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La íecnica 

L'a:dopció de l'agricultura i la ramaderia obl.i
guen a eLaborar nous instrUJffients de treball i 
a utilitzar nous materials per J'emmagatzemat
ge i la preparaoió deIs aliments. Per a aques
tes darreres Lundons caldra Il'ús de recipients. 
En temps anteriors, quan la cacera i la recol
lec ció dominaven les activitats humanes, els 
recipients eren fets amb la intenció d'ésser 

tmnsportats i havien de reunir condicions d'e 
Ileugeresa i consistencia. S'utili,tzaven les pells, 
la fusta i 1a dstelleria, que responien perfecta
ment a aquestes 'caract-erísti:ques, pero no per
metien de sotmetre els recipients a ¡I'acció del 
foco Amb la progressiva sedentadtzació i la 
creixent p,roducció d'excedents, els recipients 
han de respondre a altres exigencies. Poden és
ser fixos, excavats en el sol constituint verita
bIes sitJges, o bé ésser mobils i fabricats en grans 
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quantitats segons normes prefixades. Aquests 
recipients fets amb terra cuita, ,de volums i 
formes diverses, presenten una gran fragilitat 
i un pes considerable que no els fan aptes per 
ail transport, pero que, en canvi, poden suporta,r 
la calor. La ceramica, coHocada sobre llars ade
quades per no fer esclatar l'argila, pe,rmet [a 
preparació d'aliments cuits i bullits que sens 
dubte modifiquen les dietes a-limentaries de l'ho
me neoIític, 

El procés d'execució de la ceramica és com
pllex i requereix plens coneixements i domini 
deIs materia,ls per part de .I'artesa. L'element 
basic és l'argila, material que presenta Ja pro
pietat de -la plasticitat que permet l'elaboració 
per rmodeLatge de Ues formes pensades ,pel fabri
canto Molt estes a ,la naturalesa, procedeix de 
la -lenta 'descomposició de nomhrosos siHcats 
d'alumini. 

Juntament amb l'argila, per formar 1a :pasta 
que constitueix el suport del r'ecipient, un ahre 
eI.ement indispensable ,és el «!desgreixant". Uti
litzem aquest terme per ,ano menar el conjunt 
de rmaterials no plastics que s'afegeixen inten
cionadament a l'argHa quan la pasta és massa 
grassa. La utilitat del desgreixant és primor
dizllment la de permetre coure i exposar el vas 
cuit a ,l'acció del foc sense perill d'esc1atament 
donat que l'argila massa plastica :presenta l'in
convenient de trencar-se per la retracció ex
cessiva de la pasta. L'home prehistoric utilitza
va preferentment terres argilos'es naturalment 
heterogenies, pero ja des del Neoaític Antrc es 
rmanifesta La introducció intencional a ~a pas
ta d'altres elements no plastics que normal
ment procedeixen de l'ambit proper a l'habitat. 
. El procés de fabricació d'un reoi:pient cera

míe comporta ,diverses ·etapes. Primerament es 
procedeix al pastament de l'arg~la junt amb el 
desgreixant fins a aconseguir una Iillassa plas
tica. La pasta és modelada a continuació fins 
a donar la f.orma desitjada al recipient. En el 
neolft.ic aquest modelatge és realitzat ama. Hom 
empra dues tecniques fonamentals: el muntat
ge al «collombin» i l'estampació. En el prirmer 
cas (co:lombin, terme frances que es refereix a 
tires de fang) es dóna forma al reci.pient per 
la incorpor ació successiva de tires de pasta que 
es van enrotllant en espiral des del fons del 
recipient. L'estampaoió és el modelat de la pe
<;a per pressió fins a obtenir per deformadó 
plastica la forma desitjada. L'addició deIs ac
cessoris es rea:litza 'en aquest moment, afegint a 
les parets els elements de prensió. 

Una vegada acabada aquesta primera fase cal 
tractar les superfícies abans de sotmetre el re
cipient a la cocció. Diverses tecniques permeten 
reaIítzaraquesta operació per tal d'evitar la 
porositat excessiva del recipient i donar-li al 
mateix temps un acabat acurat. El raspatllat és 
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el tractament de superfícies reaIitzat amb un 
instrument gratant sobre la paret del vas. Les 
superfícies allisades s'obtenen amb 1'ajuda d'un 
>Ínstrument de ,punta roma com ara una espatu
la o bé cuiro, i adhuc la mateixa ma sobre el 
recipient encara tendre. El poliment es reaEtza 
amb un galet quan la pasta ja és seca i deixa 
una superfície brillant i homogenia. Per úIt.im, el 
llustrat solament pot realitzar"se sobre superfí
cies seques i s'oobté per la fricció d'una ipelI o 
cuiro. Aquest tractament deixa un aspecte bri
llant pero no polit i és el més adequat en reci
pients que presenten ,decoracions .jmpreses rea
litzades sobre el vas encara tendre. 

