El nostre Museu roman encara tancat per
les obres de remodelaci6 que es fan a I'edifici
barroc del Monestir. No sabem, ara mateix,
quan podra obrir de nou les seves portes al públic Tanmateix, la Junta del Museu, justificant
la seva rad de ser, vol continuar amb la seva
tasca, que és doble. La primera -rutiniria i silenciosa, d'gmbit intern- consisteix a inventariar les peces recollides per tal de garantirne la seva procedhncia i conservació. La segona, d'hmbit extern, pret6n de mostrar-les al
pljblic. Conservar i difondre tot all6 que esta

d'alguna manera relacionat amb la histbria de
la nostra Ciutat és la missi6 que se'ns ha confiat, al Museu i a I1Arxiu.
Dracord, doncs, amb tot aixb i recollint la
suggerencia dels educadors/ensenyants de
Sant Feliu que intenten -perque ho creuen
essencial- drajudar llurs alumnes a descobrir
les arrels de la nostra identitat col.lectiva, la
Junta del Museu ha decidit muntar a la sala
de IrAjuntarnent una exposició del mes important que conservem de la nostra PREHIST~RIA, del nostre passat més llunya, de quan els

nostres més antics avantpassats no produ'isn
encars docuigents escrits i, per.tant, hem de
rec6rrer -com a documentaei6 histbtka- a
la infarmaoib arquaalbgi'ca. k s divisions tradicionals o habituals disting~ixentres perlodes de la prehistbria: e! paleo/itJc, e! mesolitic
i :el neo/itk que enfla~aja amb I'edat dels

meta;alls,
Immediatament, doncs, topem amb la dificultat de lesparaules. Els prehistoriadorshan
am'ii ~reart.ti
un vocabulari molt adequat a als
seus estudis, i aixi ni el mateix so dels mots

(significant) ni allb que representen (significaf)
no ens sona gens familiar, conq~ut.S'ha format un registre dd llenguatge molt tPlznic que,
com deia Lsrol-Gourhan, 6s alhora vague i
precis.
I 6s que a I'hora de batejar els nous jaciments prehistbrics, s'escolli el nom de les localitats on s'havien identificat per primera vegada unes restes semblants. Aixl, dels Uocs
de Saint-Acheul, d'Aurinyac, de b Moustier,
etc., n'han sortit els termes d'áixe& acuinyaciaI mosteria, etc.

EXPOSICIÓ DE PREHISTORIA COMARCAL.
SANT FELIU DE GU~XOLS
AGRA~MENT~
Han col.laborat en aqussta exposicib:
A ASSOC IAC^^ ARQUEOL~GICADE GIRONA
EL SERVEI D'ARQUEOUXilA DE LA DIPUTACI~DE GIRONA
EL MUSEU ARQUEOL~OICDE BANYOLES
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- Punta mosteriana, Ihmines aurinyacianes, raspador denticulat
i rascadora. Útils elaborats amb sllex procedents de la Selva. Museu
de Sant Feliu.

VlTRlNA 2.(Paleolític rnitjl i superior)
Percutors, poliedres, mudis d'asclats cckvallois~,
puntes mosterianes, puntes de uTayac~,rascadores, denticulats, becs, raspadors i burins.
2.-

1.- ~Choppera[Pic del Montgrl) sobre cbdol de cornubianita Material procedent de la Selva. Museu de Sant Feliu.

VITRINA 1. (Paleolltic inferior)
ccchoppersn, pies,Ghoppings-toolss, bifacials i
percutors,

Nucli d'asclats aievallois~.

VITRINA 3. (EpipaleolCtic o mesolític)
(Nuclis, rascadores, raspadors, burins, perforadors,
trapezis escalens de dors rebaixat, formes menys
abundants, rebuig de talla, rnicroburins i polidor.
3.- Triangles escalens írnicrblits~procedents del jaciment epipaleo-

llric de Sant Benet Museu de Sant FelIu.

VITRINA 4.
Ir. prestatge {Sepulcres de fossa)
Vas de boca quadrada de la necrbpolis de sepulcres de fossa dei Puig d'en Roca de Girona (Museu Arqueolbgic de Girona).
Ganivets i destrals votives procedents de
Vilartagues.

2n prestatge (Dblmens)
Peces de collaret (Cova d'en Daina).
Ganivets, placa de pissarra, percutor, vas, fragment de ceramica campaniforme, puntes de fletxa (Mas Bousarenys).

3, prestetge (sepulcres par&olm&nics),
Material d i v e r ~de [a Costa d'en Cirera, Mas
Asols i Tur6 de I'Aliga.

