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Introducció 

Abordar el problema dels orígens de l'agricultura 
a Catalunya significa fer referkncia a problematiques 
dc major abast, per tal com l'inici del conreu de plan- 
tes esta integrat a d'altres fenbmens de canvi socio- 
ceonomic i el seu coneixement concret queda restrin- 
git per la potencialitat del registre arqueolbgic. 

l?s per aquesta raó que s'ha optat per separar dos 
camps. L'un, (Pre)historic, que ressenya les diverses 
construccions teoriques que intenten donar explica- 
ció del procés de canvi d'unes societats ca~adores i 
recol.lectores a unes comunitats basades en l'econo- 
mia de producció. El segon, referit a les fonts docu- 
mentals disponibles mitjanqant la metodologia ar- 
qucolbgica. 

1,'ambit dels dos enfocaments ha d'ésser forqosa- 
ment distint. Així, és impossible parlar de teories ex- 
plicatives de l'origen de l'agricultura només referides 
al marc territorial catala, perquk aquesta problemati- 
ca ateny, grosso modo, la conca occidental del 
Mediterrani. Aleshores, qualsevol modelització del 
procds de neolitització no solament ha d'ésser cohe- 
rent amb el registre arqueologic de Catalunya sinó 
que també ha d'englobar les altres regions implica- 
des. En canvi, la practica arqueologica moltes vega- 
des extrapola les dades d'un jaciment o d'una regió 
per bastir un model més general, <(ignorant>> els resul- 
tats contradictoris documentats en altres jaciments. 

En contraposició, sí que és factible pulsar el regis- 
tre arqueologic dels inicis del Neolitic a Catalunya 
per arribar a constatar regularitats i bastir síntesis 
parcials que, esperem, s'aniran matisant i transfor- 
mant a mesura que avanci la recerca. A causa de les 
limitacions d'espai, de la dificultat de sistematitzar 
un tema de per si forga complex, i també de les man- 

cances qualitatives i quantitatives d'alguns dels as- 
pectes del registre arqueologic (utillatge polimentat, 
antropologia física, estructures funeraries, objectes 
d'ornament, ...), s'ha optat per seleccionar uns camps 
tematics (patrons d'assentaments, estructures d'habi- 
tat, paleoeconomia, ceramica, industria lítica i art ru- 
pestre) aptes per establir recurrkncies considerades 
significatives després de comparar els resultats deta- 
llats dels jaciments més importants. 

El marc historic interpretatiu 

Després de les primeres sistematitzacions amb 
models totalment difusionistes dels anys 40-60, re- 
presentats sobretot pels treballs de J. Martinez Santa- 
Olalla, J. San Valero, i d'altres a partir d'un focus 
nord-africa, i dels intents dels arqueolegs de 1'Escola 
de Barcelona, més orientats a una difusió de caire 
marítim mediterrani (TARRADELL, 1962), la inflexió 
en l'explicació dels orígens de l'agricultura, i per ex- 
tensió del Neolitic, envers postures més autoctonistes 
-en part causades per l'impacte dels sistemes de da- 
tacions radiocronom6.triques- es realitza a mitjan 
anys setanta de la mA dels neolitistes francesos, repre- 
sentats per J. Guilaine (1976). A partir dels seus tre- 
balls, entra amb forqa, en l'explicació de l'origen del 
Neolitic occidental, el concepte de l'aculturació, en el 
qual el paper de les comunitats epipaleolitiques té un 
pes significatiu, induit a partir del registre empíric de 
nombrosos treballs de camp fets al sud de Franqa. 
Aquesta teoria, amb una base totalment inductiva, 
tingué una enorme vigkncia a Catalunya durant els 
anys 70-80. (PIE i RIBI!, en premsa). 

Arran del desenvolupament de la recerca al País 
Valencia, una nova aproximació teorica al procés de 
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neolitització (Model Dual), de caire també inductiu, 
fou definida en primer lloc per Fortea (1973) i expli- 
citada i detallada per altres autors: Martí (1978), Ber- 
nabeu (1988). 

De forma esquematica, la conceptualització del 
model dual parteix de la premissa, considerada in- 
contestable, que la disparitat i la variabilitat de la 
cultura material observada en el registre arqueolbgic 
del llevant peninsular en el VI-V millennis no són 
explicables en base al recurs de l'adaptació a estrat& 
gies de subsistkncia complementaries, sinó tot al con- 
trari, responen a dues <<tradicions culturals)> distin- 
tes. És a dir, una de constituida per les darreres 
poblacions ca~adores recol.lectores i una altra repre- 
sentada per una cultura alalbctona, amb una forma 
econbmica plenament neolitica. Els dos ((filii cultu- 
rals)) entrarien en mutua imbricació, i es destacaria la 
incidkncia, per un procés d'aculturació, dels neolítics 
<<purs)) versus els epipaleolitics, els quals adoptarien 
certs trets de l'economia i tecnologia neolitica. 
Aquest model ha estat assumit, en els darrers anys, de 
forma acritica per la practica totalitat de neolitistes 
catalans, i ha esdevingut clau de volta de les interpre- 
tacions del procés de neolitització a Catalunya, pero 
amb la contradicció que representa la impossibilitat 
de contrastació per la abskncia de jaciments de l'epi- 
paleolític final. 

Una darrera remodelació del difusionisme en l'o- 
rigen del Neolitic a Europa ha estat realitzada a partir 
de l'aplicació de la genktica de poblacions (AMMER- 
MAN i CAVALLI-SFORZA, 1984). Segons aquests au- 
tors, es dóna una correspondkncia entre les freqükn- 
cies genktiques de les poblacions actuals i el gradient 
cronolbgic del procés d'expansió del Neolitic des del 
Proxim Orient a 1'Europa Occidental, que explica 
tots dos factors com a consequkncia d'una activitat 
migratoria aleatoria i de redui'da mobilitat, causada, 
en darrer terme, pel potencial creixement demografic 
de les poblacions neolítiques. 

Aquests models ressenyats són fonamentats en 
conceptes com contactes, difusió, aculturació, estí- 
muls foranis, etc., considerats com els detonants del 
canvi cultural perb, al nostre entendre, no donen res- 
posta global a les causes de la transformació de les 
societats caqadores-recol-lectores, ja que aquesta s'ha 
de cercar en la propia dinamica de les societats epipa- 
leolítiques ( M I R ~  i BOSCH, 1990). 

