
El jaciment
prehistOric

de
CAN

CRISPINS
(Liagostera -Girona)

Can Crispins és una casa de pages del mu-
nicipi de Liagostera, a 6 kms. d'aquesta vila i a Ia
serralada de Cadiretes, entre es capcaleres del
Ridaura, del qual és tributària a riera de Can
Crispins, i de Ia riera Gotarra, afluent de '0-
nyar (1). S'hi va fàcilment per Ia carretera de
Liagostera a Sant Llorenc, Sant Grau I Cala Sa-
lions. Després de Sant LIorenc tot és bosc fins
arribar a Ia clariana dels camps de Can Cris-
pins. La casa és al peu de Ia carretera, a ma
dreta, davant del Km. 5, Hm. 9, segons el quilo-
metratge que comenca a comptar a Liagostera.
La trobem també senyalada en el full 366 (Sant
Feliu de GuIxols) del mapa 1/50.000 de I'Insti-
tut Geografic i Cadastral, a 6° 37' de Longitud
Est i 410 47' 30" de Latitud Nord.

La depressió de Ia Selva (2), en Ia part que
correspon al municipi de Llagostera, està inte-
grada quasi exciusivament per granit (3). Les
muntanyes son també de materials eruptius,
granit normal I granit porfIdic, fàcilment dis-
gregables, o de pissarres metamàrfiques, més
resistents, el relleu de les quals destaca clara-
ment sobre el granitic, més suau (4). En alguns
Ilocs el granit és de gra molt gros, amb bonics
cristalls de quars I feldespat, d'entre els quals
destaquen els de quars ametista. La terra, corn
que procedeix de Ia descomposiciO del granit
(gresa o saulO), és àcida en extrem, fins i tot
a Ia mateixa plana de Liagostera.

Aquesta és també a constituciO de es mun-
tanyes que envolten Can Crispins. En Ilur super-
fIcie hi ha nombrosos blocs de granit arrodonits
que sobresurten de Ia migrada vegetació forma-
da per suros, aulines, brucs, arbocos, gatoses i
ginestes, afectada pels incendis cada vegada més
freqUents, I que és només un record de es su-
redes que abans hi havia, quan Llagostera era
un important centre taper.

L'aciditat de les terres ha afectat en gran
manera els jaciments arqueológics de tota aques-
ta àrnplia regiO litoral de roques eruptives. Ja
ens en adonàrem en estudiar es sitges dels p0-
blats ibèrics de Maiena i Sant Llorenc (Llagos-
tera) (5). La ceràmica I els ossos en sOn molt
perjudicats ja en aquests jaciments de Ia plana,
relativament recents, i ho han estat molt més
a I'estaciO de Can Crispins que ara ens ocupa.
En un jaciment encera més antic també a Ia
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Serra de les Gavarres, el de Sant Benet (Sant
Feliu de GuIxols), epipaleolItic de fades geo-
rnètrica triangular, actualment en curs d'exca-
vació, no hem pogut trobar ni el més petit es-
querdIs d'os; 6nicarnent s'ha conservat Ia in-
dCjstria en sllex (6).

A Can Crispins també s'hi ha recollit quasi
nornés ind6stria Utica. La ceràmica o be es mo-
derna o be son petits bocins d'aspecte rodat que
mal no deixen endevinar cap forma. Recalquem
aqul aquesta circumstància perquè, I anticipem
ara les conclusions, estem avui convençuts de
qué nornés aquesta terrissa tan malmesa ens
hauria pogut donar una filiació I cronologia con-
creta per aquest jaciment que tot seguit estu-
diarem valent-nos dels materials en pedra.

Aquests materials son en Ia immensa majo-
na tallats en sIlex, tant sobre nèdul com sobre
rierenc. I ei sIlex és pràcticament inexistent a
Liagostera, on només es cita el jasp silici que,
amb pissarres micàcees, es encastat en el granit
(7). Rebutgem doncs ja des d'ara d'anomenar
<<taller lItic superficial a Can Crispins, ja que
no era el Iloc on el sllex es desbastava per des-
prés ésser emportat al Iloc d'habitació. Can
Crispins fou un poblat prehistéric on el silex
era ben aprofitat per les necessitats diaries, tal
com ho indica I'elevat percentatge d'itils sobre
el total de es troballes.

On sI abunden tot tipus de materials silicis
de fractura concoidea és al municipi vel de Cal-
des de Malavella, on hi ha opal, jasp, quarcites
I sulex, alguns dels quals s'han format grades
a l'acció de fenOmens termals (8).

Corn tantes altres masies de Ia Catalunya Ve-
ha, Can Crispins ocupa una clariana en el bosc,
a qual s'ha pogut prospeccionar, especialrnent

quan els camps son Ilaurats, fins a recollir els
materials que ara estudiarem. En eis boscos que
i'envolten no se n'hi han pas iocahitzat, i per
ara a densitat més gran de troballes cal situar-
Ia en el camp, el més alt i gran, que hi ha imrne-
diatarnent darrera a casa, sense que es puguin
fer d'altres delirnitaclons.

les rodalies de Sant Aniol de Finestres (Garrot-
xa). Ja hem dit en una altra ocasiO que creiern
que aixO és degut sobretot a Ia intensitat de es
prospeccions (9). En el cas d'aquestes dues co-
marques ha estat 'equip del Museu de Sant
Feiiu de Guixols (J. ESCORTELL, N. SANCHIZ,
J. SANCHIZ, etc.) i el seu director LI. ESTEVA,
junt amb un altre equip abans integrat en el
Centre d'Estudis de Liagostera (E. FA, P. PAS-
CUAL, F. VERGES, J. CALVET, etc.) els que més
n'han situat.

Cap al 1964 es feren les primeres troballes a
Can Crispins. Al 1965 LIuIs ESTEVA en dóna Ia
primera notIcia (10), citant totes les peces do-
negudes en aquells moments: un burl polièdric
amb rascadora convexa en un dels costats, que
és ci nostre CR-158 (Fig. 19/3), un esclat amb
retoc lateral i osca, CR-397, una fulla sense re-
tocs i 3 fragments de silex informes.

Des de Ilavors fins avui les troballes s'hi
han anat succceint, i s'han format varies collec-
dons. Esteva FA guarda els materials trobats
per elI I els que bonament Ii entreguen, sobretot
els que Ii dóna per Ia seva custOdia el Dr. PAS-
CUAL, recollits sovint per Joan PORTES, propie-
tan de Can Crispins, quan conrea els seus camps.
Francesc VERGES ha format també una magnl-
fica col'lecció, I Josep PLANELLA en guarda tam-
be unes quantes bones peces. Tots ells sOn de
Llagostera i esperen l'ocasiO de depositar els ma-
terials en ci futur museu de Ia vila. Donen tota
mena de facihitats a tot aquell que vulgui veure'Is
o estudiar-los (11).