VITRINA 5. (Bronze i ferro)
Irprestatge: Materials procedents de les coves de
Malvet.
2r prestatge: Destrals de pedra polida de la
comarca.
3r prestarge: (Ferro) Del Bosc d'en Rabell, Solius
i de la Costa d'en Cirera.
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5.- Punta folihcia amb retoc bifacial del dolmen del Mas Bousarenys
(Santa Cristina d'Aml. Museu de Sant Feliu.

VITRINA 6.

Materia primera utilitzada per I'home
prehistbric.
Evolució dels nuclis.
Alteracid de la phtina.
VITRINA 7.
Maqueta de la Cova d'en Daina
(NBstor Sanchiz).
Jaciments de superfkie d'8poca incerta.

VfTRlNA 8.
Crani de 18homede l'Arag6 (Talteüll, Rosselló).

VITRINA 9.
Mandlbula de Banyoles
(Home pre-neandertaliii), del
Ibgic Comarcal de Banyoles.

Museu Arqueo-

ORIENTAC~OCRONOL~GICAGENERAL
OLITIC
((cedat de la pedra vella o talladaal ES DIVIDEIX EM INFERIOR, M~TJA I SUPERIOR.

I

PALEOL~TICINFERIOR

L'edat dels metalls comenci en el periode anomenat Calcolltic, aLludint I'aprenentatge del coure i de la
seva utilització. Abans de 1'8poca iberica no sembla que
tingut% molt de ressb a les nostres contrades.
Aixl i tot, el fet de poder fer objectes (punyais, ganivets, destrals, etc.) de metall facilitaria el treball de
I'home i suposava un avanC qualitatiu en la seva
tecnologia.
El treball del coure hom I'associa a la gent del Vas
Campaniforme, i molt aviat va ser substituit pel bronze (aliatge de coure i estany).

PALEOL~IC
MITJA I SUPERIOR

DEL BRONZE AL FERRO (1.800-700 aC)

(100.000-10.000aC)
Durant el Paleolkic M i t j l (100.000-35.000), amb
I'home de Neanderthal i sense abandonar les antigues
thcniques, n'aparegueren de noves: asclats que s'obtenien preparant prhviament un nucli -de quars i de
quarsites, sobretot- que era colpejat per fer-li saltar
varies arestes de tall que, desprGs, també eren retocades (conjunts de puntes triangulars i de rascadores, per
exemple).
El Paleolític Superior (35.000-10.000) comprBn la
darrera fase de ['Última glaciacib del Quaternari.
Els homes d'aquell període (de Cromanyo o Homo
Sapiens Sapiens) utilitzaven preferentment el silex.
Les thcniques de fabricaci6 es diversificaven i tendien a ser m6s petites i, alhora, mes efectives.

I

I

EPIPALEOL~TIC(O MESOL~TIC)
(9.000-6.000 aC)

És el final del paleolític. La tecnica utilitzada esdevfngue especialment rnicrolaminar.

I

EDAT DELS METALLS (2.500-1.800 aC)

1500.000-100.000 aC)
Durant aquest periode, de llarguíssima duració, I'home vivia preferentment a I'aire lliure, prop dels rius, de
la caFa i de la recal.lecci6 de fruits naturals.
Tot i que tambe utilitzava I'os i la fusta per fabricar
les seves eines, fins a nosaltres ens han arribat nomes
les fetes amb pedra.
Les eines de pedra m8s antigues eren els Choppers
(útils inifacials, codols tallats per una sola cara) i els
Choppings-tools {bifacials, codols tallats per les dues
cares).

NEOL~TIC(5.500-2.500 aC)
En aquesta Bpoca (=pedra nova o polidan) l'home,
fent-se sedentari, comen@ a desenvolupar IragricuIturat
la ramaderia, la cerhrnica, etc. Tanmateix continu3 I'economia de la recol.lecci6 i de la caGa.