Els models mostrats fins ara incideixen, doncs, en 
causes externes als propis sistemes culturals. Una al- 
tra possible via explicativa sorgeix en cercar les cau- 
ses del canvi en les prbpies contradiccions internes de 
cada societat. Aquesta línia de recerca, en el cas del 
Neolitic, ha estat encetada per B. Bender (1 978) i de- 
senvolupada de forma particular per J. Lewthwaite 
(1986) i J. M. Vicent (1990). Aquest corrent interpre- 
tatiu parteix de la dualitat historico-arqueolbgica de 
les formacions caqadores-recol.lectores i de la confi- 

guració de les societats vilatjanes. Entre altres aspec- 
tes correlacionats (intensificació de la producció, 
practica de l'emmagatzemament, introducció dels 
domesticables com a mecanismes de previsió de risc, 
etc.), els autors emfasitzen un procés de transició de- 
terminat pel canvi d'unes relacions socials <<obertes)) 
basades en la reciprocitat generalitzada a unes rela- 
cions socials <<tancades>) vinculades a les restriccions 
de les obligacions socials derivades de les aliances in- 
tergrupals. 

El marc arqueolbgic dels orígens de l'agricultura a 
Catalunya 

El coneixement empíric dels inicis del Neolitic a 
Catalunya esta determinat per les circumstancies histo- 
riques de la recerca en els darrers anys. A una manca 
total de projectes de recerca --substitu'its per interven- 
cions ailiades de caire molt regionalitzat i molt desi- 
guals- s'hi suma una base epistemologica empirista 
que té com a objectiu principal bastir esquemes cro- 
nologics, perioditzacions tipologiques i definicions de 
<<facies culturals,)) regionals (PI& i RIB&, en premsa; MI- 
R 6  i BOSCH, 1990: 299), sense que hi hagi un posiciona- 
ment clar dels mecanismes de transformació de les so- 
cietats. Situació que ha donat lloc a un registre 
arqueolbgic descompensat i heterogeni, on unes tema- 
tiques han rebut una major atenció mentre d'altres han 
estat infravalorades. Per aquesta raó estem abocats a 
incidir en aquells aspectes del registre tractats habitual- 
ment, intentant, perb, fer l'esforq d'introduir noves 
qüestions per a la recerca futura. 

a) Patrons d'assentament i estructures d'habitat al 
Neolitic antic 

Diversos trets caracteritzaven, als anys 1960, el 
coneixement dels assentaments dels grups de cerami- 
ques impreses. D'una banda, el caracter exclusiva- 
ment en cova i, de l'altra, la distribució essencial- 
ment litoral, si bé sense ser prbpiament costanera. A 
inicis dels anys 80, es posava en evidkncia l'incre- 
ment notable de la documentació, amb la constatació 
de l'existkncia d'assentaments a l'aire lliure, encara 
en nombre redui't. Una altra novetat important era, 
malgrat l'evidkncia d'un ampli repartiment litoral i 
prelitoral del poblament, l'existkncia d'assentaments 
a les zones de l'interior muntanyos del país i fins i tot 
en zones més llunyanes, com Osca. Aquestes analisis 
de la distribució espacial es fan gairebé al marge de 
les dades referents a l'explotació dels recursos, tant 
per les poques informacions existents sobre paleoe- 
conomia, com per l'orientació metodolbgica de tipus 
predominantment descriptiva. 

Les recerques d'aquests darrers anys han consti- 
tu'it un cert canvi en la practica arqueologica, per cau- 



ses tant internes com externes a la prbpia concepció 
teorica de l'arqueologia. En efecte, la lenta pero pro- 
gressiva expansió dels nous corrents teorics en l'ar- 
queologia prehistbrica, de clara orientació dcio- 
economica, no sols en les noves generacions que 
s'han incorporat a la recerca, sinó també en les velles 
a causa del desenvolupament de procesos amb recon- 
versions teoriques importants, fa que actualment es 
tinguin els primers conjunts de dades en aspectes 
com l'explotació de matkries primeres, els recursos 
alimentaris, etc. posats en relació directa a la distri- 
bució dels assentaments. L'ús de les aportacions de 
metodologies de l'escola paleoeconomica anglesa 
n'és la mostra més significativa. 

En segon lloc, i principalment com a causa exter- 
na, la política institucional de salvament del patri- 
moni arqueologic ha fet augmentar considerable- 
ment els coneixements dels habitats a l'aire lliure, i a 
aixd caldria afegir-hi la contribució decisiva dels in- 
vestigadors -que n'han fet prbpia línia de recerca- 
en molts dels casos estudiats, i s'ha arribat a situa- 
cions d'enfrontament entre interb científic i patri- 
monial que caldria evitar en el futur. La recerca en 
coves i abrics, tot i que no s'ha abandonat, sembla 
haver passat a un segon pla, que no convé descurar, 
perquk ha aportat dades importants sobre la diferen- 
ciació de les fases evolutives. 

A parer nostre, és en la consolidació i el desenvo- 
lupament tebric i practic dels factors abans esmen- 
tats, principalment del primer, que la distribució dels 
assentaments del Neolitic antic guanyara en coherkn- 
cia i significat, i permetra la definició de models ge- 
nerals en el marc histbric dels primers agricultors. A 
la metodologia classica convindria, pero, afegir-hi les 
ampliacions i les revisions efectuades en treballs del 
marc mediterrani per períodes similars, com per 
exemple cls treballs de Beeching (1 989). 

La documentació actual permet observar una d- 
rie de caracteristiques de l'habitat en el Neolitic antic 
i csbogar-ne els problemes. 

En primer lloc, la continui'tat o la ruptura entre els 
patrons d'assentament del final de l'epipaleolític i del 
Neolític 6s practicament impossible de constatar ac- 
tualment en funció del coneixement escas que es té 
dels habitats de caqadors-recol.lectors. Tot i aixi, l'in- 
crement de campaments epipaleolítics a l'aire 1liure:- 
Font del Ros (Berga), La Rodona (Olot), junt amb un 
millor coneixement de les caracteristiques de l'hhbi- 
tat del Neolitic Antic, podria indicar una certa conti- 
nui'tat dels tipus d'instal-lació. 

En segon lloc, en el registre empíric dels assenta- 
ments del neolític antic continua havent-hi impor- 
tants buits documentals, com ara les dades redui'des 

I sobre cl període més arcaic i, per tant, una possible 
distribució desigual d'aquest període que afavoreix 
interpretacions que potencien l'existkncia de zones 
capdavanteres en l'evolució (Baix Llobregat, Pene- 

des) versus zones reculades, i l'existkncia de zones de 
transmissió (MESTRES, 1989). La dificultat en la loca- 
lització dels assentaments a l'aire lliure i la represen- 
tativitat parcial que atorguem als assentaments en 
coves ens porten a creure que aquestes distribucions 
poden respondre, efectivament, en part, a una menor 
representació de poblament, perb també a un proble- 
ma de la recerca i mostreig arqueolbgic. 