Nosaltres redactàrem un primer trebahl so-
bre Ia indistnia de Can Crispins a l'any 1973
despres de l'examen I estudi de 753 fragments
de silex I d'altres materials, d'entre els quals
123 eren 6tils (12). En restar inèdit aquest tre-
ball, donarem breus noticies del jaciment en
obres de carècter general (13). Ara, en tancar
I'inventari a I'abril de 1977, n'hem pogut estu-
diar 1.441, d'entre els quals 269 sOn peces que
tenen cabuda a les tipologies hltiques, sense

2. HISTORIA
Can Crispins és ara el jaciment prehistOric

més important de les rodalies de Llagostera.
Tots els altres son també superficials i a l'aire
Ihlure. Recordem que el Baix Emporda i La Selva
sOn es comarques gironines on més jaciments
d'aquest tipus es poden situar, junt també amb
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comptar els materials que no son tallats. Tots
han estat numerats en previsió de noves apor..
tacions de Ia segUent manera:

Collecció que guarda l'Esteva FA, CR-i a CR-
790.

CoHecció que guarda en Francesc VERGES,
CCV-1 a CCV-637.

CoIlecció que guarda en Josep PLANELLA,
CCP-1 a CCP-14.

La recollecció dels materials ha estat feta
sempre d'una manera molt acurada. La prova
en són els petitIssims esclats i esquerdissos de
sIlex que formen Ia major part del material.
Tots els camps de Can Crispins han estat res-
seguits centes de vegades per a poder reunir
el material de què ara es disposa, el qual no ha
sortit mai en abundància. Es per aixó que hem
iniciat l'estudi d'aquest jacirnent segurs de que
tenlem totes les escasses garanties que pot ofe
rir un jaciment superficial, corn tarnbé de què
difIcilrnent podrà reflexar l'interès i el treball
posat en aquesta estació pels qui n'han recollit
el material.

3. CAN CRISPINS I ELS JACIMENTS LITICS A
L'AIRE LLIURE

Amb tot, l'haver emprès l'estudi d'un jaci-
ment de silex superficial, on rnai s'ha fet cap
excavació i on han estat recollits els materials
més diversos, deu necessitar una justificació.

Sabem que 'home prehistàric no sempre es
refugiava en coves, ja que no n'hi havia cap ne-
cessitat quan el clirna era àptim, sinó que cons-
trula poblats i cabanyes a l'aire Iliure. La major
part d'aquests poblats, si eren a Ia plana, hauran
quedat a gran profunditat, per sota de les apor-
tacions de sediment modern, i Ilur descobriment
és una gran casualitat. Els situats en elevacions
poden haver estat arrabassats per l'erosió i Ilurs
materials dispersats. D'altres, corn el de Can Cris-
pins, hauran quedat més o menys en superfIcie,
i per aixà son de fàcil descobrir, I, si estaven
situats en un Iloc privilegiat per a l'ocupaciO
humana, possiblement hauran acumulat tota
mena d'intrusions posteriors. Sembla que Ilur
estudi no pot ésser gaire aclaridor, peró també
és indubtable que, a l'ésser els jaciments més
abundants, donar-los Ia irnportància que es me-
reixen és indispensable per una correcta corn-
prensio de l'evolució de Ia vida prehistàrica.

Si ens fixem en alguns dels que coneixen, a
les cornarques gironines (Fig. 1), ens adonem
de què sovint s'han pogut atribuir a unes èpo-
ques determinades, molt diverses les unes de
es altres. Les estacions de La Selva, norn donat
a extenSos jaciments superficials arnb indstria
de quars i rierencs tallats son del Paleolitic Infe-
rior i Mitjà, a l'igual que alguns jacimentS de
Ia vail del Llierca, i Ilurs materials difIcilment es
poden confondre amb els d'estacions més re-

cents (14). Sant Benet (Sant Feliu de GuIxols)
i Coma d'lnfern (Les Encies, Les Planes), Ilocs
on l'estrat arqueolôgic queda recobert per poca
terra estèril, son jacirnents epipaleolItics (15).
De vegades tenim indtstries en estratigrafia, més
o menys pràximes, que permeten una compara-
ció, perô una correcta atribució cronolàgica i
cultural es torna especialment difIcil pels jaci-
ments postpaleolItics, quan les coves només son
Ilocs d'enterrarnent, i els habitats son a l'aire lliu-
re. I Ia major part dels jaciments superficials
es poden atribuir a l'època postgIaciar. Si no s'es-
tudien mai no sabreni gaire res de Ia vida pre-
histàrica, encara que es coves ens permetin di-
ferenciar grups o cultures gràcies als enterra-
ments. AixI, al Nord de Catalunya, on es conei-
xen molts dàlmens, necràpolis neolItiques i co-
ves sepuicrals tant naturals corn artificials, amb
prou feines no ha estat localitzat i estudiat mai
cap poblat neolItic o de l'Edat del Bronze, que
be degueren existir. L'estudi de jaciments su-
perficials ens haurà de portar al reconeixernent
d'aquests poblats, tan abundants al Nord dels
Pirineus (16).

Les febles cabanes que els formaven exigien
una freqUent renovaciO, I si be és possible una
Ilarga perduraciO en el mateix Iloc, tampoc és
massa probable.

L'anàlisi d'aquestes estacions s'haurà de fer
amb totes les precaucions, després d'una reco-
Ilida racional I exhaustiva de materials, als quals
s'haurà de donar una correcta valoració. La corn-
prensió de Can Crispins no ha estat possible
fins que no ens adonàrem de l'exacta significa-
ció dels bocins de ceràrnica i de es destrals
polirnentades, que en un primer moment creiè-
rem intrusions posteriors, i que ara estem con-
vençuts de què completen Ia indtstria Iltica, vi-
siO que iltimament ha quedat confirmada arnb
el descobriment de nombrosos molins de ma, que
demostren que els habitants de Can Crispins
practicaven I'agricultura.

El reconeixernent dels habitats prehistórics
postglaciars és facilitat a les comarques gironi-
nes grades a què en elles el silex és molt escàs.
La major part del que es troba ha estat treba-
Ilat per l'home prehistàric. Els resultats que s'ob-
tinguin de Ilur estudi seran més o menys vàlids
segons les caracterIstiques del jaciment i Ia ma-
nera corn s'hagi recollit el material. L'aplicació
del mètode estadIstic és a que donarà millors
resultats, junt amb Ia comparaciO amb d'altres
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Planes) i Sant Benet (Sant Feiiu ce GuIxols), <<El Paleo-
litic a les Comarques Gironinese, Girona, 1976, pags.
89-91 I 102-103.

16. TARRADELL, M. Sobre Ia identificación dc los poblados
eneoliticos valencianos, <<Vi Congreso Nacional de Ar-
queololaa, Oviedo, 1959. Zaragoza, 1961, pàgs. 86-91.
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Fig. 1. - Can Cris pins (Liagiostora) i d'altres jacimonts amb indUstria utica a I'aire Iliure.

indöstries de cronologia o Hoc estratigrafic ben
conegut, més que no pas I'exclusiva valoració
d'algunes peces, que podrien ésser es enganyo-
ses. A Can Crispins hem pogut disposar d'un ma-
terial Iltic relativament abundant, I creiem que
els resultats assolits son coherents. Les intru-
sions posteriors son poques fàcilment destria-
bles per evidents.

4. INVENTARI I DESCRIPCIO DELS
MATERIALS

NomOs els de pedra I escassos fragments de
ceràmica, Ia major part moderna, se'ns han con-
servat.