La fase finail i definitiva és la cocció que des
hidrata definitivament la pasta i li fa adquirir 
consistencia donant-li la seva qualitat i aspecte 
definitius. La cocció, per ésser completa, ha de 
sup'erar els 500°. Quan es realitza en un mitja 
reductor (sense .oxigen) dóna una tonalitat fos
ca; en ambient oxidant (amb oxigen), resulten 
tonalitats clares i rogenques. 

Les ,primeres ceramiques sembla que aparei
xen al Proxim Orient cap al 7 miHenni a.e. (<;:a
tal Hüyük, Mersin, Ras Shamra, Tell Ramad). A 
la Mediterrania Ocddental aquest element apa
reix al llarg del 6 miHenni. La seva brusca apa
rició i la perfecció tecnica que presenten les 
primeres ceú.miques occidentals fa pensar en 
una difusió extremament rapida d'aquesta no
va tecnica a través de la Medi-terrania. Tot i 
acceptant aquest fet, es constaten particularis
mes regionals molt personalitzats que d'alguna 
manera contr adiuen l'explicació tradiciona1. Ai
xí, a la Mediterrania Occidental, veiem que les 
primeres ceramiques no ,presenten una unitat 
morfologica malgrat el comú denominador de 
la impressió en l'aspecte ornamental. 

El cas deIs jaciments montserratins 

A Catalunya aquestes primeres ceramiques 
amb decoració impresa estan ben documentades 
a nombrosos jaciments. El conjunt més repre
sentatiu és el proporcionat per les excavacíons 
de J osep Ma Colomines ,i Roca a les Coves Gran 
i Freda de Collbató. 

E¡l aquests jaciments montserratins, la cera
mica cardial , aixo és, la que presenta la decora
ció impresa amb da valva dentada del cardium, 
és generalment de pasta ben cuita amb desgrei
xant bastant patent, constitult basicament per 
granets .de quars i laminetes de mica groga. En 
altres exemplars també trobem la pissarra 
i la calcaría. Les superfícies, de tonalitats que 
cobreixen tota la ga.mma cromatica des de les 
clares a les fosques, es presenten majoritaria
ment llustrades, encara que coneixem també 
l'allisatamb espatlllla. Les formes són prima-



A la part superior esquerra de la fa/agrafia 
podem distingir l'entrada de la Cava Gran. 

ries, en casquet esferic, subesferiques, ovoides, 
esferiques, globulars amb vora diferenciada i 
glabulars amb coll. Es donen prünordialment 
les dimensions mitges, encara que hi ha exem
plars de grans dimensions amb parets gruixu
des. La majoria deIs exemplars reconstruibles 
presenten elements de prensió constitults per 
anses de cinta que prenen origen sobre el llavi 
en ~es olles globulars amb vora i anses anulars 
en els bols en casquet esferic. Un tipus freqüent 
és I'ansa de cinta o anular que 'presenta una pro
tuber~mcia lobular. 

La decoració impresa cardial que presenta 
aquesta ceramica és molt rica en varietat i te
matÍ'ca i dóna als vasos 'Ornats amb aquesta tec
nica una notable belIesa plastica. La impressió 
deixada pel carodium sobre la superfície dcl vas 
pot ésser gruixuda i p.rofunda !principalment en 
els gran s exemplars, i prima i suau en exemplars 
de mides mitjanes i petites. EIs motius decora
tius es presenten ben estructurats i omplen to
ta la superfície o més particularment la meitat 
superior del recipient. Les anses !presenten de
coració en la majoria ,d'ocasions. BIs temes de
coratius ja varen ésser donats a 'Coneixer a la 
pUiblicadó de Colomines i els podem sintetitzar 

segons la tecnica emprada en realitzar la im
pressió. Habitualment la impressió es fa col
locant la petxina en posició verticoo lleugera
ment inclina.da cap a la part ·convexa anant im
pri,mint Iínies successives. Una variant de l'a
terior i tambébastant .f.reqüent és el mateix ti
p:us d'impressió pero realitzada de manera con
tínua rormant bandes. EIs altres tipus d'impres
sió són: flames pivotants, raspats amb la petxi
na a l'inreV'és, impressió totaJ.ment ve.rtical, i la 
impressió del natis (part superior de confluen
cia del costellam de :la petxina). Aquestes deco
racions es combinen freqüentment amb cor
dons també tractats al cardium. En nombrosos 
deIs exemplars procedents d'ambdós jaeiments 
pot apreciar-se un fi engab vermell que reeo
breix la superfíde exterior i fins i tot la inte
rior en alguns exemplars. 

En una ,propera ocasió traetarem de la resta 
de!1 material ceramie que per consideracions fo
namentalment tipolog-iques eons1derem sine ro
nie a :la eeramica eardial. 
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