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A mesura que al massís de Garraf avancen les investigacions científiques en prehistòria, van sorgint
diverses manifestacions que depassen el caràcter de merament objectes o d’espais d’ús quotidià i
que hem de integrar a la categoria de manifestacions rituals, simbòliques i/o religioses. Centrats en
el neolític i el calcolític, des dels idolets i figures antropomorfes, passant per les ceràmiques rituals,
el simbolisme de la cal·laïta i fins arribar a mines, dòlmens i coves sepulcrals tot un seguit de manifestacions tant materials com immaterials permeten dissenyar un esbós del que podria ser l’entorn
simbòlic de les comunitats neolítiques de la contrada.
Els espais, els aixovars i el tractament de les despulles dels traspassats indiquen que en aquest període ja existeixen creences arrelades que conflueixen en una teorització religiosa. Aquesta religió
sembla estar basada en la creença de l’existència d’un altre lloc més enllà on arriben els difunts.
En aquest esquema les “entitats” representades per les figures antropomorfes serien personatges
que acompanyaven el finat fins al més enllà, el guiarien en el viatge i, àdhuc, el protegirien. Algunes
d’aquestes creences s’organitzarien entorn de personatges, de figures, que afavoririen als membres de la comunitat. Per tant, si les seves figures acompanyaven als difunts, podríem pensar que
els personatges els acompanyarien, guiarien i/o protegirien.
D’altra banda, tant els petits ídols neolítics, com les representacions de gran format, ens aporten
un cúmul d’informacions de caire antropològic que ajuda a conèixer part d’allò que no identifiquem
amb el registre material. Podem suposar que les comunitats de la nostra prehistòria recent tenien
alguna mena de religió, en la que el culte a la fecunditat devia tenir la seva importància, i pensem
que aquests petits ídols i les ceràmiques rituals o els propis rituals amb motiu del decés dels membres de la comunitat en són evidencies materials i immaterials.

NEOLÍTIC ANTIC. El Neolític Antic Cardial
La mort i els seus rituals

L’esdeveniment de la mort és, a hores d’ara, la manifestació més clara que tenim per esbrinar el
món de la religiositat de les comunitats prehistòriques. En funció de la fórmula amb que la comunitat fa el tractament dels seus morts, interpretem la complexitat espiritual de les seves creences. No
és habitual, en la prehistòria occidental, la trobada de temples i espais de culte reconeguts, sobre
tot a inicis del neolític. La utilització de les coves com a espai sepulcral les converteix en sepultures
col·lectives, en veritables panteons i, en conseqüència, en llocs de pelegrinatge, santuaris en els que
els vius veneren els morts.
La primera manifestació al NE del Garraf d’aquesta voluntat de cercar un lloc per a inhumar les
despulles dels traspassats la trobem durant el Neolític antic cardial, quan les comunitats de les coves de Can Sadurní (Begues) i cova Bonica (Vallirana), en la segona meitat del VI mil·lenni, empren
ambdues coves com a sepultura col·lectiva i, sobre tot a Can Sadurní, acompanyen els inhumats de
les seves pertinences i d’un aixovar alimentari, indicador d’una provisió per al viatge al més enllà.
Encara no està clar tot el ritual que segueixen ni la disposició dels cadàvers ni l’abast de la sepultu-
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ra en cap dels dos cassos. A cova Bonica les restes de les
inhumacions sortiren en un racó de la cova, mentre que a
Can Sadurní el panorama és diferent. Encara que amb les
intervencions efectuades fins al moment no queda clara
part del ritual (Blasco et aliï, 2003), es disposa encara de
quasi tota la superfície de la sepultura per excavar.
Tanmateix, la investigació aporta dades: Els inhumats
són dipositats a l’interior de la cavitat, fet que implica una
intencionalitat, se’ls proveeix d’un aixovar funerari, bàsicament alimentari i se’ls guarneix amb els seus millors
ornaments. Darrera d’aquesta pràctica ritual hi ha un
transfons espiritual que necessàriament ha d’haver estat
teoritzat en forma de creença, el que entendríem com a
religió (fig.1).