4.1. INDUSTIA UTICA

Quasi tots els materials son tallats, peró per
a bona comprensió del jaciment caldrà tenir

en compte els rierencs, que han d'haver estat
aportats per l'home, alguns dels quals sOn po-
its I d'altres presenten senyals de percussiO, es

destrals polimentades I els molins barquifor-
mes.

Poques sOn les intrusions no prehistàriques
que clarament s'hi poden senyalar; CR-216 I
CR-731 son pedrenyals de fusell de quatre met-
xes, I CCV-192 I CCV-615, de pedra sorrenca
polimentada, son segurament pedres d'esmolar,
com les que s'utilitzen encara avui dia per falcs
i daltes.	 -



4.1.1. INDUSTRIA LITICA TALLADA

Son 1.359 cbjectes, 94% del total de flume-
rats, que és 1.441. La major part no presenten
retocs ni han estat treballats per ésser un 6t11.
Es impossible senyalar en els esclats I làmines
sense retocar cap mena de senyals d'utilització,
o almenys no és prudent, a l'haver-se recollit
tot el material en superfIcie, on ha estat remo-
gut constantment en conrear els camps. Per Ia
mateixa raó hem estat molt cautelosos en Ia clas-
sificació d'osques I denticulats.

Hi hem comptat 269 6tils o tipus primaris,
segons Ia Ilista tipolàgica de George LAPLACE,
1972 (17).

4.1.1.1. MATERIAL EN BRUT

Son 1090 els fragments que no tenen cabuda
a Ia lista de tipus primaris. Quasi tots son de
sIlex, procedent de nàdul c rierenc, de qualitat
molt diversa, sovint amb geocles cristallines, I re-
coberts de patina blanca en Ia major part. Els
pocs que no son patinats, sortits dels conreus
més profunds, deixen entreveure multitud de
coloracions, des del vermelt al melat, I &guns
exemplars de sIlex xiloide.

Només 45 (4,18%) son d'altres materials.
De quars hi ha 17 esclats, un daIs quals cortical
sobre rierenc, una lamineta i un rierenc amb
una sola extracció; de cristall de roca 2 esclats,
una lamineta I un nucli de quarsita, 2 esclats
sobre rierenc, I un altre de gruixut, procedent
d'un nucli de laminates (Fig. 2/3); de pàrfid 5
esciats, un dels quals es de tècnica levallois, I
una bola polièdrica; d'altres materials, 8 esclats,
un rierenc trencat I un gran esclat treballat amb
extraccions bifacials alternes, que no afecten el
centre de Ia peça (100x91x33 mm. Fig. 22/1).
Es tracta segurament d'un nucli levaltois.

Resum del material en brut:

Esclats amb bulb i pla de percussió 729
Esquerdissos	 •	 .	 . 207
Fragments de làmina	 •	 .	 .	 15
Laminetes i fragments de lamineta . 	 87
Nuclis	 .	 •	 .	 .	 41
Fragments de rierenc	 •	 .	 .	 6
BoIa polièdrica
Plc en sllex
Gran esclat bifacial
Probables pedres de fusell

17. LAPLACE, G. La typ3logie analyque et structurale: base
rationnelle cl'étude des industries lithiques et osseuses,
eActes du Colloque National du C.N.R.S. sur es Ban-
ques de Données Archeologiques>,, Marseille, 1972. Pa-
rIs, 1974, pàgs. 91-143.
LAPLACE, G. De Ia Dynamique de l'analyse structurale ou
Ia typilogie analytique, eRivista di Scienze Preistoriche,
Vol. XXIX, Fasc. 1, 1974, pàgs. 3-68.
CUERRI, M. Appikazione della tipologia analitica a strut-
turalo all' esame delle industrie musteriane della Grota
B di Spagnoli: studio preliminare, eRivista cli Scienze
Preistorichea, XXVIII, 1973, page. 261 .348, 30 figs.

Remarquem-ne un feble perceritatge de là-
mines, laminetes i fragments (10% ), que junt
amb Ia poca entitat qua tenen entre els 6tils,
fan de Ia de Can Crispins una indtistria eminent-
ment sobre esclat. Hem anomenat esquerdissos
als esclats petits involuntaris (esclats de talla) I
als fragments en els que no s'observa ni bulb
ni pla de percussió. Un 7% daIs esclats son en-
terament corticals. La immensa majoria dels
plans de percussió son plans o puntiformes.

	

Nuclis cànics,- amb extraccions circulars 	 2
Nuclis cànics, amb extraccions per tot ar-

rreu menys per una cara . 	 .	 .	 3
Nuclis cànics, amb extraccions per un sot

costat	 ........22
Nucils prismàtics	 ......3
Nuclis amb dos plans de percusslO que es

tallen en angle diedre	 .	 .	 .	 .	 1
Nuclis informes o globulosos 	 .	 .	 .	 7

	

Fragments de nucli o esclats nucleiformes	 3

	

Total de nuclis . 	 .	 .	 41

Tots els nuclis son de reduIdes dimensions,
I alguns semblen ccmpletament exh8urits, si &s
comparem amb el tamany de molts dels ttils
o esclats que n'han sortit. La major part son
cànics, i las extraccions solen deixar tota una
banda sense tallar. Els plans de percussió son
facetats en grans extraccions i sovint formen
angle diedre agut amb Ia cara de tallat (Fig. 2/5).
Hem tractat de distingir curosament entre nuclis
i raspadors nucleiformes, i no ens sembla pas
que gaires nuclis hagin estat utilitzats corn a ras-
pador o ribot. El que 51 sOn abundants, corn veu-
rem rnOs endavant, sOn els raspadors carenats,
perà qua no es confonen pas arnb els nuclis.

CR-59 (Fig. 2/1) és un nucli de larninetes
conic en forma de pota de cabra, sernblant als
del NeolItic Mitjà. CR-441 (Fig. 2/4) és un nucli
d'esclats cOnic, amb extraccions tot at voltant
I pla de percussió facetat, encara amb restos de
cOrtex. CR-612 (Fig. 2/5), un nucli cOnic de Ia-
minetes amb extraccicns només per un sol cos-
tat, arnb el qual el pla de percussió forma angle
agut. CR-55 (Fig. 2/6), destaca per las seves
petites dimensions, i es un nucli de laminetes
també per un sol costat, amb el pla de percus-
siO molt ben aplanat (18x18x2 mm.).

Hem dibuixat tarnbé dos esclats gruixuts, un
d'eIls en quarsita, qua degué formar part d'un flu-
cli de laminetes abans d'ésser extret (Fig. 2/3).
En canvi l'altre (Fig. 2/2) ha estat aprimat per
les extraccions sofertes, I es un vertader nucli
exhaurit, encara qua una de las cares conservi
tot at cOrtex. En tot cas es podria classificar en-
tre els esclats escatats.

En general sembla que Ia tècnica de talla
consisteix a Can Crispins en aplanar a grans fa-
cetes un costat del nOdul o rierenc elegit, que
servirà de pta de percussiO a partir del qual
as treuen cadets o laminetes ordenadernent, pe-



Fig. 2. - Can Crispins: 1 (CR-), 4 (CR .441), 5 (CR-612) / 6 (Cfl-55), nuclis can/cs;
2 (CR-431), esciat escatat; 3 (CR-195), esciat nucleitorme.



ró només d'un sol costat, mentre que l'altre
queda reservat fins exhaurir el nucli. Perquè Ia
talla arribi a bon fi, pla de talla i pla de percus-
sió formen un angle diedre agut.