El model de la distribució dels jaciments en el pe- 
ríode neolitic antic, a parer nostre, no presenta varia- 
cions importants al llarg del seu desenvolupament, 
tot i que s'observa un increment gradual d'aquests 
jaciments, fruit de la progressiva consolidació de les 
noves formes econbmiques i de l'alga demogrlfica 
resultant. És per aixo que tractarem globalment les 
caracteristiques de l'habitat en el Neolitic antic, re- 
flectint essencialment el millor registre arqueolbgic 
actual dels assentaments de la primera meitat del IV 
millenni. 

Com s'ha anat posant en evidkncia al llarg dels 
anys 80 (RUBIO, 1984), la constatació d'un important 
habitat a l'aire lliure al Neolitic antic és un dels trets 
que s'estén des de la Proven~a a Andalusia. A l'area 
de Catalunya aquest es troba cada vegada més ben 
documentat, principalment en el litoral i prelitoral 
(vegeu el quadre 1). A les zones de l'interior i més 
muntanyoses, inicialment excloses, els documents 
comencen a aparkixer en zones del Pre-Pirineu i tam- 
bé a la Vall del Segre. 

Les condicions ecolbgiques i geogrhfiques dels as- 
sentaments a l'aire lliure presenten unes característi- 
ques comunes que permeten acostar-se als medis am- 
bientals cercats per aquests grups. 

Els habitats es troben ubicats en turons suaus o 
lleugeres elevacions i terrasses fluvials, en posició 
dominant sobre els terrenys plans, normalment pla- 
nes al.luvials formades per sols d7ampla fertilitat 
agrícola i bptims per al cultiu. La seva ubicació pre- 
cisa sovint busca unes bones condicions d'habitabi- 
litat, i es nota una orientació a migdia, a recer dels 
vents dominants. 

La segona característica comuna és la proximitat 
d'aigua dolga, aixi trobem assentaments prbxims a la 
desembocadura de rius (Puig Mascaró del riu Ter; 
Barranc del Fabra del riu Ebre), o bé prbxims al curs 
dels rius o de rieres (Plansallossa, del Llierca; Timba 
d'en Bareny, de la riera de Riudoms; Cal Metge del 
riu Besos), o bé d'estanys (Codella, antic estany del 
Pla de la Pinya). 

Una tercera caracteristica podria trobar-se en la 
relació amb vies de pas natural entre arees diferencia- 
des. Tot i aixi, la funció de control sembla ser secun- 
daria, donada l'abdncia d'empla~aments en penya- 
segats, indrets dissimulats, etc. L'aprofitament com a 
lloc d'habitat, dels grans blocs granítics de la ser- 
ralada pre-litoral o bé d'altres naturaleses litolbgi- 
ques en altres zones, si bé és comprovada (Roc d'en 



nom (terme municipal) a b es t ruc tu res  b ib l iogra f ia  

Puig Mascaró. (Torroella de Montgrí) 8 m2 restes de cabana oval. 6 forats de pal excavats Tarrús, 1982 
a la roca fogar poc delimitat 

Plansallossa (Montagut) 107 m2 50 m2 Forats de pal; acumulacions de carbons Alcalde et all. en prensa 

Roc d'en Sardinya (Vilassar) 0,85 m2 Aprofitament de blocs naturals. Baldellou, 1972 

Roc de St. Magi (Llavaneres) 647 m2 32 m2 Mur en pedra seca delimitant espai, reomplert AAVV. 1986 
de blocs granitics, aprofitats per I'habitat. 

Pla de la Brugera (Castellar, Vallés) 140 m2 20m2 6 Fosses circulars; 0=1,6-1 ,l m;Fond.0,27-0,44. Figols, Com, Pers. 

Can Banús (St. Perpetua Mogoda) 1 Fossa circular; 0=1,2m. Fond. 0,55m. Marcet et all, 1982 

Can Soldevila (St. Perp. Mogoda) 2 Fosses circulars; 0=1,5m. Fond. 0,30 m. Marcet et all. 1982 

Can Tabola (Montmeló) 1 Fossa circular Bosch, en premsa 

Cal Metge (Montmeló) 1 Fossa circular (0=1,73; Fond: 0,64 m.) Bosch, en premsa 

Guixeres de Viloví (S. Marti Surroca) 1.400m2 64 m2 1 Fossa oval (12x6m..Fond.0,60) amb fogar. Mestres, 1981-82 
3 Forats de pal i 1 fossa (0= l  m..Fond. 0.80 m.) 

Hort d'en Grimau (Castellví) 1.200 m2 20 Fosses circulars/ovals (0=0,92-1,50; Mestres, 1989-90 
Fond.8 i 44 cm). 2 reutilitzades com enterrament. 

Timba d'en Bareny (Riudoms) 7 Fosses circulars (0=1,70-1,80;Fond:0,40-0.75) Vilardell, Com Pers. 
20 fosses observades. 1 amb inhumació. 

El Mollo (Mora la Nova) 10 m2 Habitat oval,delimitat pel material. Solies et all. Com. Pers. 

Manterols (Reus) 4 Fosses circulars (0=1,80-1,50;Fond 0,40-0,60) Vilaseca, 1973 

Quatre Carreteres (Salou) 1 Fossa circular (0= l  m.;Fond.:0,80 m.) Vilaseca, 1973 

Molló de la Torre (Amposta) 20 m2 zona de deixalles,sense estructures. Bosch, Com. Pers. 

Barranc de Fabra (Amposta) 800 m2 140 m2 Estruc d'habitat complexes. Parets de pedra, 
sols empedrats,forats de pal, Fogars. Bosch et all., Com. Pers. 

Quadre 1. Resum dels principals assentaments a l'aire lliure del Neolític Antic de Catalunya. Les dades de la columna (tan corresponen a 
I'estimació de la superfície total d'ocupació i les de la columna ccb)) a la superfície excavada. 