NEOLÍTIC MITJÀ I. El Neolític Postcardial
La mort i els seus rituals. Cova de Can Sadurní

Les diferents expressions del fet funerari presenten una
innegable tendència a crear espais sepulcrals a l’empara
d’un espai limitat. Apareixen les primeres necròpolis megalítiques a Osona, les primeres necròpolis en hipogeus,
cistes o fosses amb túmul al Baix Ebre, les primeres necròpolis d’enterraments individuals al Vallès Oriental, punt
de partida de les necròpolis del darrer quart del V mil·lenni,
disseminades a partir del Llobregat i enterraments individuals com el sepulcre 1 de Can Tintorer, tot atribuïble a
l’horitzó postcardial, al final del Neolític mitjà I.
També augmenten les troballes de sepultures col·lectives
en coves i balmes (Avellaner i Pasteral a Girona; Grioteres
FIGURA 1. a Osona; Montboló, Belesta i Montou al Rosselló). A la Caune de Belesta (Claustre et ali, 1993) el diAixovars de les pòsit funerari d’una trentena d’individus acompanyats d’un ric mobiliari ceràmic acredita la hipòtesi
inhumacions de la de l’adopció, per les comunitats del Neolític Mitjà I, de la tomba col·lectiva en cova.
sepultura del Neo- Autors com Alain Beyneix exposen que durant el neolític mitjà inicial «al Rosselló es confirma una
lític Antic Cardial voluntat manifesta de reagrupar en un sol lloc els cadàvers dels difunts. Fins a tal punt que les code la Cova de Can ves sepulcrals del Grup de Montboló constitueixen veritables sepultures comunitàries i reuneixen
Sadurní (Begues) en un espai limitat, sense cap estructura funerària individual, els finats d’un mateix grup, comportament que expressa, sense cap dubte, l’estreta solidaritat dels vius». (Beyneix, 2002: 631).
Juan F. Gibaja arriba a una conclusió semblant «...la presència d’espais concrets destinats als enterraments...apareix la concepció de la necròpolis com un lloc seleccionat per la comunitat per inhumar els seus morts...estem davant llocs socialment reconeguts per la seva finalitat funerària...les
poques distribucions espacials realitzades apunten que no hi ha diferències espacials...ja sigui pel
sexe i l’edat dels individus enterrats, per la quantitat i qualitat de l’aixovar dipositat, etc.» (Gibaja,
2004).
A la cova de Can Sadurní es desenvolupa un episodi d’ús funerari de la cavitat com sepultura
col·lectiva, entre 4450 i 4150 cal ANE. Aquest ús suposa una fita dins el món funerari del neolític
català per la qualitat amb la que s’ha protegit la informació arqueològica i la claredat aportada sobre la pràctica ritual de les sepultures col·lectives. Es tracta d’un conjunt d’inhumacions primàries
successives dipositades dins la cavitat natural, a manera de gran panteó. Aquest episodi funerari
dura uns 300 anys. La acurada estratificació de la cova ha permès distingir-hi dues fases.

La primera fase de inhumacions

La comunitat inicià el dipòsit dels finats seguint l’arc del con de sediment, des del punt més proper
a l’entrada fins al més allunyat, en ordre cronològic, situant cada inhumació a un metre de l’anterior,
en posició fetal, el cap orientat a ponent, els peus a llevant i la cara al migdia i donant l’esquena a la
paret nord. Els inhumats no foren enterrats. El farcell funerari fou dipositat sobre el terreny, prèviament condicionat (fig. 2-2).
Immediatament després del dipòsit del darrer inhumat d’aquesta fase (4350 cal ANE, aprox.), es
produí un col·lapse que cobrí les mortalles i protegí la integritat dels esquelets conservant-los enterament en connexió (fig. 2-3).
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La segona fase d’inhumacions