Només tres nuclis son prismàtics, amb dos
plans de percussió oppsats, i només un està or-
ganitzat en dos plans de percussió que es tallen
en angle diedre. Aquesta tiltima és una sofisti-
cad8 forma de talla que és habitual a l'Epipaleo-
Iltic, i també al Magdaleni,a Final de Ia Bora Gran
d'En Carreres de Serinyà.

4.1.1.2. ELS TIPUS PRIMARIS

Els donarem segons Ia Ilista tipolàgica de G.
LAPLACE, 1972 (17), de Ia qual ens servirn nor-
malment, ja que s'adapta a les indtstries més
variades, des del PaleolItic Mitjà a jaciments del
tipus de Can Crispins, sempre amb el mateix ri-
gor, i permet les comparacions a diversos ni-
veIls. Hem pogut estudiar 269 ttils, el 20% del
total de Ia indtjstria tallada, que és un percentat-
ge notablernent elevat i una de es dades que
ens confirmen que Can Crispins era un Iloc d'ha-
bitació permanent. Una bona part, doncs, dels
sIlexs tallats, i sobretot els més grans, han estat
convertits en ttils, i aixà sense comptar, corn ja
hem dit, els esclats que presenten retocs irre-
gulars o senyals d'utilització.

Ens excusern de no donar l'anàlisi tipológica
de cada un des itils, cosa que allargaria exces-
sivament aquest treball, i ens limitarern a clas-
sificar-los i oferir-ne Ilur nombre i Ilur- percen-
tatge dins de Ia Ilista tipolàgica de G. LAPLACE.

Un breu comentari acornpanya a cada grup
tipolàgic, remarcant caracteristiques de mal e-x-
plicar en un inventari abreujat i cenyit. Hem di-
buixat una bona part dels itils, de tal rnanera
que el lector pugui fer-se ràpidarnent una idea
de Ia indiistria, i aquesta es també Ia intenció
de Ia Ilista de tipus prirnaris i del quadre - re-
sum final (18).

Els tipus primaris de Can Crispins:

1.— ORDRE DELS SIMPLES (41 0/) I SOBRE-
ELEVATS (29°/o) ......188 (70%)

A) GRUP DE LES RASCADORES
R 1 Rascadora marginal
R21 Rascadora lateral
R23 Rascadora latero-transversal
R321 Rascaclora carenada lateral
R322 Rascadora carenada latero-traneversal

Rascadora circular	 .

	

B) GRUP DE LES PUNTES 	
P1 Punta marginal
P21 Punta simple	 .
P3 Purtta carenada 	

18. Hem pensat qua aquest treball no era el Iloc adequat
per proposar a discutir una terminologia en català, cosa
que shaurà de fer entre tots els prehistoriadors cats-
lens. Des de fa temps venim utilitzant uns mote que
creiem comprensibles, si be no han d'ésser accep-
tats per tothom. Aixi, rascedora per xraederax, ezclat
per xlascao, racquets per eraclettes, escatat per oecsi-
lléee, entre daltres,

	

C) GRUP DELS RASPADORS	 .
Gil Raspador frontal simple
Gi 2 Raspador frontal amb retoc lateral
Gi 3 Raspador frontal circular
G21 Raspador de morro ogival
G22 Raspador de morro destacat

	

RASPADORS CARENATS	 .

G3 11 Raspador frontal carenat
G312 Raspador carenat frontal amb retoc

lateral
G313 Raspador carenat circular
G321 Raspador carenat de morro ogival
G322 Raspador carenat de morro destacat

D) GRUP DELS DENTICULATS .

	

Dli Denticulat marginal	 .
D12 Osca marginal
D13 Rascadora denticulada marginal
D2 I Osca retocada
D22 Espina
D23 Rascadora denticulada .
D323 Rascadora denticulada carenada
D325 Raspador denticulat, carenat

4 (1,4%)
BC] Bec-truncadura	 .....3
BC2 Bec-punta de dors 	 .	 .	 .	 .

	

D) GRUP DE [ES PUNTES DE DORS	 .5 (1,8%)
PD21 Punts de dors parcial secant .	 .	 2
PD22 Punta da dors parcial tangent . 	 .	 2
PD23 Punta de dors total	 .	 .	 .	 .

	

E) GRUP DE LES LAMINES DE DORS	 .	 . 13
LD1 1 Laminate de dors marginal 	 .	 .
LD12 Lamineta da doble dors marginal . 	 2
LD21 Lamineta de dors total . 	 .	 .	 8
LD22 Lamineta de doble dors	 .	 .	 .
LD32 Laminate de dors pedunculada .	 .

F) GRUP DE [ES BITRUNCADURES
821 Bitruncadura triangular oclusa
BT32 Bitruncadure trapezoidal oberta
BT33 Bitruncadura romboidal

3.—ORDRE DELS PLANS

4.—ORDRE DELS BURINS

A) GRUP DELS BURINS
Bl 1 Burl sobre pla natural . . 5
B12 Burl sobre trencat .....6
B21 Burl de cop lateral sobre retoc

transversal	 ......4
822 Bun de cop lateral sobre retoc laterl	 2
831 Burl de cops laterals	 .	 .	 .
832 Burl de cops latero-transversals	 3
B432 Burl de cops latero-transversals cobra

retoc de parade

	

5.—ORDRE DELS ESCATATS . 	 .	 .	 . 10 (3,7°/u)

A) GRUP DELS ESCATATS
El Peca escatada	 ......10

	

TOTAL 08 TIPUS PRIMARIS	 269

2. - ORDRE DELS ABRUPTES

A) GRUP DELS ABRRUPTES
Al Abrupte marginal
A2 Abrupte

B) GRUP DE LES TRUNCADURES
T21 Truncadura normal
T22 Truncadura oblique

C) GRUP DELS BECS

96 (35,6%)
17
15

4
5

54 (56% dels
raspadors)

25

13

6
9

44 (16%)

5
8
3

12

6

34 (12,5%)

4 (1,4%)

3

5 (1,8%)
2
3

A) GRUP DELS FOLIACIS
Fl Peca foliàcea
F314 Punts foliàcea bifacial i bilateral	 .	 3

(16%)	 F323 Peca foliàcea bifacial, bilateral i pa-
dunculada	 ......3

F324 Peca foliàcea bifacial, bilateral 	 i
geometrica



[1] ORDRE DELS SIMPLES I SOBREELEVATS

[A I B] RASCADORES I PUNTES

Les rascadores son dots ótils més ben represen-
tats a Can Crispins (16%), amb un percontatge
similar al dels denticulats (16% ). En canvi, les
puntes, oscasses, no son més que rascadores bi-
laterals apuntades (1,8%). Una bona part de
les rascadores son làmines retocados lateral-
mont, verdaders ganivets, alguns d'una gran
qualitat tècnica que no farien cap mat paper
entre els de Ia Cultura Pirinenca (CR-442, CCV-
18, CR-150 i CCV-69, Fig. 3/1, 2, 3 I 5), i que
avalen Ia cronologia tardana de Can Crispins.
Els fragments de làmina son encara més abun-
dants I si molts es deuen haver trencat casual-
mont, no és rar veure'n on el trencat és volun-
tar AixI, C-164 (Fig. 4/6) és una magnIfica
àmina de sIlex de color gris, que conserva en-

cara part del càrtex en Ia cara dorsal, i quo ha
estat oscurcada dots dos extrems voluntàriament,
senyalant d'antuvi el hoc de ruptura elegit amb
una osca prèvia quo ha facilitat t'operació.