Sardinya, Rocs de Sant Magi), necessita noves inves- observacions no poden ser generalitzables, perquk la 
tigacions per poder-ne conkixer millor les caracterís- diversitat del relleu i de formacions carstiques a 
tiques. Catalunya potencia l'existkncia d'un veritable habi- 

Pel que fa a l'ocupació d'abrics i coves, la disper- tat permanent a coves i abrics, permeten orientar les 
si6 general no ha fet variar els coneixements que es hipbtesis de treball, confluint amb les evidkncies i les 
tenien. Hi ha una distribució d'acord amb el substrat recerques de les zones del Sud de Franga, vers la for- 
rocós essencialment prelitoral, si bé s'ha vist confir- mulació de l'existkncia d'una diversitat funcional 
mada la preskncia d'ocupacions en les cavitats de la dels assentaments en coves i abrics vinculats a una 
zona més muntanyosa del Pre-Pirineu i Pirineu. Les complementarietat econbmica d'un conjunt d'assen- 
novetats més significatives es vinculen a la definició taments. És a dir, es tractaria de determinar la <<mi- 
de les característiques i del tipus d'ocupació d'algu- croarea d'un grup>> definida com un territori amb li- 
nes cavitats. Així, el caracter estacional, de tipus no mitació geografica que comprkn diversos jaciments 
permanent, o vinculat a funcions especialitzades com complementaris (BEECHING, 1989). 
l'enmagatzamament, semblen caracteritzar un major L'arranjament i la construcció dels habitats conti- 
nombre de cavitats [Cova del Frare (MARTIN et alii, nuen essent mal coneguts. La manca d'excavacions 
1983-84), Bauma Margineda (COSTE et alii, 1989); en extensió, tant en instal.lacions a l'aire lliure com en 
Cova 120 (AGUST~ et alii, 19871. Tot i que aquestes abrics i coves, dificulta el coneixement de la constitu- 
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ci6 dels espais domkstics i de producció. Destaquem que indicarien, probablement, un cicle curt construc- 
a tall d'exemple (vegeu quadre 1) que en molts pocs ció / Ús / abandó. Les estructures de combustió, 
casos s'ha definit l'extensió de l'ocupació i la mostra menys documentades, poden anar de llars planes sen- 
excavada en molts d'ells és insuficient per recons- se límits constniides a depressions de poca fondaria 
truir-ne correctament les característiques. En segon reomplertes de cbdols i blocs de pedres amb fortes 
lloc, voldríem remarcar que la variabilitat geografica evidkncies de cremació. 
i geomorfologica del territori dificulta l'existkncia 
d'una Única forma d'habitat. Així, doncs, la major b) Paleoeconomia: La ramaderia i la cacera 
utilització d'abrics i coves naturals, 1'6s més intens de 
materials lleugers (terra i fusta) o de materials més De les estratkgies de subsistkncia en les primeres 
durs (pedra), tot i constituir un tret cultural, reflectei- societats agrícoles, ens fixarem exclusivament en la 
xcn una adaptació i una explotació de l'entorn. ramaderia i la cacera perquk els aspectes referits a 

Al Neolitic antic, es constaten les tres variables l'agricultura són tractats en un treball del mateix dos- 
generals definides en funció del tipus de material uti- sier. No insistirem tampoc en la problematica de la 
litzat per a la construcció de l'habitat, si bé és difícil domesticació animal, ja que cada vegada és més com- 
observar-hi una repartició geografica diferenciada o partida i assumida la hipotesi d'un cert grau de de- 
una atribució cultural o cronologica definida. La do- pendkncia del Mediterrani Occidental, en darrer ter- 
cumentació actual mostra una probable major exten- me, respecte del focus Oriental, en no documentar-se 
sio de l'habitat construi't amb materials lleugers, els agriotipus dels ovicaprids domkstics en l'occident 
mcntre que les construccions de pedra s'han consta- europeu (POPLIN et alii, 1986). 
tat de manera més clara en el complex habitat de La caracterització de les estratkgies ramaderes de 
Barranc d'en Fabra (Amposta), actualment en curs les primeres comunitats neolítiques a Catalunya pa- 
d'cstudi. teix encara molts buits. Són pocs els jaciments on 

En les construccions amb materials lleugers, a ni- s'han estudiat les restes faunístiques i menys encara 
vcll cl'cstructures i la seva morfologia, sembla que ens els publicats: Cova 120 (AGUST~ et alii, 1987), Plan- 
trobcm davant de cabanes de planta ovals o circulars, sallosa (ALCALDE, BOSCH A. i Bux6 R., 1991), Cova 
construi'des a nivell del sol; amb forats excavats en el de Can Sadurní (BLASCO A., EDO M. i VILLALBA M. 
subsbl (rocós o argilós) de la natura del qual en de- J., 1988), Cova del Frare (ESTEVEZ J. i MARTIN A., 
pcndrk la fondaria, destinats al sosteniment de l'es- 1982), Timba del Bareny (HELMER D., 1990), Cova 
tructura; l'argila, reelaborada amb desgreixant, tin- de l'Or ( M I R ~  J. M., 1985-86), Guixeres de Vilobí 
dria una funció per a cobrir-la juntament amb troncs ( M I R ~  J. M., 1988), perd el principal problema és 
i brancatges. L'ús de tovots, tot i que recentment han l'escassa importancia numkrica de les mostres ana- 
estat localitzats al Pla de la Bruguera (Castellar del litzades' i, en conseqiikncia, certes tematiques de pri- 
VallCs), i a la Timba (Riudoms), és poc documentat mer ordre a nivell arqueozoologic han d'ésser obvia- 
actualment. El poblat de les Guixeres de Vilobí, el des (patrons de sacrifici, sex ratios, composició i 
mes ben estudiat fins ara, mostra, d'una banda, l'e- gestió dels ramats, etc.). 
xistkncia de grans fosses destinades, potser, a la fabri- La visió global que pot oferir un tractament con- 
caci6 del material per a cobrir l'estructura i que se- junt de les arqueofaunes del neolític antic a Catalu- 
cundiriament, tindrien una funció bé d'habitat bé nya, en l'estat actual de la investigació, no pot anar 
com a lloc d'acumulació de deixalles i, de l'altra, la més enlla d'una skrie de consideracions molt genkri- 
possibilitat que les estructures domkstiques comple- ques i d'escas contingut real. Perb, a més, una con- 
mentaries tinguin una disposició exterior a la prbpia frontació i una comparació entre faunes dels jaci- 
unitat domkstica, especialment pel que fa a les estruc- ments implica la necessitat d'assumir riscos 
turcs d'emmagatzamament (MESTRES, 198 1-82). La difícilment controlables (representativitat de la mos- 
conservació defectuosa d'una gran part dels habitats tra, problematica tafonomica, sistema de recupera- I 