La comunitat segueix inhumant als
seus difunts sobre de l’espai creat que
sedimenta de manera accelerada i cobreix ràpidament el col·lapse. Les inhumacions s’expandeixen fins la meitat de
l’àrea d’intervenció (fig. 2-4). Aquesta
acció del col·luvió mou els esquelets
i els aixovars, que per acció de l’aigua
van perdent la connexió anatòmica i es
dispersen. (fig. 2-5)
Al voltant de 4150 cal ANE, es produeix
un nou accident. Una part de la cornisa
de la cova torna a enfonsar-se i una nova
capa de grans blocs i graves s’estén per
la cavitat. La caiguda arrossega els darrers inhumats, i esquelets i aixovars es
barregen amb graves i pedres (fig. 2-6)

FIGURA 4. 1.
L’Encantat de
Begues. 2. Idolet
d’os. Cova de Can
Sadurní (Begues).
3. Idolet d’os. Cova
Bonica (Vallirana).
4 al6. Sepultura de
la mina 28. Complex Miner de Can
Tintorer (Gavà). 7.
Vas ritual anomenat “Dama
de Gavà”. 8. Vas
ritual anomenat
”Dama de Drassburg” (Hongria).

El tractament del difunt

La posició dels individus INH1 i INH2 (fig.
2-10, 11 i 12) és pràcticament idèntica:
alineats un darrere l’altre, seguint el con
de sedimentació, posició fetal, orientació WE, mirada al migdia i esquena a
nord. La posició dels seus peus i el grau
de tancament de cames i braços, indiquen l’ús de lligadures per mantenir la
posició del difunt. Els cadàvers no foren
enterrats ni coberts de pedres o terra.
La posició de les restes de l’aixovar d’INH1, permet deduir
que el difunt disposava d’una mortalla fortament subjectada
per lligadures.

FIGURA 2.
Model funerari
de la sepultura del Neolític
Mitjà I (Neolític
Posdtcardial) de
la Cova de Can
Sadurní (Begues)

A la necròpolis de Sant Pau del Camp (Barcelona), contemporània (5160 ± 130 BP) de la 2ª fase d’inhumacions de Can
Sadurní hi ha varis aspectes coincidents. La torsió del peu
esquerre de l’individu E18 de St. Pau i la del peu dret d’INH1
de Can Sadurní són iguals. Les dues torsions certifiquen l’ús
de lligadures per mantenir la posició del difunt (fig.3-1 i 2).

L’aixovar

Sols dos individus poder ser associats a un aixovar concret.
De INH1 es té l’aixovar complet, un vas ceràmic d’estil Montboló i dues porcions escollides de cabra que interpretem
com a ofrenes. La posició de les restes indica que estaven
disposades esteses sobre la mortalla (fig. 2-4, 5 i 6). La manca de fragments ceràmics del vas indica que el vas era fora el
farcell funerari (fig. 2-6)). Si comparem amb St. Pau els mateixos individus i la posició dels vasos dels aixovars veurem
que la disposició és la mateixa i que E18 de St. Pau (fig.3-3 i
4) ratificaria la col·locació de l’aixovar a sobre del farcell funerari. El material ceràmic i arqueològic dels aixovars confirma l’estreta relació entre les dues comunitats i les concordances entre els rituals funeraris d’ambdues necròpolis
i, per tant, les concordances d’una teorització comú.
A Can Sadurní, l’individu INH5 està associat a la troballa del
fragment amb evidències de fermentació de cervesa (Blasco
et aliï, 2008) (fig.3-5). La connotació que suposa el contingut del vas dimensiona la seva importància. Ens presentaria el sosteniment alimentari com a element substancial de
l’aixovar dels difunts i, alhora, situaria la ingesta de cervesa
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com a part del banquet ritual de vigília del difunt, igual que la presència de porcions escollides de
cabra suggereix la compartició l’ofrena entre difunt i presents a la vigila.