D'entro els altres tipus de rascadores des-
taquen CCV-506 (Fig. 5/5), una do les peces
més grans do Can Crispins, sobro osclat que con-
erva encara restos del càrtex del nódul do si-

lox, que és d'excollent qualitat; CCV-85 (Fig. 22/
4), és un petit bifacial retocat en un dots cos-
tats, una do los poques peces de probable tèc-
nica campinyiana, i sobretot CCP-1, Ia rascado-
ra més reexida tècnicament i més original del
jocirnent (Fig. 20/8) sobre esclat molt prim,
encara quo el bulb sigui bon marcat, do silex
molt bo, amb una gran geocla cristallina a Ia ca-
ra dorsal. L'esclat, do forma circular, ha ostat no-
tocat tot elI menys el pta do percussió. El rotoc
és simple, i per aixó no pot ésser de cap mane-
ra una rasqueta (raclotte) I l'hem classificada
corn a rascadora circular, tipus que no existoix a
Ia llista do G. LAPLACE.

Parallolament amb el quo passa on els ras-
padors i denticulats, un bon percontatge do los
rascadores son caronades (35%). Veurem corn
l'existència do moltos pecos gruixudes és Ia ca-
rcterIstica més important del jacimont.

Els raspadors (35'o%) dorninen el panora-
ma industrial do Can Crispins, i do seguida cri-
da l'atonciá el 56,2% de caronats, que és Ia ca-
ractorIstica rnés destacacla do tot el conjunt Iltic.

Son d'una gran varietat; unguiformes corn
els raspadors freqUents a l'EpipaleolItic (Fig.
6/9,10; Fig. 7/12,14; Fig. 8/4,6), sobre esclat
hlarg o lamineta amb crosta (Fig. 6/3,14; Fig.
7/7), i sobre osclat gran, curt o gruixut.

CCP-3 i CCP-5 (Fig. 20/6,7), sobre làrnina,
nornés tenon un costat retocat, rnontre quo 'al-
tre forrna un dors, natural o retocat, abrupte.

CCV-523 (Fig. 6/5), raspador circular, amb
et retoc pta i lamelar, és pràcticament un fohia-
ci,

Els raspadors ogivals son escassos i poc tI-
pics entre els plans, peró en canvi entre els Ca-
ronats hi tenen rnagnIfics exemplars. Ets raspa-
dons dobles, vaniats, hi son presents.

Sonyalern ontre els raspadors carenats els de
petites dimensions (Fig. 10/10,11), els retocats
sobro esclat gruixut i llarg, amb crosta (Fig.
10/8), tipus molt interessant quo es troba so-
vint en els jaciments tarragonins i de l'Arago, i
sobretot els més nombrosos, sobre esclat curt i
molt gruixut, arnb un front d'extraccions lami-
nars, quo tenon Ia cara ventral més curta que
l'átil, i per tant l'extrem proximal no està en
ci pta ventral, sinó més enlaire (Fig. 11/2,3,4,9;
Fig. 7/8).

Destaquon per les seves dimensions CR-i 53
(Fig. 13), magnIfic ribot retocat amb grans ex-
traccions per tot arrou menys per l'extrern pro-
ximal, sobro nàdul do silex, i en aquest material,
amb molt, Ia peça més voluminosa del jaciment, i
CR-430 (Fig. 12), raspador doble, retocat per
tot arreu, I intensament desgastat en un dels
costats, una de les peces més reexides del jaci-
mont.

Finalmont, CR-368 (Fig. 22,5), és un inte-
ressant raspador carenat sobre esciat tallat hi-
facialment, de les poques peces quo podrien re-
cordar Ia tècnica campinyiana.

-

Tot I Ia condicia arnb quo hem intentat des-
tniar els vertaders denticulats dels retocs fortuIts,
€1 grup do les peces arnb retoc denticulat té a
Can Crispins una represontació similar a Ia de
los rascadoros (16%). Sovint és difIcil separar
aquests dos tipus d'étils, que suposern d'una
funció similar, corn també es poc clara Ia dife-
rència ontre els raspadors carenats I els raspa-
dons denticulats, quasi tots alts (Fig. 8/3; 9/4;
15/3,4). A I'igual quo en les rascadores I els
raspadors, una bona part dels denticulats son
carenats. Destaquen de tot el grup ols esclats
corticals fortament retocats (CR-440 i CCV-560,
Fig. 14/1,5; CCV-i43, CCV-i0 I CCV-129; Fig.
15/5,6,7), los làmines amb denticulat marginal
(CR-157, Fig. 14/2; CCV-88, Fig. 15/2, CCV-174
I CCV-183, Fig. 16/18,19), que son peces que
recorden l'EpipaleolItic Final, geometric trape-
zoidal, I el primer Neolitic, i CR-209 (Fig. 14/3),
rascadora lateral sobre esclat bifacial.

El que hi hagi un 70% d'tiIs amb retoc sim-
ple (41 %) o simple i elevat (29%), sigui con-
tinu o denticulat, generalment sobre peces de
bon tamany I sobre esclat, és el fet quo sobre-
surt més a Can Crispins, I que l'aparta dels ja-
ciments magdalenians o epipaleolItics, on un
porcentatge tan alt ol tenon els abruptes, ja si-
gum Iaminetes I puntes amb dons, o Ilurs den-
vats.

Sense voter teonitzar sobre el funcionalisme
dots átils és evident que en el poblat de Can
Crispins Ia fabnicació d'eines compostes I de
fletxes amb armadures microiltiques tenia vn



Fig. 3. - Can Crispins: I (CR-442), 2 (CR150), 3 (CR y-iS) i 5 (CRV-69), rascadores
laterals (ganivets sobre lmina cle silex); 4 (CRV-178), punta marginal.



Fig. 4. - Can Crispins: 1 (CR-i), 2 (CR-336), 5 (CR-199), 8 (CR-417) i 13 (CCV-66), rascadores laterals; 6 (CR-
164), rascadora marginal sobre làmina escurçada voluntàriament de cada cap amb l'ajuda d'osques; 7 (CR-264),

rascadora marginal; 3 (CR-615) I 4 (CR-175), pun fes simples.



Fig. 5. - Can Crispins: I (CCV-703), 2 (CCV-170), 3 (CCV-520), 7 (CCV-8), rascadores laterals 0 bilaterals;
4 (CCV-72), 6 (CCV-536) I 8 (CCV-203), rascadores laterals o bilaterals carenades; 9 (CCV-6), punta carenada

(raspador ogival carenat); 70 (CCV-1ll), punta simple.