ha fet que només es documentin, en molts casos, les ció, etc), els quals poden ésser, en darrera instincia, 
cstruetures soterrades, que es caracteritzen per una els causants de la variabilitat observada més que no 
funei6 primaria vinculada a l'emmagatzamament i pas el resultat de comportaments paleoeconomics es- 
per un Ús secundari com a abocador de deixalles (Can tandarditzats (Fig. 1). 
Soldevila, Timba d'en Bareny, Monterols, etc.) i En tot cas, i si exceptuem l'abudancia de restes de 
menys abundanment com a lloc d'enterrament (Tim- conill en alguns jaciments (C. de lY0r, C. del Frare, C. 
ba d'en Bareny, Hort d'en Grimau). El nombre d'a- 120) l'espectre faunistic dels jaciments del Neolitic 
qucstcs estructures és variable, com també ho es la antic catala es decanta vers els animals domkstics 
distancia que hi ha entre elles en cada assentament. (ovicaprids, bbvids i súids). La cacera, amb major o 
Lcs observacions morfometriques, tot i que necessi- menor significació en la subsistkncia, sembla restrin- 
tcn una analisi aprofundida, no semblen indicar va- gida a unes poques espkcies d'hervívors com el cérvol 
riacions substancials, amb unes capacitats petites, (C. de l'Or, Vilobí, Timba del Bareny, C. de Can Sa- 
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conreus. Una hipotesi més versemblant és, a parer 
nostre, considerar la cacera com un component esta- 
cional complementari de l'economia de producció a 
fi de minimitzar riscos i no saturar en excés la repro- 
ducció dels ramats en estacions o anyades difícils 
(STEIN, 1989). L'estructuració dels tres principals ta- 
xons, potencialment referits a animals domkstics 
(OIC, Bos sp. i Sus sp.), constatada en els jaciments 
aquí ressenyats (Graf. l), s'adiu a la tbnica general 
observada en la resta de regions del Mediterrani Oc- 
cidental. Els petits remugants són majoritaris a nivell 
de NR, oscil-len entre el 49% a Plansallosa i el 83% a 
Can Sadurní. Ara bé, la importancia donada als ovi- 
caprids esta en estreta relació al mktode de quantifi- 
cació d'arqueofaunes emprat i, per tant, aquesta va- 
loració es veuria matisada i redui'da -si no 

O 2 L 6 8 10 sobrepassada- en alguns jaciments, per la importan- 
P cia dels bbvids si es prengués com a partimetre la 
Bos SP tanatomassa oli el NMI. 

En la major part dels jaciments l'ovella (Ovis 
Aries) predomina, en proporcions variables, sobre la 
cabra (Capra Hircus) (C. de lY0r, Timba del Bareny, 

I .  Cova de 1'Or 2.  Timba de Bareny Guixeres de Vilobí). Aquest és un fenomen observat 
3. Guixeres de Vllobi 4. Cova del Frare també en altres regions proximes (HELMER D., l979), 
5. Cova 120 6 .  Cova de Can Sadurní 
7. Plansallosa 8. Leucate pero en el cas catala amb dues notables excepcions: la 

C. del Frare i la C. de Can Sadurní. En aquest darrer 
jaciment la divergkncia és explicada per l'adaptació 
de la ramaderia dels petits remugants a un medi am- 

Fig. 1. Diagrama triangular de les faunes del Neolític Antic de bient molt concret, ei massís del Garraf (BLASCO A., 
Catalunya (en N. R.). EDO M. i VILLALBA M. J., 1988). 

Amb la migradesa de les dades empíriques dispo- 
durní, C. del Frare, Plansallosa); el cabirol (C. de Can nibles és difícil establir un model de gestió dels ra- 
Sadurní, C. del Frare), la daina2 (C. de Can Sadurní), mats en el Neolític antic. Només es pot dir alguna 
cabra pirenaica (C. 120). S'ha de ressenyar la puntual cosa per als ovichprids. La fusió de l'epifisi junta- 
aparició d'kquids a la Timba del Bareny i d'ur (Bos ment amb l'aparició i desgast dentari dels petits re- 
Primigenius) a les Guixeres de Vilobí. En el primer mugants a la C. de l'Or manifesten una tendkncia 
cas, i malgrat que rarament es troba en contextos ar- important al sacrifici d'animals abans dels 18 mesos 
queologics de l'holoci: antic, el cavall és citat en di- (35%). A la Cova de l'Or de Beniarrés, una part de 
versos jaciments neolítics peninsulars com la Cova l'estoc era abatut entre el primer i el segon any. A la 
Fosca o Carigiiela entre d'altres. En el cas de l'ur, la Cova de Gazel, es demostra un sacrifici dels ovica- 
constatació per ara exclusiva a les Guixeres de Vilobí prids d'un 50% a 60% abans dels 24 mesos. En tots 
és probablement deguda a la citada manca d'estudis dos casos s'ha suggerit una explotació destinada a la 
faunistics. producció carnica més que no pas a d'altres produc- 

Pel que fa als súids, les dificultats de separar les tes com la llana o la llet. 
restes de l'espkcie domestica de les de l'agriotipus im- Com a única conclusió ferma de la ressenya ar- 
possibilita una demarcació taxativa entre la cacera i queozoolbgica anterior només tenim una major im- 
la ramaderia en aquest taxó, en tot cas el porc senglar portancia de la ramaderia respecte de la cacera entre 
és citat en els casos de la C. 120 i Can Sadurní, men- les primeres comunitats neolitiques a Catalunya, 
tre que el porc domestic ho és a C. de l'Or, C. del per6 aquesta afirmació és una obvietat. Fent nostra 
Frare i possiblement a Vilobí. una hipbtesi de R. Montjardin (1 979), la relació entre 

Ens hem de demanar per qui: una vegada iniciada les espkcies dombtiques i salvatges variaria susbtan- 
l'economia de producció, el rol de la cacera -i segu- cialment en funció del tipus d'habitat. Així, segons 
rament de la pesca i la recol.lecció- continua essent aquest investigador, en els jaciments a l'aire lliure la 
una base subsistencial de certa entitat en les comuni- importancia de la cacera seria més redui'da que cn els 
tats neolítiques. J-P. Uerpemann (1979: 157) ha sug- jaciments en cova i abric. Pero, segons nosaltres, i 
gerit que la cacera d'herbívors en els habitats agríco- com a hipbtesi a contrastar, aquesta tendkncia no 
les seria resultat de la necessitat de protecció dels quedaria restringida a l'anterior dualitat, sinó que el 
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tipus d'habitat podria incidir en l'estructuració del 
conjunt d'animals domestics. Així, en els habitats a 
l%ire lliure sembla decréixer la importancia dels ovi- 
caprids de forma inversa a l'augment dels bovids 
com s'observa a Plansallosa, la Timba del Bareny o 
Leucata (GEDDES D., 1984), si bé les Guixeres de Vi- 
lobí no compleix aquesta norma. 