La vetlla i el banquet ritual

La presència de dues estructures de combustió (fig.3-6) a prop de les inhumacions suggereix la possibilitat d’una relació entre dites estructures i els inhumats, relació només possible si està lligada a
les cerimònies de vetlla i restauració dels assistents, alhora que la foguera podria tenir un caràcter
profilàctic per emmascarar les olors de la descomposició dels cadàvers dipositats anteriorment.
La presència de porcions escollides de cabra al parament de INH1 fa pensar que les altres porcions
fossin consumides en el banquet ritual. Està en estudi si el vas de INH1 ha contingut cervesa o algun
altre aliment o beguda.
A la necròpolis de Sant Pau del Camp foren trobades 24 sepultures, una d’elles doble, alhora que 26
estructures de combustió. Els investigadors consideren dites estructures com a part de la necròpolis. Posats en aquesta tessitura hem de convenir que és més que factible la relació entre estructura
de combustió i estructura funerària tal com estem observant a Can Sadurní. Això suposaria que la
seva utilització aniria lligada a un foc de vetlla.
Es tracta d’un ritual senzill, però espiritualment potent, al qual, a Can Sadurní, s’hi sumaria la
presència de l’Encantat que de poder ser demostrada la seva contemporaneïtat podria arribar a
afegir més connotacions espirituals a l’esmentat ritual. Un ritual d’acompanyament i vigília del difunt amb un fogar en què es condimentarien i consumirien aliments i begudes que serien simbòlicament compartits amb el difunt. Un ritual en el que no hi hauria distinció de rang per motiu de sexe ni
d’edat i, com demostren les troballes, es tracta de veritables necròpolis en què les deposicions són
coherents amb la paleodemografia del període. Un ritual que ens parla, ara sí, d’una teorització de
l’esdeveniment del traspàs, un traspàs cap a una nova vida, fet que implica l’evidència d’una creença
immaterial.

Idolets. Peces singulars

La imaginària votiva és un fenomen de caire marcadament neolític. Des dels inicis del Neolític van
apareixent petites estatuetes als jaciments més antics de Jordània i Israel que es van estenent per
tot el Mediterrani i l’Europa Central
fins a l’Occident europeu. És un camí
que trigarà uns 1500 anys en recórrer-se. Generalment són vinculades
al culte a la fecunditat i la terra, que
majoritàriament són representades
per una figura femenina, l’anomenada
deessa-mare. Tanmateix és un fenomen que esdevé generalitzat durant el
Vè mil·lenni ANE, és a dir ara fa entre
7000 i 6000 anys.

L’Encantat de Begues
FIGURA 3. 1 al
4. Comparatives
de posicions i
aqixovars entre
l’individu 18 de
Caserna de Sant
Pau (Barcelona)
(1 i 3) i l’individu
INH1 de Cova
de Can Sadurní
(Begues)(2 i 4).
5. Fragment de
vas ceràmic de
l’aixovar de INH5
on fou fermentada
cervesa. 6. Estructura de combustió
XIII. Probable foc
de vetlla.
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Es tracta d’una figureta antropomorfa
feta de ceràmica. Respon a la morfologia de allò que en tota la Mediterrània
i l’Europa continental s’anomena ídol
neolític. Pertany a la sèrie d’estatuetes
que han estat elaborades en ceràmica,
tot i que gairebé el 90% de les figuretes estan manufacturades bé en terracota, bé en roques com ara el marbre
o la calcària. El tronc, i probablement
les cames, són modelats a partir d’una
única placa d’argila enrotllada en forma de tub, al qual s’hi afegiren els dos
braços de forma triangular i s’hi encastà un cap que podria ser fos mòbil.
(fig.4-1)
Disposem, doncs, d’un tronc d’aparença
humana, que abasta des del coll fins
a l’inici dels malucs i una bona porció
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del baix ventre. Aquest tronc està dotat de la totalitat del seu braç dret que te una perforació vertical.
El braç esquerre està trencat però no amaga la presència també d’una perforació vertical.
Té, com la majoria d’aquestes figuretes unes extremitats superiors simplificades, generalment en
forma cònica o triangular. Es tracta en realitat de la forma que resulta de tenir els braços plegats
amb les mans planes sota el pit Quan és vist en secció zenital té els braços estesos en actitud
d’acollida o de protecció tal com s’espera d’una figura amb poders benefactors i succeeix en la majoria de les figuretes europees i mediterrànies. Pel que fa a les cames, l’estructura del modelat el
situaria en el grup de figuretes en el que les cames es presenten en un sol tub. En referència al cap,
conserva pràcticament tot el seu coll. La seva secció suggereix l’acoblament d’un cap amb un pivot
quadrangular en el seu interior, fet que fa suposar que el cap devia ser acoblable al cos i, potser,
intercanviable.
Cal remarcar que una visió amb llum rasant ens permet entreveure que l’Encantat anava vestit amb
una mena de faldilla prisada, lligada per alguna mena de faixa o cinturó, que duia algun tipus de
casaca o samarreta arrapada al coll i que duia dues corretges en bandolera que lligaven tota la indumentària. En conseqüència, no hi ha cap motiu per pensar que no es tracta d’un individu masculí,
ans al contrari, la seva complexió d’espatlles, la seva cintura i els seus malucs, així com el fet que
els pits no estiguin marcats ens condueixen cap a un individu masculí vestit, motiu pel qual no serien
visibles els seus atributs sexuals.
Com ja s’ha dit, l’Encantat du una perforació vertical a cada braç. El més previsible és que la posició
original, que va imaginar l’artesà que la manufacturà, era la d’una figura suspesa d’un cordill o corretja de cuir, la qual es podia penjar del coll d’una persona o d’un ressalt de l’interior de la cova o de
la terrassa exterior que ho permetés. La figura sencera podria tenir entre 16 i 18 cm. d’alçada.
Tots els elements apunten clarament a la consideració de la figureta com un element singular amb
una forta càrrega simbòlica i espiritual. En general, la bibliografia referida a aquest tipus d’imatges
es refereix a elles com a imatges amb atributs divins. En suma, totes les seves característiques
responen al que, en prehistòria, podríem definir com un ídol.