Fig. 6. - Can Crispins: I (CCV-527), raspador frontal doble; 2 (CCV-178), 12 (CCV-47) i 13 (CCV-514), raspa-
dors frontals amb retoc lateral, sobre làmina o esclat; 3 (CCV-172 1 9 (CCV-163), raspadors frontals carenats,
sobre làmina o esclat amb cresta; 4 (CCV-186), raspador frontal amb retoc lateral, doble I quasi circular; 5
(CCV-523), raspador to/lad circular, escatat bilateralmerit a Ia cara ventral; 6 (CCV-159) / 7 (CCV-521), raspadors
oglvals; 8 (CCV-584), raspador de morro destacat, carenat; 10 (CCV-548) I 14 (CCV-107), raspadors trontals;

11 (CCV-124), raspador frontal amb retoc lateral oposat a raspacior en morro destacat.



Fig. 7. - Can Crispins: 1 (CR170), 4 (CR-156), 12 (CR-161) 1 14 (CR-219), raspadors frontals; 2 (CR-155),
raspador frontal amb retoc lateral, doble; 3 (CR-6) I 9 (CR-609), raspadors trontals amb retoc lateral; 5 (CR-
608), 6 (CR-607), 10 (CR-511) I 13 (CR-63), raspadors de morro destacat; 7 (CR-611), 8 (CR-610) I 11 (CR-

518), raspaclors frontals, carenats; el primer sobre lbmina amb cresta.



Fig. 8. - Can Crispins: 1 (CR-82), 2 (CR-434) i 5 (CR-338), raspadors trontals amb retoc lateral; 3 (CR-439),
raspador denticulat; 4 (CR-192), 6 (CR-319) i 8 (CR-221), raspadors trontals, 7 (CR-7), raspador frontal amb retoc

lateral, carenat.



Fig. 9. - Can Crispins: 1 (CR-419), 5 (CR-435) I 6 (CR-171), ras padors do morro destacat, carenats; 2 (CR-154),
raspador frontal, carenat; 3 (CR433) I 7 (CR-77), raspadors frontals amb retoc lateral, carenats; 4 (CR-311),

raspador denticulat, carenat; 9 (CR-22), raspador frontal carenat, oposat a burl do cops laterals.



Fig. 10. - Can Crispins:
retoc lateral, carenats;
7 (CCV-529), raspador

(CCV-580),

I (CR-774), 3 (CR-269), 5 (CCv-12), 9 (CCV-118) i 14 (CCV-149), raspadors frontals amb
4 (CR-79), raspador circular, carenat; 6 (CCV-552), raspador frontal amb retoc lateral;
frontal carenat, doble, sobre esciat llarg amb cresta; 8 (CCV-510), 10 (CCV-583) 1 11
raspadors frontals carenats; 12 (CCV-53), raspador de morro destacat, carenat.



10	 11
Fig. 11. - Can Crispins: 1 (CCV-6), 2 (CCV-508), 3 (CCV-30), 4 (CCV-532), 5 (CCV-150), 8 (CCV-559) 1 9 (CCV-
682), raspadors frontals carenats; 6 (CCV-167), raspador frontal amb refoc lateral; 7 (CCV-181), raspador de
morro ogival, crenat; 10 (CQV46), raspador frQntal carenat, doble; 11 (CCV-577), raspador de morro

døstacat, Qarenat,



Fig. 12. - Can Crispins: Raspador frontal amb retoc lateral, doble (CR-430).



Fig. 13. - Can Cr/spins: Raspador frontal amb retoc lateral, carenat (CR-153). Ribot.
ReduIt 3/4.



Fig. 14. - Can Crispins: 1 (CR-440), 2 (CR-157), 4 (CR-81) I 5 (CCV-560), rascadoras denticulades; 3 (CR-209),
rascadora denticulada, carenada, sabre peça amb extraccions bifacials.



Fig. 15. - Can Crispins: I (COV-162), 5 (CCV-143), 6 (CCV-1O) I 7 (CCV-129), rascadores
denticulades; 2 (CCV-88), rascadora denticulada marginal; 3 (CCV-518) I 4 (CCV-77),

raspadors denticulats, carenats.



irnportància molt migrada. La major part dels
átils, robustos, son per tallar o raspar. Proba-
blement, doncs, Ia cacera o Ia pesca tal corn era
practicada pels epipaleolItics, no era l'activitat
mOs important a Can Crispins.

[2] ORDRE DELS ABRUPTES

Els abruptes de Can Crispins son pocs
(12'o%) I excessivarnent variats per ésser sig-
nificatius. L'escassa representació de larninetes
i puntes de dors concorda amb el poc nombre
de larninetes sense retoc, i ens confirma en què
per a Can Crispins, si be encara el jacirnent té
elements propis d'un NeolItic Mitjà, corn poden
éSser CCV-25, CCV-147 i CCV-189 (trapezi i pos-
sibles puntes de fletxa de tall transversal (Fig.
16/10,11 i 12) i les larninetes de dors, és pro-
bable una cronologia més tardana. Només tenirn
4 perforadors, atIpics, quan aquest és un til
normal en el Neolitic lnicial i Mitjà. L'tinic tra-
pezi de Can Crispins (Fig. 16/12) s'ha de rela-
cionar per Ia seva tipologia més amb els dels
sepulcres de fossa que no arnb els de l'Epipaleo-
Iltic geometric trapezoidal, on solen ésser rnenys
robustos i més allargats.

[3] ORDRE DELS PLANS

Es el grup dels foliacis (3%) un dels mOs
sensibles en l'evolució Iltica postquaternària. La
punta de fletxa triangular de tall transversal i
retoc pla, junt arnb el trapezi abrupte ja vist, ens
portaria cap el PIe Neolitic, ja que Os un tipus
corrent en els sepulcres de fossa de Ia Cultura
NeolItica Catalana.

La punta de fletxa asimètrica, enterarnent co-
berta de retoc pla i invasor, tO parallels al Neo-
(tic Final, del qual Os un bon fossil director

(19).
La punta de fletxa pedunculada, Ia de pedun-

cle I aletes i els foliacis senyalen un CalcolItic
o EneolItic (Fig. 17/3, 4, 1).

Nornés els foliacis i Ia indéstria polirnentada
ja indiquen un moment tardà per Ia indástria
de Can Crispins, encara que totes les altres pe-
ces podrien Osser paleolItiques per Ia seva tipo-
lcgia, i nornés per Ilurs percentatges se'ls pot
atribuir a mateixa cronologia que als foliacis.

El retoc simple larnelar d'algunes rascado-
res i raspadors de Can Crispins té clara tendència
plana, i es el complement del retoc pIe dels
foliacis, els quals han estat potSer separats mas-
sa estrictarnent. AixI per exemple, CCV-523 (Fig.
6/5), podria ésser tambO un raspador foliaci.

19. GUILAINE, Jean. La n4cropole mégalitique de Ia Clape
(Laroque-de Fa, Aude). Carcassonne, 1972, pàg. 104.
ARNAL, B. Le Néolithique recent dana Ia stratigraphie de
Saint .Etienne-de Gourgas, RODRIGUEZ, Gabriel. Le née-
lithique Final, faciès de Saint Pons (Saint Ponien),
a <Les Civilisations Néolithiques du Midi de Ia France,,,
Actes du Colloque de Narbonne, Carcassonne, 1970, pàgs.
104 . 105 I 106-110.

