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lograrern reunir al^unes novel dades paletnologiques d interes, de

quines cn donem compte amb la comunicacio present.

La vita de Prades, a 1,028 m. s. m., s'assenta sobre 1'arenisca roja

del Trial inferior. Els mateixos terrenys triasics la rodegen en totes

direccions, exceptuant pel N., on s'extenen considerablement les

pissarres i grauwaques paleozoiques que adjunten les comarcades del

Priorat i Conca de Barbara. Aquestes pissarres contenen notables

restes fossils de vegetals i nc^reids a Vimbodi i I'Espluga (^lallada,

Faura), i nosaltres en recollirem d'identics a Cornudella, i suara a

prop de Prades. Probablement, pertanyen al Tornasi^t,
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Damunt d'elles ve el Triasic. EI pis inferior o Buntsandstein for-

ma la Serra dels Colomers amb el seu conegut acabament Hord orien-

tal o Tossal de la Baltasana (1,2(11 m. s. rn.), el Bosquet i el basament

dell Pics, les Purrides i de tota la gran clapissa triiasica de 1'A1muFa-

ra, fins al Camp de Tarragona. EI Muschelkalk resta redu'it al seu

nivell rnes inferior (Virgloria) formant, a I'E., les esmentades serres

dell Pics i les Purrides, i al W., el Pla de la Guardia i ell Vidriers,

continuant-se amb ell Mutllats cap a Montral i amb les Gritelles fins

a Ciurana, i esta constitu^it aixi, d'abaix a dalt: calisses compactes

i tabulars, calisses organbgenes, calisses margoses fossiliferes, ca-

lisses compactes i organogenes superiors. EI nivell superior o Ladinia

estir representat per les argiles i guixos que, entre Prades i Ciurana,

formen la bass de la Muleta d'En Viles i per les capes superposades

de calisses compactes i de fucoides. El Keuper es troba Homes en la
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bands meridional o mes enfusa del sistema, ^o es: a Gallicant, Bosc
de 1'Almu^ara i taro de Montral.

Descansant tambe discordantment sobre les pissarres, una no inter-
rompuda faixa d'argiles gipsiferes, margues, conglomerats i calisses
margoses s'exten des de mes enlla de Cornudella, fins a prop de Riu-
dabella i Vimbodi, constituint les serres del Montsant i la Llena, i
corresponent al limit S. de la gran claps oligocenica de les comarques
Ileidatanes.

Finalment, immediatament al NE. de Prades, aflorei„;en les rogues
granitiques, i sobre d'elles descansen, en part, les pissarres i grauwa-
ques del pea del Tossal, i en part, 1'arenisca roja dels Colomers i el
Bosquet.

I. - COVA DEL CISTERER

Entre aqueixes dues petites serres s'exten la vall d erosio del
Bassot des de la bass del Tossal fins a Prades. En la cinglera NW.
del Bosquet , d'arenisca roja i conglomerats quarsosos , s'hi troben,
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entre altres i com a mes importants, la Cova-Rzimunda, la del Teio i la
del Cisterer.

Deixant per una altra ocasid 1'exploracio de les dties primeres,
practicarem el dia 20, la de la Cova o balms del Cisterer.

En arribar a aquesta cova, un cantell de terrissa que aflorejava
entremig de la terra acumulada en el foes, ens sorprengue i crida
de seguida I'atencio. L'extreguerem immediatament, i creient que es
tractava d'un reste de ceramics prehistbrica, ens proposarem practi-
car hi un ordenat treball d'excavacio per mitja del qual hi poguerem
Iliurar, posteriorment, un abundos material arqueologic, entre silex,
terrissa i alguns altres objectes.
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Es troba la cova del Cisterer a poc menys d'un kilometre de Pra-
des, i esta encarada al NW. L' al4aria i amplaria de la boca son duns

2'50 m. i (1 m., respectivament . L'altitud sobre la vat] del Bassot, 6s
duns 10 m., i de 1,040 sobre el nivell de la mar . L'alcaria total del
cingle es de 30 m. p. m.

El sol de la balma esta soterrat
per una capa de terra roja, sorren-
ca, quin gruix den venir a ser d'uns

0`40 m. com a maxim. Aquesta
terra roja prove, naturalment, de
l erosio de les capes d'arenisca, i

s'ha anat dipositant en el pis de

la cova en esser arrastrada per
I'aigua, merces a un petit esc6rrec

que hi ha en la paret pel costat de
Prades. Semblant dip6sit fa dub-
tar de que la profunditat actual de
la cova del Cisterer hagi sigut,
en mes o en menys, sempre la
mateixa i que si, en cas de re-
sultar realment mes fonda , d al- ^y ° _
trey excavacions donarien encara
mes notables resultats.

Les fetes per nosaltres consis-
teixen en una cequia transversal
que mida prop tres metres de
llargaria per mig d'amplaria i 35

cm. de profunditat.
CERAMICA.- Fins a deu frag-

ments en possum corresponents,
probablement, a dos sols vasos.