Hom atribueix a moviments migratoris indoeuropeus la inicial metal.lúrgia del ferro, malgrat que aquells
pobles eren portadors d'una cultura de bronze final.
Sigui com sigui, durant aquella Bpoca, el metall blsic continua essent el bronze per fabricar destrals de
formes mbs complexes i abjectes petits i nous com fíbules i grans agulles de cap. La thcnica del bronze resultava més senzilla i cbmoda.
El ferro era conegut com a material apte per a ser
treballat, perb el seu Ús era eschs i limitat a armes i a
objectes ornamentals, sense aplicacid a les eines.
D'altra banda, noves modes vingueren a renovar la
decoraci6 de la cerhrnica i s'introdui el ritual de la incineració dels cadhers, per la qual cosa avui hom anomena aquelles cultures com les dels pobles dels camps

d'urnes.
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S~NTESIDEL POBLAMENT COMARCAL EN EPOCA PRIMITIVA:
A L'EDAT DEL FERRO. BIBLIOGRAFIA.
DEL PALEOLÍTIC
PALEOL~TIC-EPIPALEOL~TIC
Si deixem de banda algunes peces lítiques trobades aillades i a la superficie, que per les caracteristiques morfolbgiques o per la tecnica del tallat algunes podrienperthnyer molt
bB al Paleolitic mig i altres a I'Aurinyacih, es pot dir que el
primer poblament estable que coneixem a casa nostra correspon s finals del Paleolític superior o a I'Epipaleolltlc. Un
grup de gent, potser una banda de ca~adorsnbmades, muntL ef seu campament, ara fa mbs de 10.000 anys. en un indret molt a prop de I'actual masia de Sant Benet. En realitat
en sabem ben poca cosa, perqub les campanyes d'excavaci6 realitzades, que en conjunt han proporcionat uns quants
milers de sllex entre peces i esquerdills, na ens han descobert ni els enterraments ni les llars o fons de cabana. L'estudi s'ha de fer nomes a base de les seves deixalles de pedra
tallada, doncs Ia cerlmica encara no es coneixia i I'acidesa
del terreny ha destruTt el material ossi que indubtablement
hi havia.
Per tant, I'única cosa que en podem dir en concret, mentre noves troballes no ho desmenteixin, 6s que foren els primers pobladors que d'una manera mbs o menys permanent
s'establiren a la comarca.

NEOLITIC
La segona referencia sobre comunitat humanes, per raó
d'antiguitat, pertany a ben entrat el Neolitic. Petits grups degueren aixecar les seves cabanes a Pinell ia Vilartagues, com
sembla palesar-ho et descobriment de les seves sepultures
{els anomenats sepulcres de fossa) i algunes peces de sRex
i destraletes votives recollides a I'aire lliure.
D'aquesta gent, que visque uns 2.500 o 2.000 anys
abans de C., anomenada pegesos delpla pel Dr. Miquel Tarradell, nomes se'n coneixen les tombes. i encara en nornbre relativament esc& perque la seva localitzaci&es fa sempre molt dificil.
El seu pas per la nostra comarca ve testimoniat, com hem
dit abans, per uns enterraments descoberts fa una pila d'snys
a I'antiga rajoleria de Pinell iper un magnífic ganivet de silex
procedent de la tambh rajoleria TixB, de Vilartagues.
Probablement cal situar en aquest context cultural una
punta de sageta (actualment perduda) procedent de la muntanya de Sant Elm, les destraletes votives de la vinya Xatart, oroo del Sot dels Canyers. i I'enterrament aue es descobri'en fer els fonaments d'una casa de la ambla del PoE - .

TIC INFERIOR F I N S

talet, i que malaura
moment

.

Cap a finals del Neolitic i durant el Calcolltic (uns 2.000
anys a. de C.) a les muntanyes veines hi visqueren algunes
comunitats de pastors i caqadors que enterraven els seus
morts en espectaculars i ben constru'its monuments funeraris (dblrnens) o bé en covetes naturals, algunes d'efles pr8viament agen~ades.
Amb aquests constructors de meghlits passa exactament
el mateix que amb els habitants de la plana, que en coneixem els enterraments, perb n'ignorem els poblats.
A la comarca, al sector de les Gavarres, aquests rnonuments hi s6n amb abundor, la qual cosa indica un poblament
relativament important. A Santa Cristina d'Aro coneixem els
meghlits de Bousarenys i les Pedres dretes d'en Lloberes, i
a Romanya de la Selva la Cova d'en Daina i un bon nombre
de cistes: la del camp d'en Guitb, de I'Oliveret, del carni de
Vallvenera, de la carretera de Calonge, del bosc d'en Roquet,
a part d'uns quants menhirs.
Al costat d'Ardenya els enterraments eb trobem en coves naturals, algunes com hem dit abans, prbviament acondicionades: les del mas Asols, la dels Lladres lSant Baldiril,
la del Llop (Puig de les Cols), les de la costa d'en Cirera, a
m8.s d'un crescut nambre encara d'inhdites.