Els idolets en os de Can Sadurní i de Bonica

Es tracta de dos fragments ossis de secció còncau-convexa de vores paral·leles, trencats accidentalment, en els dos casos, per un dels extrems, i que presenten un estrangulament a curta distància
de l’extrem conservat que foren trobats respectivament a les coves de Can Sadurní (Begues) i Bonica (Vallirana). (fig. 4-2 i 3)
Vicenç Balldellou (1974-75; 16) va estudiar l’exemplar de cova Bonica i el considerà una espàtula,
indicant que a l’estrangulament no li veia una utilitat coneguda. Degut al fet que ho va tractar com a
indústria òssia, Balldellou no va efectuar cap atribució cronològica a la peça.
L’exemplar de Can Sadurní presenta a l’extrem conservat de la peça, una incisió central ornamental
perpendicular al possible fil, fet que la invalida com a eina. D’altra banda, fou trobada en estratigrafia, a la capa 10b, entre materials pertanyents al NP1. Per la seva posició, es relacionaria amb
la fase 2 de l’episodi sepulcral del Neolític Mitjà I (4300-4100 cal ANE). Interpretem, a l’ensems de
J.L.Pacual Benito que es tracta de dos ídols plans d’escotadures del tipus IIc amb vores paral·leles
formant cossos llargs i estrets (Pascual, 1998; 185) que podrien ser atribuïts si més no al Neolític
Postcardial i, per tant, al Neolític Inicial I.
Tot aquest conjunt d’elements de caràcter votiu en diversos jaciments, amb una mateixa cronologia, el neolític mitjà inicial, en un àrea inferior als 100 km2, avala la conformació d’un sentiment
espiritual amb un marcat caràcter ritual que sembla unificar el pensament del territori a un nivell
qualificable de religiós. L’aparició d’elements votius entre els materials de les diferents sepultures del període (Can Sadurní, Bonica), el caràcter marcadament ritual d’aquestes inhumacions i el
seu tractament (Can Sadurní, Sant Pau del Camp) aboguen per una concepció espiritual comú, una
comunitat d’idees, pel que fa al traspàs dels difunts. Aquesta ideologia comuna serà essencial en
l’extensió i propagació de l’ús de la caL·aïta procedent de les mines de Can Tintorer a Gavà.