Escarbutant qualsevol d aquei-

xos testos, es veu que la pasta
es molt grossera , de color negre i

riqu(ssima en larninetes de mica i

granets de quart. Algona vega-

da, es veu en la seccio que con-
serva el color negrenc, per fora, denotant, com es sabut, que la seva
coccid degue ser molt imperfecta. Careixen de tota ornamentacib.

Un d'ells (lam. 2, fig. 9), presenta en tota sa llargaria on angle
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poc sortint, primitivament formatitzat, indicant la unio del coil i el
cos d'un vas de grans proporcions. Mida 17 X 8 cm., i el seu gruix
es de 14 mm.

Un altre, mes notable, ofereix a tres centimetres de la boca, una
nansa constitu 'ida per tin tipic mugro, pla per damunt i convexe per
sa cara inferior, que to 56 mm. d'ampiaria per 23 mm. d'alVAria. Ses
dimensions son 7`5 X 9 cm. El gruix de la hoca, quelcom eixamplada
cap enfora i redu*fda a un cantell completament his, es de G mm., i el
dels restes de 14 mm. (Lam. 2, fig. 10).

Un tercer, del mateix gruix, no presenta cap detail, i formaria,
probablement, amb els anteriors, part d'un mateix gran vas u olla.

Els denies testos son menys gruixuts (5 mm.), encara que fets de
la mateixa pasta. El mes interessant consisteix en una porcio de vora
de hoca, quelcom retorcada enfora. Tots ells, pel sett gran abomba-
ment, formarien part d'un o mes grans recipients.

SILEX I QUARCITES. - Es dificil fer una classificacio ben exacta
de les nombroses-mes de lrescenles-peces de silex i quarcita que
tenim extretes de la cova del Cisterer.

En general, la labor es tosca, i solament algunes fulles en forma
de ganivet de doble fil ban sigut objecte d'un treball mes delicat.

Cal incloure entre aquestes les representades per les figures
segiients. La figura I ( lam. 1) correspon a una magnifica fulla de
silex translticid que presenta tin principi de manec o agafador La 2 a
una altra de silex rosat, notable per tenir son extrem tallat en forma
de burl (que recorda els de stir angle de lame) i una mossy per a
afavorir el sell manegament. Les figures 3 i 4 corresponen a peces
mes petites, i la 19 representa tin doble raspador de silex rosat, ofe-
rint ambdos cantells retocats i un petit manec.

Demos, les figures 8 i 12 reprodueixen altres raspadors de silex
opali, corresponents a un mateix tipus, i la primera exhibeix una
mossa identica a la de la fulla 2

Els raspadors simples son igualment abundants i de formes varia-
bles. La figura 2 (lam. 2) correspon a un d'ells, de silex grogenc que
to una cara retocada; molts altres presenten una seccio triangular (1).
D'aquests darrers es passa a una tercera forma en tasc6, al-tins de
bastant ilargs que deurien servir de potents ganivets.

(1) Sen,blants a aquests, mes de dues cares tallants , son u n s altres que posseim (V. lam.
fig. 5), en nombre d'una dotzena , identics als talons del benemi rit consoci En Amador lioniani+
extrets per ell de ('important Abric de Capellades que duu el seu nom . L'enginy' sa leoria que
sot' re ells desenrotlla el senyor Romani, la creien, bastant pro

'I
able, adhuc pels procedents de la

nostra Cova . Vegi's Trehalls de 1'Inst . (at d'llist A'at,, any 1917.
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Les figures 9 i 23 (lam. 1) representen raspadors amb la cara

tallant convexa, i es interessant el de la lam. 2, fig. 1, per tenir, en

ambdues cares, tins petits buits que facilitarien la seva subjeccid.

D'altres raspadors tenen la cara tallant cilncava (lam. 1, figs. 22 i 24);

i tambe son fregiients les petites lamines raspadors de totes formes.

Son remarcables els raspadors pedunculats de les figures (3 i 7

(lam. 2), tin d'ells denticulat, que seria aprofitat com a serra.

Tambe son ben caracteristiques les petites peces de les figures 5,

G i 7 (lam. 1) i, per altra part, les de les 20 i 21.

Les puntes de totes menes formen una altra bona part de I utillat-

ge. La de la figura 14 (lam. 1) presenta la vora dreta grosserament

retocada; i la de la 13 denticulada la vora esquerra. D'altres exem-

plars deuen ser considerate com a peces de fortune.

El punxo corvat de la figura 17 (Iam. 1) es de silex opali, i el de

la figura 18, de quarcita.
Finalment, cal anyadir a aqueixa Ilista una gran quantitat de

percutors, nuclis, peces nucleiformes i petits esclats, barrejats amb

les demos peces.
DEMI?S OBJECTES.-Els demos escassos objectes retirats, son els

segiients:
Petits bocins de carbo.
Algunes flavors o grans indeterminats.