BRONZE
Els seus inicis s6n una mica confosos. El bronze antic i
mig 11.800-1.I00a.C.1 6s mal conegut a Catalunya, per&
sembla que enllapa sense gaires difertmcies amb el
megalitisme.
A Malvet han estat excavades i estudiades dues coves
sepulcrals, amb enterraments múltiples, que en part pertanyen al bronze final (1.100-650 a.C.1. S'hi va trobar un punx6 de metall i mostres de cerimica acanalada. Al mateix indret coneixem altres coves semblants encara per excavar.
Tamb6 coneixem la troballa d'una destral a can Llach i
un fragment de sageta prop del Bousarenys.
Probablement pertanyin a aquest periode de les coves artificials de Solius i qui sap si I'estaci6 a I'aire lliure de TalladesCan Duran del Gatellar, amb slfex, destraletes de pedra polida, oenioll
. . -.~iriformede auarsita i algun
- moli de mA.
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E l descobriment del

ferro r e p r e s e n t a un c a n v i radical. Els
morts s6n incinerats i les cendres col.locades dins d'unes funerhries. La ceramica decorada amb cordons a p l i c a t s tB, en
a q u e s t moment. el seu mhxim desenvolupament.
A la nostra comarca no coneixem, per ara, cap poblat ni
c a p n e c r b p o l i s . Tan s o l s hem l o c a l i t z a t a Solius una gerra (urna71. o r o f u s a m e n t d e c o r a d a iuna attra al bosc d'en Rabell molt
m e s senzilla, a més d'un cert nombre de petits f r a g m e n t s esparsos a la Plana de Vidre, Costa d'en Cirera, Solius, e t c .

.
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ARQUEOIDGIA: Mhode per investigar que utilitza com a document
qualsevol mena de vestigis materials deixats per ['home.
ASCLAT P e ~ a
que prove de la talla d'un nucli. En ol sistema lbgic
analític es cpneix per base positiva.
AURINYACIA: Cronocultura caracterfstica del Paleolltic superior inicial. Es corrent que porti associades Ies següents morfologies: raspadors carenats, fulles estrangulades, retoc abrupte i atzagaies de
base fesa. Localitzat a Aurinyac IFran~a).
AUSTRALOPITEC: Homlnid blpede localitzat a ~ f r i c aentre
4.000.000 i 1.000.000 d'anys. Es presenta sota les formes aafricanus~.urobustus~,tcetiopicusai uafarsnsis~.
AIXELIA: Cronocukura que es desenvolupa en el Palaalltic inferior,
es caracterjtza per I'existbncia de bifa~os,pics, shacheraux~.centrlpets, a mbs a m8s d'asclats retocats. Fou descobert per primera
vegada a Saint Acheul (Franga).
BEC: lnstrument obtingut per dues osques oposades o bB adjacents.
BIFAC: Instrument apuntat o bB convex que presenta aresta bifacial
i dues cares tallades. Conegut com a destral de mh. Tamb6 utilitzem el terme Bifacial indistintament com a *cnica o com a
morfologia.
%UR/: Instrument caracteritzat pel bisell díedre o poltedre.
CALCOL¡TIC: Primera fase de I'Edat dels Metalls. L'Edat del Courei
que tinqub lloc cap al 2.200 aC.
CHOPPER: Instrument tallat parcial me^ per una sol@cara, amb una
sola aresta. Base negativa.
CHOPPING-TOOL lnstrument tailat parcialment per ambdues cares;
presenta una sola aresta. Base negativa.
c ~ D D L STALLATS: Grup tecnobgic que es troba constitu7t per chop
pers, chopping-tools, polledres icentrlpets, a rnbs a m6s d'asclats
i asclats retocats
DENTICULAT Instrument que presenta una forma dentada en el
retoc.
DOLMENIC: Fa referhcia a dolmen. Monument funerari de grans
pedres.
ENEOLITIC:
Equival al terme Calcolític
EPIPALEOL~IC:Cronocultura del ale eolític tarda. caractehada Der
la seva astructura microlltica ienalguns casos mierolaminar. fransicib entre els ca~adors-recol.tectors i ramaders-agricultors.
ESTRATIGRAFIA: Conjunt d'estrats o bb nivells intersccionats que
s'han produ'it com a conseqiibncia d'una dinamica sedimentbria.
EVENOSSIA: Cronocukura que es desenvolupa del Riss fins al Würm
I. Es localitza a Sainte Anne d'Evenos (Franqa).
FOSSA: Forat excavat al terra per a diverses funcions: lloc on enterrar, o per tirar-hi escombraries, pou, sitja...
GRAVETIA: Cronocultura que es caracteritza per I'associacib del retoc abrupte (Puntes de la Gravettel, raspadors i estructura laminar.
Es localitza en el PaleoNtic superior mitja. Fou localitzada per prirnera vegada a la Gravette (Franqai.
HOMO ERECTUS: Forma humana estesa per Africa, Europa i Asia.
T& una mitjana de 1.000 a 1.200 CC de capacitat craniana. Es tracta
d'una forma caracterlstica del Paleolltic inferior.
HOMO HABILIS Forma humana que solament es coneix a Africa;
tb uns 800 cc de mitjana craniana. Es localitza cronolbgicament entre
2 milions i 1'6 milions d'anys.
HOMO SAPIENS NEANDERTALENSIS: Forma humana desenvolupada entre els 80.000 i85.000anys, s'estún fonamentalment per Eurw
pa i el Prbxirn Orient. Es troba associat generalment a les indústries
de tipus mosteria i chatelperronih.
IMMNERACI~: Sistema d'enterrament que consisteix a cremar
el cadhver i guardar-ne les cendres en algun recipient.
INHUMACI~:Sistema d'enterrament que consisteix a mantenir
integre el cadhver.