EL NEOLÍTIC MITJÀ II. Cultura dels Sepulcres de Fossa.
La mort i els seus rituals

Aquest període és ocupat pel jaciment miner de Can Tintorer. Totes les fases del període d’explotació
documenten pràctiques funeràries. Els miners amortitzaren algunes de les galeries mineres per a
enterrar-hi els seus morts. S’han trobat enterraments fora de les mines (sepulcre S1 i sepulcre de
les Ferreres) i inhumacions a l’interior de les estructures, tant en galeries (mines 9 i 28) com en
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sales d’extracció (mina 6), (Villalba et alii, 1986; Villalba,
1993). Posteriorment, la troballa de Can Badosa (mina 83)
se sumà i confirmà la funció de sepultura d’aquestes galeries i sales un cop amortitzades. (fig. 4-4, 5 i 6)
Aquestes sepultures mantenen un ritual similar al de les
coves durant el Neolític mitjà I: inhumacions primàries, successives, individus en posició fetal, aixovars simples amb
utillatge miner i porcions escollides d’animals, especialment de gos, el qual ens torna a parlar de veneració dels
morts per part dels vius. Ens torna a parlar de santuaris.
Aquesta utilització assenyala l’arrelament i l’adscripció al
territori miner per part dels col·lectius que l’exploten.

