
xíem per múltiples pintures i gravats i el catàleg del qual ha experimentat en els últims anys un
gran augment : la Laja de los Hierros, a Andalusia, i La Torre de Hércules, a Galícia, els de Faido
i Albaina (Alava) ( 6 ), en ço que es refereix als gravats ; en quant a pintures La. Esperança, a Por-
tugal, els signes estilitzats de la Cova de la Pileta, els anàlegs de Las Batuecas (Salamanca) i de
Minateda i Peña Tu (Astúries).

Aquest grup estilitzat, avui sembla que definitivament podem fixar-lo en la fi del neolític i en
l'eneolític . Ens ho han provat, en primer lloc, les seves representacions d'ídols neolítics (Sierra Mo-
rena, Las Batuecas) i el punyal de coure de Peña Tu ; després la seva relació constant amb els
sepulcres megalítics, en les lloses dels quals se sol trobar : a Portugal (7), a Galícia ( 8 ) amb molta fre-

(I) Vegi's OBERMAIER : El hombre fósil (Madrid, 1915), 1 COMTE DE LA VEGA DEL SELLA : El paleolítico superior de Cuelo
de la Mina (Memorias de la Comisión de investigaciones paleontológicas y prehistóricas, Madrid, 1917).

(2) Vegi's OBERMAIER : El hombre fósil.
(3) Vegi's la bibliografia completa en Besen : La arqueología pre-rornana hispánica (apèndix a la traducció de Schulten,

Hispania), Barcelona, 1920, pàg . 144 . Sols es citen aquí Ies publicacions posteriors a 1919.
(4) BRELIL : Les roches peintes de Minateda (L'Anthropologie, 1920).
(5) OBERMAIER : Las pinturas rupestres del barranco de Valltorta, Castellón (Memorias de la Comisión de investigaciones

paleontológicas y prehistóricas, Madrid, 1919).
(6) BARANDIARÁN : El corte rupestre en Alava (Bolelín de la Sociedad Ibérica de Ciencias Naturales, Marzo-Abril 1919).

Per Ies demés troballes vegi's la Bibliografia a La arg . pre-roen . hisp.
(7) Vegi's LEITE DE VASCONCELLOS : Peintures dans des dolmens de Portugal (L'homme préhistorique, 1907, n .^ 1) ; CORRE1A:

Gravura do dolmen da Pedra dos Mouros (Terra Portuguesa, 1917) i els altres llocs citats a La arqueología pre-romana hispànica,
pàg . 146.

(8) MURGLfA : Historia de Galicia, vol . I, 2 .• edició (Coruña, 1901), pàg. 508 . Vegi ' s també, CABRE : Arte rupestre, cap. II,
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