MMINA: Asclat llarg i prim.
LEVALLOISIA: MBtode de talla que es basa en la preparaci6 sisternatica dels nuclis. TB corn a objectiu I'obtencib d'asclats
predeterminats.
L/TIcA: Fa referhcia als objectes de pedra.
MAGDALENIA: Cronocultura caracteritzada per burins i raspadors sobre lamina i una important indústria en os, fonamentalment els arpons. Paleolitic superior final. Epbnim de la Madelaine IFran~a).
MEGALITISME: Perfode conegut per les construccions fetes en
grans blocs de pedra, que tingueren lloc entre el Neolltic i['Edat
de Bronza
MESOL~TIC:Vegeu Epipaleolltic
MICROLITISME Thcnica de talla de petits instruments de pedra. Es desenvolupa en el Paleolltic superior i epipaleolític,
principalment.
MULTIFACIAL: Polledre Base negativa que presenta diverses arestes i varies cares.
NECROPOLIS: Lloc d'enterrament. Cementiri antic
NEOL/TIC: Edat de la pedra polida. Es caracteritza per I'arribada
i implantacid de I'agricultura i ramaderia.
NIVELL: Estructura sedimentsria o 66 arqueolbgica que presenta una certa homgeneitat, o bd característiques semblants en tota
la seva estructura.
NUCLI: Matriu de la qual s'extreuen asclats.
OSCA: Instrument que s'obt8 per un sol aixecament que trenca
la contin~iitatde I'aresta.
PALEOL/TIC: Epoca de la pedra tallada. Es subdivideix en tres
grans perfodes: inferior, mitja i superior. Quan les indhstries s6n
molt velles s'anomena arcaic
PERCUTOR: Martell. Instrument que serveix per percutir la mat h i a primera i donar-li forma.
PLIOC~:
Perlode geolbgic que es desenvolupa o es correspon al
final del Terciari de 5 milions a 1,8 milions d'anys.
PLISTOC~ Perlade geolbgic denominat Quaternari. S'acaba a
I'HolocB (1'8 milions d'anys a 10.000).
POL~EDRE:Matriu de pedra que presenta múltiptes extraccions.
De forma globulosa.
PUNTA: Instrument canvergent de variada morfologia. N'hi ha
una gran varietat (Tsyec, Quinson, Ledloik, Gravett~+etc.).
QUATERNARI: Era quaterdria. Darrera divisi6 cronoestructural
de I'evoluci6 del nostre planeta, es pot utilitzar com a sinbnim
de Plistoch
RASCADORA: lnstrument obtingut per retocs continuats. Laterals, transversals o bé laterotransversals.
RASPAD0R:lnstrument que presenta retoc a la part distaI.
SOWTRIA: Cronocultura que es caracteritza pel retoc pla (fulles ipuntes) a m8s a m4s d'altres instruments del Paleolftic superior mitja, localitzat per primera vegada a la Roche de la Solut d e (Franca).
TERRASSA Estructura geolbgica d'origen climhtic, caracterlstica de rius, llacs i mar. Normalment es troba a les escalonades
a les riberes de les xarxes o concentracions hídriques, testimoniant els canvis dinarnics del paisatga
UNIFACIAL: Base negativa que presenta una sola aresta i una
cara tallada pamalment o totalment.
URNA: Recipient que serveix per guardar-hi les cendres d'un cad h e r que ha sofert la crernacid.
wÜRM: Darrer periode glacial del sistema aIpf, s'estén de 100.000
a 10.0
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