El simbolisme de la pedra verda

En aquest treball ens interessa l’estandardització que durant el Neolític Mitjà II, i procedent de Can Tintorer, es produeix en l’ornamentació personal de totes les comunitats
del nord-est peninsular que s’estén pel Midí i el centreoest francès fins a arribar a reimplantar-se a la Bretanya
atlàntica. (fig. 5-1)
El cert és que la comunitat de Can Tintorer aconsegueix un
producte estandarditzat que per les seves mides pot circular fàcilment per les xarxes a llarga distància establertes
FIGURA 5. 1. per a l’intercanvi dels bens de prestigi. La cal·laïta circulà tant manufacturada, el fet més habitual,
Collar de cal·laïta com en brut o semielaborada i, després, redistribuïda.
del sepulcre 1 de la
Totes les cultures prehistòriques tenen objectes que quan són exhibits posseeixen un valor simbòlic.
Bòbila Padró (RiSón objectes indicadors d’estatus social. A les societats igualitàries, generalment, aquest prestigi
pollet). 2. Part del
està vinculat a l’edat i el sexe. Ara bé, quan aquests objectes es limiten a alguns materials concrets
conjunt de vasos
que gaudeixen d’una estimació arbitrària i subjectiva per part d’una societat que els assigna un gran
rituals del Comvalor simbòlic, i a més, per les seves qualitats de raresa, dificultat d’obtenció, durabilitat i esplendor,
plex Miner de Can
més enllà del propi valor simbòlic, els confereix un valor econòmic afegit, llavors es quan es parla
Tintorer (Gavà).
d’un bé de prestigi.
3. Peu d’idolet del
Complex Miner A les comunitats del neolític complex europeu (Neolític Mitjà II i Neolític Final) hi ha objectes que
de Can Tintorer es poden associar a aquesta visió del prestigi: les grans làmines i les destrals de sílex, les grans
(Gavà). 4. Ídol de destrals alpines de pedra polida, els collars i denes de cal·laïta, l’obsidiana, el sílex melat, l’àmbar, el
Vinça. Romania. 5. corall... Per tant, es pot inferir que en el sí d’aquestes comunitats els bens de prestigi són indicadors
Ídol de Tell Telloh. d’una societat no igualitària.
Girsu. Irak.
Aquesta és la hipòtesi en la que estem treballant des de fa més de 25 anys. Es tracta d’una societat
desigual. Es dedica una gran inversió d’esforços en grans treballs amb una finalitat de consum ritual-social, un consum que no és de subsistència. Aquest consum final s’associa al món funerari.
Quan s’analitzen els intercanvis a llarga distància veiem que la distribució no es correspon amb un
criteri d’intercanvi veí a veí, que les concentracions de materials salten, de vegades, fins a 200 km,
i que els intercanvis es poden produir a distàncies de fins a 1500 km de la font d’origen. Les analítiques mostren que el desplaçament de la variscita de Can Tintorer té també un rang d’importància
entre les matèries intercanviades a l’Europa sudoccidental.
Cóm arriba la cal·laïta a expandir-se per tota l’Europa sudoccidental? És la gran pregunta que ens
formulem. Treballem en la hipòtesi que el collar, el braçalet, en fi la cal·laïta és un atribut de la divinitat. Partint d’aquesta premissa creiem que per a que durant el Neolític Mitjà II s’arribi a la plenitud
del seu ús fou necessària una gestació del concepte.
Els paràmetres d’aquesta gestació són un seguit d’hipòtesis que estem treballant per tal de corroborar-les. La primera de totes és que la divinitat, l’ancestre, du un collar de cal·laïta. Alguns
exemples de l’estatuària megalítica confirmen l’asseveració. La segona hipòtesi resa que el collar
de cal·laïta es converteix en un atribut d’aquesta divinitat. Això comporta que el collar sigui part de
la divinitat. Per tant, qui porta collar de cal·laïta porta amb ell a la divinitat. Això permetria pensar
que qui porta amb ell a la divinitat gaudeix de la seva protecció i dels seus beneficis. Aquest fil argumental conferiria a la cal·laïta, la pedra de color verd, el valor simbòlic, el valor que la converteix
en un bé necessari.
D’altra banda, la pedra de color verd, la cal·laïta, respon a totes els condicionants que configuren un
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bé de prestigi. Arriba de llocs llunyans per intercanvi a llarga distància, costa de trobar. Hi ha que ser
un especialista i dominar les seves fonts, els jaciments, per a aconseguir-la. La pedra de color verd
costa de posseir. El seu intercanvi no es produeix de veí a veí. Per això, la pedra de color verd té un
cost econòmic molt alt. No qualsevol pot accedir a la seva adquisició. Sols els elegits la poden tenir.
Aquest cost és valorat uniformement per totes les cultures neolítiques de l’Europa sudoccidental
durant la seva vigència, i així durant el Neolític Mitjà II i el Neolític Final és un valor referencial. La
pedra de color verd, la dena de cal·laïta, integra també tots els requisits per a convertir-se, doncs,
en un valor de canvi.
La gestació del concepte implica un important període de temps abans de la plena activitat. Un
important període de temps per a que es produeixi la gestació simbòlica del concepte, per a que la
manufactura i la producció s’estandarditzin, per a possibilitar la integració del producte a les incipients xarxes d’intercanvi del Neolític antic, per a la creació de noves xarxes que abasteixin totes les
necessitats del mercat i, finalment, per a incrementar la fluïdesa de les mateixes.
La pròpia dinàmica d’ús territorial de la cal·laïta ens indica que el concepte s’anà imposant de manera pausada i sense retrocés. No es va tractar d’un procés lineal i directe. L’expansió del concepte i la
seva deflació no foren mai homogènies ni a l’ensems a les diferents territoris d’ús. Això segurament
dugué a la utilització continuada de la matèria primera de color verd durant gairebé tres mil·lennis.
El registre arqueològic constata que aquest període de gestació, si més no pel que fa al nord-est
peninsular i continental europeu, fou el Neolític mitjà I. A manca de més dades, la hipòtesi de l’origen
nord-oriental peninsular del concepte i la seva posterior expansió és la més plausible.

Les ceràmiques rituals

De tothom es coneguda la importància de les Mines de Can Tintorer en el Neolític Mitjà II de Catalunya. Dins del conjunt homogeni de superfícies llises que caracteritzen la manufactura ceràmica de la
comunitat minera en el marc del neolític mitjà II català observem la presència ocasional d’un seguit
de vasos amb una influència estilística decorativa singularitzada. Són atuells ceràmics decorats
amb esgrafiats, tècnica que s’ha interpretat d’arrel chassiana, que tendeixen a representar motius y característiques antropomòrfiques recurrents (motius soleiformes, feixos de línies, triangles
reomplerts de línies, línies incises i/o esgrafiades, ulls, pits, braços, mans, oculats...) expressió tots
ells d’un simbolisme que, a ningú escapa, conté un marcat caràcter ritual i dels que Can Tintorer
s’ha convertit en el jaciment català amb més exemplars. Aquests tipus ceràmics s’insereixen en el
conjunt de vasos que a tota l’Europa sudoccidental, entre el Neolític Mitjà i el final del Calcolític es
consideren vasos rituals.