La conquilla d'un gastropod terrestre (Heli_x nenroralis Lin.),

lam. 2, fig. It.
Varis grans trossos de pissarra, tin Tells amb una vora arrodonida

i tallant, i altres d'arenisca roja.
EDAT DEL JACIMENT.-^A quina epoca o epoques de la industria

litica cal referir la Cova del Cisterer?
Duna manera caracterfstica, es evident que ('instrumental desco-

bert en conjunt no se porta a cap determinada indtistria de la pedra,

que junt amb moltes peces que s'acosten a les trobades en estacions

paleolitiques catalanes, n'hi han d'altres que cal incloure en una civi-

litzacio ulterior o mes avencada.
Denies, tot l'utillatge es troba barrejat, a tin nivell de poc gruix,

entre 10 i 25 centimetres de fondaria, i la presencia de la terrisa, per

ella sofa, ens obliga a creure que no pertany la Cova del Cisterer at

perfode Paleolitic, i tampoc als anomenats postpaleolitics, sing a un

altre posterior; de manera que tot i essent possible la intrussio d'al-

gunes peces arcaiques, i tenint en compte, per altra part, I'absen-

c(a de la destral pulimentada, creiem que la Cova del Cisterer
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correspon als primers temps del periode neolitic; en els que, passa-
des les epoques gelars, I'home , instal,lat a la vora de les enlairades
planures fertils, havia comencat a fer-se a ma les primeres peces de
cerdmica, inaugurat el conreu dels cereals i d'altres plantes , junt amb
la formacio dels primers remats , i seguint tallant corn sos antepassats,
i encara mes grosserament que alguns d'ells, la pedra foguera o silex,
anyadint - hi alguns noes caracters i perfeccionaments , fins entrar de
pie a l'edat de la pedni polida.

( .u dcl l i,tel,I I of I

OBJECTE DE LA CovA.- Indubtablement, l'antiga habitacio del
Cisterer seria tin taller d'utillatge en silex, comprovant-ho i'abundo de
nuclis, percutors i petites peces de rebuig que s hi troben. La seva
situacio, en tin marge de la vall del Bassot, al cim d'un accentuat
talus, tocant al pla de Prades, seria molt favorable, i sobre tot la
seva proximitat als limits meridionals de I'Oligocenic de Lleyda, qui-
nes margues i argiles gipsiferes inferiors dell termes de la Morera
Cornudella, Albarca i Vilanova, extraordinhriament riques en silex,
proporcionarien una inestroncable primera materia.
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II. - DE PRADES A CIURANA

i I^

El cami, ordinariament seguit, que uneix aquests dos pobles, es el
que despres de pujar pel cingle dels Vidriers, dona pel N. la volta a
la Moleta d En Viles i travessa el barranc de la Font-trobada, enfront
del Mas de Sagrantill.

En 189(3 - ja n'hem fet esment - el delegat a Prades del -Centre
Excursionista de Catalunya), En Francesc Llaurado, envia a aquesta
entitat una munio de petits objectes, tots iguals, rodons i foradats
del mig, que un pages va trobar en quantitat de mes d'un cabac, so-
cavant una alzina, a tin kilometre de Prades, en el cami de Ciurana.

Indagat i reconegut el punt exacte d' aqueixa troballa, hi ferem fer
una petita excavacio obtenint de nou els mateixos objectes desco-
berts ara fa vint-i-tres anys. En trobarem tres, i en reprodu'im tin
dells (lam. 2. fig. 12). Presenta una cara plana , I'altra concava i tin
forat central. Llur diametre es de 1 cm.

Com ja opina el savi enginyer de mines don Lluis M. Vidal
en 189(1, es tracta de fragments de conquilles marines, desgastats i
foradats, dels que usa Y home neolitic en forma de collarets i altres
ornaments . Un d'ells presenta en la cara plana , poc desgastada, les
costelles ben visibles, denotant que correspon a tin Cardium.

El hoc d'aquesta troballa correspon a un kilometre al SW. de Pra-
des, a cinquanta passos a ma esquerra del cami que va a Ciurana, i
distant tins tres metres d'una petita cova, en el pla dels Vidriers.

Pels ferestecs encontorns de Ciurana, poble prou conegut per la
seva notable esglesia romanica, s' hi han trobat igualment nombrosos
vestigis de 1'home prehistoric. En la Col-leccio Sala, de Vich, hi han
guardats alguns silex tallats d'aquesta procedencia, i en el treball
esmentat d'En Massot i Palmers se n'hi descriuen moltes formes.

Les destrals polirnentades hi han sigut aqui trobades en gran
nombre, i el Sr. Massot en descriu varies de bassalt - una d'elles a
mig fer, de la cova del Titi-i una de fibrolita; en el «Centre de Lec-
tura ,, de Reus, se'n conserva una de bassalt, trapezoidal, que mida:
125 X 40 X 17 mm., i nosaltres en trobarem i conservem una altra
que fa: 118 X 47 X 28 mm., (lam. 2, fig. 13). Segons En Massot,
I'estacio-taller de Ciurana, dataria dels temps compresos entre les
darreries del Paleolitic (Magdalenia) i 1'epoca Robenhausiana.

Barcelona , setembre 1919.