[4] ORDRE DELS BURINS

Remarquem que els burins Son ben repre-
sentats a Can Crispins ( 10'7% ) tIpics I d'una
gren varietat, que nomOs hi ha en tot el jad-
ment un raspador-burI, I encara poc tIpic, i que
en canvi hi ha una bona representaciO de bu-
rins dobles. Alguns sOn burins poligonals nu-
cleiformes (CR-i 5, CR-260, CR-446), especialment
CR-158, Ia prirnera de les peces trobades a Can
Crispins, i que feu pensar de bell antuvi en una
indóstria paleolItica.

[5] ORDRE DELS ESCATATS

Es possible que hàgim estat massa estrictes
en Ia deterrninació dels escatats (ecaillOe). En
altres jaciments tardans del mateix rnunicipi de
Llagostera (Tranquinell, Quatre Camins, Can
Costa) (20), semblen Osser rnés habituals, de
tal manera que pensàvem que Ilur abundància
podia Osser una de les caracterIstiques dels ja-
ciments litics de l'Edat del Bronze.

4.1.2. INDUSTRIA LITICA POLIMENTADA

CR-785.Destral de ma gran, polimentada, es-
cantonada de tots dos extrems, o be ma de moif
polida per tots dos cantons, que al rnateix temps
sOn plens de cops. Secció oval allargada.
195.63.28 mm.

CR-786.Destral de ma polimentada en basalt,
de secciO oval i bisellada en un extrern. Frag-
ment longitudinal. 89. (14). (31).

CR-787.Destral de ma polirnentada, en basalt,
de secciO oval, bisellada en un extrern. Entera.
74.39.24. Fig. 22/2.

CCV-639. Destral de ma polimentada, en pe-
dra verda, de secciO quadrangular arrodonida.
Falta un extrem. (160). 44.28.

CCV-640. Destral de ma polimentada, en ba-
salt, de secciO oval. El cos de Ia destral Os re-
picat, i nornés I'extrem bisellat Os polimentat,
amb on tall molt agut. Fragment. (117). (59).
32.

CCV-64i. Destral de ma corn I'anterior, amb
el bisell també molt agut. Fragment. (94). (50).
14. Fig. 22/3.

Aquestes 6 destrals o fragments, que creiem
contemporOnies de Ia indtstria tallada en sllex,
no poden donar una proporciO entre els titils
tellats i els polimentats que sigui vOlida. SOn les
peces que criden rnOs I'atenciO i en tot ternps
deuen haver estat recollides per gaudir dels
suposats beneficis que Ilur possessiO comporta
(21 ).

CCV-642. Moll barquiforme, arnb Ia superfI-
cie polimentada cOncava. Enter.

CCV-643-648. Sis fragments mOs o menys
grans de molins barquiformes, excepte

20. SOLER, N. I FA, E. Jaciments prehistèrics... op. cit.
21. AUDIVERT, .J. La civilisation chalcolithique du Langue-

dec Oriental. Bordighera-Montpellier, 1962, pàg. 30.



CCV-646, que és una gran Ilosa irregular amb
una cassoleta polimentada. Fig. 26.

Aquestes pedres de molI, recollides fa poc per
F. VERGES, ens confirmaren en una datació re-
cent, almenys neolItica, pel jaciment de Can Cris-
pins, i també en Ia hipàtesi de que Can Crispins
havia estat un poblat.

CCV-192. Semicilindre polimentat, de pedra
sorrenca. Possiblement una pedra d'esmolar.
35.22.10.

CCV-616. Rierenc de pórfid, amb dues estries
parel'leles en una cara i intensament colpejat en
els dos extrems. 55.35.21. Fig. 21/2.

CCV-617. Rierenc polimentat en una de les
cares. 45.32.22.

CCV-618. Rierenc de basalt trencat en un ex-
trem, mentre que I'altre és polimentat i bise-
hat. 63.35.25. Fig. 21/5.

CCV-619. Rierenc amb un extrem intensa-
ment colpejat I amb l'altre bisellat. 49.27.21.
Fig. 21/1.

CCV-620. Rierenc polimentat, de secció qua-
drangular, trencat en un extrem. 35.27.15. Fig.
2 1/4.

CCV-636. Rierenc pohirnentat, de secció trian-
gular i pohimentat pels tres cantons. 37.31.18.
Fig. 21/3.

CCV-638. Rierenc de secció quadrangu!ar,
clar'ament piquetejat de tots dos extrems (per-
cutor). 87.45.36.

Tots 8 palets son de pedres dures, segura-
ment quarsites o pórfids. Ultra aquests, se n'han
recclhits molts sense senyals evidents d'utilitza-
cio, aixI corn també fragments. Tots han d'haver
estat aportats a Can Crispins per Ia ma de 'ho-
me.

4.1.3. CERAMICA I TROBALLES DIVESES

Aixi corn fins ara els materials son homo-
genis I atribuIbles, corn veurem, a un determinat
moment cronolagic, els escassos fragments de
cerémica que s'han recolhit son d'epoques molt
diverses. La terrissa del poblat prehistàric ha es-
tat malmesa per l'aciditat de Ia terra i els con-
tinus conreus. S'hi podrien atribuir uns petitis-
sims fragments de ceràmica a ma, que no donen
cap forma, i un fragment de fons pha, corn pot-
ser també dues fusaioles.

CCV-635. Fusaiola aphanada. 16.34. Fig. 21/6.
CCV-629. Fusaiola bitroncoànica. 27.34. Fig.

2 1/7.
Uns pocs fragments a torn devien formar

part d'un cossi de Quart i d'atuells vernissats de
La Bishal. Llur presència és explicable en uns
camps trebahlats des de temps immemorial, ai-
xl corn també Ia de dues monedes, una d'ehles
una pesseta del 1900.

Les intrusions modernes son doncs molt po-
ques, i aixà ens pot confirmar també en ha hipó-
tesi de que no son pas més abundants les prehis-
tóriques. Per nosaltres l'estudi de Can Crispins
a través dels tils hltics i de hlurs percentatges
és possible.

4.2. QUADRE-RESUM DE LES TROBALLES DE
CAN CRISPINS

INDUSTRIA UTICA TALLADA, 1.359 objectes

MATERIAL EN BRUT, 1090.
Esclats i esquerdissos, 936.
Làmines, haminetes i fragments, 102.
Nuclis, 41.
Diversos, 11
UTILS 0 TIPUS PRIMARIS, 269.
Amb retoc simple, 188.
Amb retoc abrupte, 34.
Amb retoc pIe, 8.
Burins, 29.
Escatats, 10.

IndOstria LItica Polimentada, 21.

Destrels de ma, 6.
Rierencs pohimentats o percutors, 8.
Mohins barquiformes, 7.

Ceràmica i diversos, 61.

Fragments de ceràrnica, 13.
Fusaioles, 2.
Rierencs, cristahls naturals, etc., 46.

Total d'objectes numerats, 1 .441.