Un dels models d'ocupació regional plausible que 
es desprkn de les anteriors afirmacions ha estat de- 
senvolupat per 1'Escola Toulosana de Prehistbria 
(GUILAINE J., CASCO J. i VAQUER J., 1979). Un siste- 
ma basat en una economia de producció mixta amb 
uns habitats base (anual-permanent) i un conjunt 
d3abitats complementaris ocupats en funció, princi- 
palment, d'una transhumancia estacional que inte- 
graria només un segment de la comunitat. En tot cas, 
i en relació a la funcionalitat de les ocupacions, al- 
guns jaciments del Neolitic antic en cova i abric han 
estat interpretats com a (<tancats>> de bestiar -en es- 
pecial ovicaprids- desprks de l'estudi arqueozoolb- 
gic (HELMER D., 1979 : 106) i sedimentolbgic (BRO- 
CHIER J. E., 1983). 

c) La ceramica 

Ens hem referit a la ceramica del Neolitic Antic 
catala, basant-nos principalment en: Guilaine 
(1 984), Martín (en premsa) i Mestres (1 989). Si bé en 
alguns casos hem acudit a les monografies d'alguns 
jaciments. Abans, perb, no podem deixar de referir- 
nos a les mancances que observem en l'estudi de les 
ceramiques del Neolitic: 
- La realització d'estudis tecnolbgics (matkries 

primeres, tkcniques de muntatge, sistemes de coc- 
ció, etc). 
- El tractament més <<objectiu>> de les dades (ho- 

mogene'itat en els criteris descriptius, quantificació, 
etc). 
- Descompensació geografica dels estudis. 
- Limitació a una successió diacronica, sense 

efectuar d'altres analisis que permetin explotar més 
la informació inherent a la ceramica. 

Entre el conjunt de les ceramiques del Neolitic 
Antic catall es diferencien, a partir de la seva tipolo- 
gia i tecnologia, els grups: Cardial, Epicardial, Post- 
cardial i Montboló. 

Si comparem la distribució en el temps, segons les 
datacions de C14 (no calibrades) existents a Catalu- 
nya dels grups tecnotipolbgics esmentats, podem 
veure, tot i que el nombre de jaciments neolítics amb 
datacions radiocarbonomktriques és encara molt 
baix (MART~N, en premsa), certes diferkncies impor- 
tants. Mentre el grup Cardial apareix al llarg del Vé 
milelenni a C -Cova del Parco, Cova del Toll, Cova 
dcl Frare i Balma Margineda-, el grup Epicardial es 
troba principalment a la primera meitat del IV -Co- 
va dkn Pau, Cova de lYAvellaner, Cova del Toll i 

Cova del Frare-, i els grups Molinot i Montboló 
semblen situar-se en posterioritat. Perb aquesta visió 
lineal de la distribució temporal dels estils ceramics 
no esta exempta d'una certa problematica per tal com 
les produccions cerimiques individualitzades (Epi- 
cardial, Molinot i Montbolb) solen aparkixer de for- 
ma conjunta en molts jaciments catalans. De la dife- 
rkncia cronolbgica distingida entre 1'Epicardial d'una 
banda i el Molinot i Montboló de l'altra, pensem que 
no poden inferir-se canvis o substitucions de forma- 
cions socials. Els estils ceramics poden servir-nos per 
establir cronologies relatives, pero no com a únic cri- 
teri per bastir distincions culturals, les quals s'han de 
cercar, a parer nostre, en un nombre més ampli d'evi- 
dkncies arqueolbgiques, com ara els patrons d'assen- 
tament, les bases subsistencials i l'organització so- 
cial, etc. 

Si aquesta seqükncia evolutiva de la ceramica a 
Catalunya s'observa també a grans trets a la resta de 
regions del litoral Mediterrani Occidental, existei- 
xen, tanmateix, alguns jaciments (L'Abri de la Pouja- 
de, Cova Fosca, Cueva del Barranco de 10s Grajos, 
Cueva de Nerja, etc.) que han obert una forta polkmi- 
ca referent a l'existkncia d'horitzons amb ceramiques 
llises i amb decoració no cardial anteriors al classic 
horitzó de cerhmica impresa. A Catalunya aquesta 
controvkrsia ha estat suggerida per la Balma de l'Es- 
pluga, sense que s'hagi vist reforcada per les estrati- 
grafies d'altres jaciments. 

Entre les caracteristiques dels diferents grups n'hi 
ha dues per a les quals alguns investigadors han assa- 
jat de donar explicacions un xic innovadores. Es trac- 
ta, d'una banda, de la riquesa de la decoració impresa 
(cardial) i de l'altra, de la tendencia generalitzada a 
un increment de la mida i tancament dels recipients. 

Superant el sentit estktic que indubtablement per- 
cebem en la decoració impresa, considerem que l'ela- 
boració comporta una inversió de temps i mitjans 
desproporcionats respecte d'unes funcions exclusiva- 
ment estktiques. Aquesta descompensació entre mit- 
jans i fins és un criteri viable per sospitar l'existkncia 
d'alguna mena de simbolisme en la ceramica cardial i 
la seva decoració. Una altra característica destacable 
en relació a la decoració impresa cardial és que els 
seus motius o seqükncies de motius són altament 
pautats i repetitius. Aquest fet ens porta a pensar en 
la possible vinculació a un contingut ideolbgic i ri- 
tual. En la mateixa línia, les caracteristiques tkcni- 
ques de les ceramiques cardials es destaquen de la 
resta de produccions del Neolitic antic per la gran 
perfecció en la depuració de les pastes i en l'acurat 
tractament de les superfícies (GALLART, 1980). 

Aquesta doble consideració -estilística i tkcni- 
ca- té una lectura formal que se'ns escapa, si bé la 
comprensió del seu significat pot trobar-se seguint 
Lewthwaite (1986: 1 11-1 12) i Vicent (1989: 187 i SS.), 
en la interpretació de la ceramica cardial com a cate- 



goria material dotada d'un valor social que ultrapas- 
sa el de 1'6s immediat, fet que possibilitaria la com- 
prensió de la seva l'implia distribució en el Mediter- 
rani Occidental. 