La Dama de Gavà

Per la seva singularitat, influències estilístiques, qualitat i, probablement, funcionalitat, la també
anomenada Dama de Gavà mereix ser singularitzada en ser esmentada.
La descripció que en fa el Museu de Gavà a la seva web és la següent: “Es tracta d’un atuell ceràmic negre i brunyit...que presenta... una figura antropomorfa femenina. Els motius es presenten en
relleu i incisos, aquests omplerts d’una pasta de color blanc que reprodueixen els ulls en forma de
sols, el nas estilitzat, els pits, les extremitats superiors amb els colzes doblegats i guarnides amb
el que semblen sèries de braçalets. Les mans, amb els dits estirats i junts, recolzen sobre un ventre
prominent...
...Es tracta d’una representació femenina, com indiquen els pits i el ventre prominent, així com la
vulva representada pel ramiforme situat a sobre. La feminitat de la peça, la maternitat i el color
negre –símbol de fertilitat–, evoquen un culte a la fecunditat i a la deessa mare...
En tot cas, es tracta d’un atuell ceràmic amb clares influències montboloides. D’altra banda, quan
es compara, sembla clara la seva adscripció al món de les ceràmiques rituals antropomorfes ben
conegudes sobre tot a la zona balcànica i la línia d’influència danubiana (fig. 4-7 i 8).

Els vasos rituals de Can Tintorer

Se n’ha identificat cinc tipus decoratius. Es tracta de (1) decoracions lineals paral·leles a la vora; (2)
feixos de línies verticals no limitades, surtin de la vora o de la nansa; (3) decoracions geomètriques,
bandes de triangles discontinus plens de línies més o menys paral·lels a la vora, decoracions octogonals en forma de teranyina que cobreix tota la superfície de l’atuell, bandes reticulades esgrafiades sobre la superfície externa, decoracions complexes a base de bandes continues de triangles
reomplerts de línies verticals; (4) motius naturalistes, decoracions soleiformes composades d’un
solc circular del que parteixen series de línies radials i (5) decoracions a base de línies d’incisions
profundes perpendiculars a la vora del vas. (fig.5-2)

97

IXTrobada de Centres d’Estudis i d’Estudiosos d’Eramprunyà. Capelles, ermites, eglésies

Idolets. Peces singulars

A la publicació de la memòria d’excavacions 1978-80 de les mines (Villalba et alii, 1986; 62), es
mostra una fotografia pertanyent a recipients dels grups ceràmics B i A. En el peu de fotografia
es parla d’un fragment ceràmic del que els autors afirmen no poder precisar la seva funcionalitat
interpel·lant-se sobre si es tracta d’un peu, d’un suport, inclús d’un agafador. Pensem que aquesta
peça podria tractar-se del peu d’un ídol neolític. Si més no, no existeix ni en el registre català ni en el
francès del Neolític mitjà II cap morfologia ceràmica a la que s’hi pugui correspondre (fig. 5-3).
El peu està elaborat en la ceràmica característica de la cultura dels sepulcres de fossa. La superfície de repòs és absolutament plana. Peus iguals es testimonien en els idolets que, amb origen a
Irak, Síria i Palestina, puntegen la línia de penetració dels corrents neolítics per l’Europa continental
(fig.5-4 i 5).
La presència a Can Tintorer d’aquest peu i d’altres recipients ceràmics rituals, entre ells la Dama
de Gavà, i el moment àlgid del concepte simbòlic de la pedra verda, ens orienten sobre el grau de
sofisticació i espiritualitat de la cultura immaterial de la comunitat neolítica de les mines, que si
estem d’acord amb la proposada migració de Can Sadurní a Can Tintorer a principis del IV mil·lenni
(Edo et aliï, 2016) hauríem de posar també en relació amb tot el bagatge espiritual que el neolític
postcardial de Can Sadurní aporta.
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