El segon tret de la ceramica del Neolitic Antic que 
volíem tractar aquí és el de l'increment dels vasos de 
mida més gran i més tancats en un moment avanqat 
del Neolitic Antic. Aquest increment, segons nosal- 
tres, esta relacionat amb l'augment de la necessitat 
d'emmagatzemar els excedents de la producció per 
tal de reproduir les bases de la subsistkncia i garantir- 
ne el consum retardat. És clara la idonei'tat dels reci- 
pients ceramics de gran capacitat per a la funció 
d'emmagatzematge, com també sembla evident que 
l'obertura redui'da és més adient que l'ampla per pre- 
servar-ne el contingut. Coneixem dos exemples de 
grans vasos d'emmagatzematge a Catalunya: Cova 
120 (AGUST~, et alii, 1987: 44-47), la Cova I11 de la 
Serra de les Quimeres (Priorat) (VILASECA, 1945-46). 
L'increment dels vasos de major capacitat i emboca- 
dures redui'des en un moment avanqat del Neolitic 
Antic demostra la consolidació de l'economia de pro- 
ducció i la instauració de veritables comunitats cam- 
peroles. 

d) La indústria litica 

La indústria lítica tallada és el principal compo- 
nent de la cultura material que possibilita establir re- 
lacions de comparació entre els darrers grups caqa- 
dors-recol.lectors i les primeres comunitats agrícoles i 
ramaderes, perb malauradament els estudis detallats 
de conjunts lítics del Neolitic Antic són encara rars 
(Fig. 2). 

Els jaciments de la Bauma de 1'Espluga i de la 
Cova de Font Major, per diverses raons, no poden 
considerar-se representatius dels tecnocomplexos lí- 
tics de l'epipaleolític final. Només l'abric del Filador 
(VILASECA, 1949,) resta com a exemple paradigmatic 
(FULLOLA, GARCIA-ARGUELLES i CEBRIA, 1987). 

La potent estratigrafia del Filador abraqa des d'un 
epipaleolitic antic microlaminar (E- 1 O?, E-9 i E-8) 
(IX-VI11 milalennis), un epipaleolitic geomktric (E-7 a 
E-4), tal vegada relacionable amb els complexos 
sauveterrians del sud de Franqa. A partir de l'estrat 3 
s'observa un canvi en la indústria lítica, que es mate- 
rialitza de forma radical en l'estrat 2 (GARCIA- 
ARGUELLES, 1 990) 

Aquesta evolució industrial sembla correlacionar- 
se amb una skrie de transformacions en les activitats 
de subsistkncia, concretades per l'aparició d'ovica- 
prids domkstics i traces de cultiu de cereals en els 
estrats 3 i 4. 

Des del nostre punt de vista la interpretació de la 
seqiikncia del Filador obre una colla d'interrogants: 

-Al sud de Franqa, tant a 17Aquitania com al 
Llenguadoc, el procés de neolitització es dóna en tec- 

nocomplexos lítics de trapecis com el <<Castelnovia)> i 
el (iPre-Rocaduria)), perb no en indústries geomktri- 
ques de triangles de tipus <<sauveterria)>. 

-Una cosa semblant passa en el llevant peninsu- 
lar. El model, ja classic, de J. Fortea, -establert per 
Cocina i validat en altres jaciments andalusos (Val- 
decuevas, Cueva Nacimiento) i del baix Arago (Boti- 
queria, Costalena, Pontet, Serda)- situa al final de 
l'epipaleolitic les indústries de trapezis i, per tant, el 
Filador restaria com l'única excepció. 
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Fig. 2. Histograma de productcs dc talla retocats dcl Ncolitic Antic 
dc Catalunya, (segons la tipologia de J. Juan-Cabanilles). 

-Si acceptem, com a hipotesi, que la neolititza- 
ció s'hauria pogut donar indistintament en comple- 
xos lítics de triangles i de trapecis, aleshores en l'es- 
tratigrafia del Filador hi ha d'haver un hiatus notable 
entre el VI1 i la la. 112 del VI milslennis (E-5 i 6). 
Perqd,  assumim, la determinació faunística d'ovici- 
prids domkstics i la preskncia de pollen de cereals, 
fan que la datació relativa més escaient per a l'estrat 
4 se situi, grosso modo, entorn de la meitat del VI 
milenni i, en conseqiikncia, seria contemporania al 
complex de trapecis tip0 Cocina (Botiqueria: 
5600+200 bc). La datació de C14 de l'estrat 7 
(9 130 + 230 bp) ens donaria el límit inferior d'aquest 
hiatus. Perb llavors ens hem de demanar per quk no 
es manifesta cap canvi important entre les indústries 
lítiques de l'estrat 7 i de l'estrat 4, després d'un lapsus 
temporal tan gran i més, quan arreu d'Europa el pas 
entre el VII-VI miklennis significa canvis substan- 
cials en els tecnocomplexos lítics epipaleolitics. 

-Les transformacions en la subsistkncia dels ni- 
vells superiors del Filador han estat relacionades 
amb els procesos de canvi observats en diferents jaci- 
ments del Midi (Grotte de Gazel, Roc de Dourgne, 
balma Margineda, etc), perd la similitud ha d'esta- 
blir-se també a d'altres nivells i no solament referida 
a la preskncia d'ovicaprids en contextos aceramics i, 
en tot cas, establir el grau de similitud no significa 
pas explicar el fenomen. 

Com a corol.lari a l'anterior ressenya critica dels 
escassos jaciments de l'epipaleolítc final a Catalunya, 
només pot dir-se que difícilment és podra avanqar en 



la comprensió i l'explicació del procés de neolititza- e) Art Rupestre 
ei6 a Catalunya si abans no es resol la manca greu de 
coneixements respecte dels darrers caqadors-recol- Darrers estudis sobre art rupestre, que l'han vin- 
lectors de l'epipaleolític. culat al Neolític, fan que sigui un fenomen que s'hagi 

A la Península, en els darrers anys s'ha fet un es- de considerar per comprendre la neolitització. A 
for$ considerable per estudiar els conjunts lítics de les Catalunya, l'art rupestre mostra dos grans conjunts 
primeres comunitats neolítiques (ASQUERINO, 1978) temhtico-estilítics. Un de naturalista i un altre d'es- 
(JUAN-CABANILLES, 1984) (MESTRES, 1987) ( M I R ~ ,  quematic (VIÑAS, 1990). 
1988) ( M I R ~ ,  MOLIST, VILARDELL, 1990). En base a El conjunt naturalista es distingeix pels expressius 
aclucsts treballs poden desglossar-se les principals ca- pictogrames on predominen les escenes de cacera. El 
ractcrístiques tecno-moforlbgiques que poden resu- conjunt esquematic, en canvi, es manifesta a través 
mir-se en: de figures amb escas moviment i amb un índex im- 
- Un us majoritari del sílex com a matkria pri- portant de motius simbblico-abstractes. 

mera, per6 també un us molt esporadic del cristall de La datació neolítica d' una part de l'art naturalista 
roca i el jaspi. s'ha fet amb l'estudi d'estratigrafies estilístico- 
- Una fase de la cadena operativa de talla (optim cromatiques i dels parallels entre el propi art natura- 

de talla) esta encaminada a l'obtenció de lamines- lista i la decoració de les ceramiques impreses del 
laminetes mitjangant la amise en forme>) de nuclis Neolitic Antic (HERNANDEZ, 1990: 148-1 50). 
piramidals i prismatics, els quals són transformats, Pot trobar-se una coherkncia entre els significats 
una vegada exhaurit llur potencial laminar, en nuclis atribu'its a l'art i els trets definidors del primer Neolí- 
polikdrics d'extracció de petites ascles. tic: diversitat de formacions socials, confrontació i 
- L'aplicació de la tecnica de flexió en els pro- interrelació entre elles, que van poder tenir la mani- 

ductes laminars, pero de forma selectiva en les lami- festació en un kmfasi dels aspectes simbblics. L'art 
rics de major mida, que indicaria una tendkncia a refermava els mecanismes socials i és testimoni de 
lkbtcnció de productes lítics estandarditzats a nivell problemes &integració entre les poblacions d'un en- 
morfo-mktric. torn, on actuava com a senyalització territorial 
- La tria dels productes laminars com a suport (GAMBLE, 1990: 367-3711. 

majoritari d'una gran part de l'utillatge retocat. En relació amb aquesta coherencia és destacable 
- LYheterogeneitat morfotipol~gica de rascado- l'aparició de forma habitual de la figura humana en 

res i denticulats enfront de 17especificitat tipolbgica les representacions, i ja s'hi pot veure l'afirmació de 
de pcrforadors, trepants i geomktrics. la cosmogonia antropockntrica que, en un estadi 

- Quant a lyutillatge retocat (Graf.3) sembla res- més avawat, es manifesta en l'acurat tractament 

saltar, en la majoria de jaciments, la dominancia de 
Ics lhmines retocades. Osques i denticulats, malgrat 
llur diversificació morfologica, tenen una importan- 
cia significativa. Els geomktrics i les ascles retocades Consideracions finals 
presenten fortes oscil.lacions percentuals, mentre que 
les troncadures, sempre presents, tenen una escassa Per finalitzar la breu síntesi de l'origen de l'Agri- 
importancia quantitativa. cultura a Catalunya incidim en els aspectes meto- 
- Una part important del complex tecnolbgic i dolbgics que, a parer nostre, caldria remodelar per fer 

tipoldgic de les indústries lítiques del Neolitic antic avangar el coneixement. 
ha estat compresa en termes funcionals per a l'obten- La síntesi precedent revela com pocs dels inter- 
ci6 de productes estandarditzats a fi d'ésser emmane- rogants tenen una resposta definitiva. La seva realitza- 
gats en skric sobre suports de fusta (peces de falq) ció en ha permks apreciar-ne algunes de les causes: 
amb les conseguents implicacions sdcio-econdmi- D'una banda, la pobresa d'estudis i publicacions, i 
qucs d'aquest tipus d'interpretació. de l'altra, uns enfocaments, parcials de la investigació: 

Bucs s6n les conclusions que poden extreure's del La subdivisió cultural i temporal epipaleolític- 
breu resum dels tecnocomplexos lítics del Neolitic. neolític (Cardial, epicardial i postcardial), que emfa- 
D'una banda, la necessitat d'enfocar l'estudi dels co- sitza els canvis tecno-tipologics i les formes primaries 
junts lítics cap a un intent de verificació crítica del de subsistkncia, limita la percepció i l'estudi dels pro- 
<(model dual>> (BARANDIARAN I. i CAVA A., 1990) La cessos historics. 
segona fa referkncia al desenvolupament dYestratB L'excessiva fragmentació geografica dels estudis 
gies de recerca encaminades a superar el greu buit de -es reiteren els de jaciments isolats- fa difícil ca- 
jaciments dels darrers caqadors-recol.lectors, només racteritzar una societat. Un jaciment no pot conside- 
rcixit de moment en el cas del Filador, pero amb les rar-se una unitat d'analisi en la qual van tenir lloc 
problematiques inherents a la seva interpretació. totes les activitats d'un grup. El registre arqueolbgic 
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és sempre sospitós de parcialitat en la representació 
de les formacions socials, parcialitat que pot ser com- 
pensada amb estudis regionals. 

Predominen els treballs amb propbsits descrip- 
tius i no interpretatius, en els quals l'objecte no és 
<<explicar)> els materials sinó per ells mateixos. 

Els estudis dels diferents camps del registre -ce- 
rimica, indústria lítica, fauna, art rupestre, etc. 
-avancen per separat sense produir-se la suficient 
interrelació entre ells (interdisciplinarietat) que els 
dóna sentit. 

ABSTRACT 

Historical and archaeological frame of agricultura1 
origins in Catalonia 

The paper is a dialectic essay on the historical and 
archaeological context of the emergence of agricultu- 
re in Catalonia. A critica1 rewiew is made of the con- 
ceptual and interpretative frame of the neolithisation 
phenomenon, within the Wester Mediterranean ge- 
neral theories. In the Early Neolithic detailed review, 
severa1 aspects (settlement patterns, pottery, lithic 
and fauna1 remains, archaeozoology and cave pain- 
tings) are emphasized, from within the archaeologi- 
cal record, which allow for the observation of the fra- 
me of the first farmers in Catalonia, albeit biased and 
in need of further research. 
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Notes 

1. El jaciment amb un major nombre de restes determinades 
(identificació esquelttica i taxonomica) és la Cova de I'Or (329 
restes) i el que en té menys, la Cova 120 (47 restes). 

2. La determinació de Cervus Dama devia ésser questionada o 
si més no presa amb reserva ja que ctA review of earlier identifica- 
tions of this species from Europe has shown that after an early 
interglacial ocurrence, no fallow deer populations were left during 
the Upper Pleistocen and Early Holocene. Later research has cor- 
roborated this view for the western and central Mediterranean, 
where no late Paleolithic or Neolithic remains of Dama have been 
recorded)) (UERPEMANN H-P. 1988 : 57) 