5. INTERPRETACIO I CRONOLOGIA
0

Aquesta part del trebahl només tindrà justifi-
caciO si acceptem que el jaciment de Can Cris-
pins representa un sol moment important d'ocu-
paciO en epoca prehistàrica, o be que si en cas
d'haver-n'hi hagut més d'un, sigui possible des-
trier-ne ets materials. Nosaltres pensem que a
Can Crispins hi existI un poblat prehistoric, en
un dels moments més tardans de es indtijstries
de sIhex, que candria situar entre el NeolItic Fi-
nal i ehs inicis de l'Edat del Bronze, sense que
en h'estat actual dehs nostres coneixements pu-
guem precisar gaire més. Abans i després hi pot
haver hagut intruions de materiah,s que no
corresponen a aquesta època. Els anteriors, unes
poques peces d'aspecte arcaic que ja hem des-
crit, no sabrIem pas corn destriar-los correcta-
ment, ja que tamhé queden justificats en ha cr0-
nologia que proposem. Perquè precisament és
al Neohltic Final i Calcohitic quan es detecta en
hona part d'Europa Occidental una indtstria
grollera que malmet ha matèria prima, anomenada
campinyiana o pseudo-campinyiana, encara que
ha seva relació amb el campinyà classic del Sud-
Oest de Franca sigui de mal provar. Les intru-
sions més tardanes son molt escasses I de hon
destriar: monedes, ceramica de Quart i de La
Bisbal, no son sinó deixalles habituals a tots ohs
carhps de es comarques gironines.

Deixant-les de banda, tots els altres cbjectes
trobats a Can Crispins queden justificats en un
habitat d'un sol moment, més o menys llarg, dins
ha cronologia apuntada (2700-1800 ab. Cr.), pro-
bablement Calcohitic (2.200-1800 ab, Cr,) (22),



Indiquen aquesta cronologia avancada les rasca-
dores laterals, moltes d'elles vertaders ganivets
comparables als dels jaciments calcolItics, les
peces amb talla bifacial, que recorden Ia tècnica
campinyiana, el trapezi, les altres probables pun-
tes de fletxa de tall transversal i molt especial
ment es peces foliàcees amb retoc pla bifacial.
Procurarem nosaltres demostrar, amb les corn-
paracions que han estat possibles, que les pro-
porcions en què es presenten els itils més nor-
mals en els jaciments leptolItics son també prà-
pies de jaciments del NeolItic Final o de comen-
çaments de l'Edat dels Metalls.

D'haver-se pogut localitzar a Can Crispins
alguna estructura d'hàbitat o d'haver-s'hi con-
servat a ceràmica i l'os, segurament hauria es-
tat possible precisar més en Ia cronologia i de-
terminar Ia filiació cultural de Ia gent que hi ha-
bità. Cada dia es pot fer més Ilum sobre els po-
bles que visqueren en el Neolitic Final, Calco-
Iltic i inicis de l'Edat del Bronze a l'Occident
Mediterrani, gràcies precisament als nombrosIs-
sims habitats descoberts al Migjorn frances, pe-
rà totes les diferenciacions es fan quasi exciu-
sivament a partir dels estils ceramics o dels ob-
jectes d'habil!ament, en part potser perquè l'ins-
trumental Iltic té molts elements comuns a les
diverses cultures i perquè Ia seva evoluciá és
molt lenta comparada amb Ia de Ia ceràmica.

De mica en mica, i donada Ia constant simi-
litud entre les cultures d'una banda I altra del
Pirineu i en general de Ligria a Catalunya en
totes les èpoques que ja començà a' a més Ilu-
nyana prehistària (23), també cultures similars
son identificades a les nostres comarques (24),
cultures que abans havien estat agrupades sota
els conceptes de Cultura Megalitica Pirinenca i
d'EneolItic, degut sobretot a què eren conegu-
des exclusivament per l'excavació estudi de se-
pultures col.lectives, megàlits o coves sepul-
crals, les quals, utilitzades i reutilitzades durant
molt de temps, reunien materials de cronologia
i cultura diverses.

Amb tot, si Can Crispins no ens pot ajudar
en aquesta determinació cultural, el seu estudi
no deixa de tenir interès. Es el jaciment Super-
ficial d'indt.stria litica tardana amb els materials
més abundants de les comarques gironines. De
Ia seva correcta determinació en dependrà Ia
d'altres, per de mica en mica retrobar alguns
dels habitats neolitics I de l'Edat del Bronze
Antic, tan escassos a Catalunya I en general al
Sud dels Pirineus, i totalment inexistents a les

22. GUILAINE, J. Systènies chronologquea et séquence Cul-
turelles des civiiisations neolithiques et protohistoriques
de Ia France, <<La Préhistoire Francaise<<, II C.N.R.S. Pa-
ris, 1976, pàgs. 17-23.

23. LUMLEY-WOODYEAR, H. de, Le Paléolithique lnférieur et
Moyen du Midi Méditerranéen dana son cadre géologi-
que, Tome I. C.N.R.S. Vè. Supplement a Gallia Préhis-
toire, Paris, 1969, pàg. 1.

24. MARTIN, A. El grupo de Veraza en el Bergueda, <<CYPSE-
LA>>, srv. Investig, Arq. Dip. de Gerona, 1971, pàgs.
69-73.

comarques gironines. LIur identificació pot de-
pendre de I'interès amb que siguin estudiats els
que fins ara s'anomenaven tallers Iltics de super-
flcie gironins, que junt amb els del Penedès, els
del Baix Aragó, els del Pals Basc i els de Tarra-
gona, aquests Itims amb molt els més impor-
tants, formaven un conjunt d'època incerta (25),
segurament per variada.

Voldriem, doncs, que Can Crispins fos una
aportació al desconegut mon de Ia pedra tallada
al final de I'època de a pedra polimentada o
NeolItica i al començament de I'Edat dels Me-
taIls, en el cas de que es pugui mantenir que Ia
indjstria aquI estudiada correspon a aquests
moments. Aixó dependrà, més que res, de Ia co-
herència dels resultats obtinguts amb les diver-
ses comparacions.

En el nostre treball de 1973, desconeixIem
una bona part dels materials ara estudiats, es-
pecialment els molins barquiforrnes i un bon
nombre de foliacis, pensàvern que les destrals
de ma podien ésser intrusions posteriors i no
valoràvem degudarnent I'absència de ceràrnica,
i per tot aixà intentàrem atribuir el jaciment a
alguna de les grans fases del Mesolltic: a) de
tradició paleolItica, b) desenvolupament de for-
mes geomètriques i microburins, c) del geome-
trisme al NeolItic (26).

Descartèrern una possible atribució al Paleo-
IItic Superior en no trobar semblances ni amb
I'Aurinyacià, maigrat l'abundància de raspadors
carenats, ni amb el Perigordia del Reclau-Viver
de Serinyà, i encara menys arnb el Solutrià de
Serinyà i Sent Julia de Rarnis, ni tampoc amb
el Magdalenia Final de Ia Bora Gran d'En Carre-
res de Serinyà. D'haver acceptat una hipótesi pa-
IeolItica, calia acceptar també un tal nombre
d'intrusions posteriors que l'estudi del jaci-
ment es feia inviable. Amb tot, hi aplicàrern Ia
Ilista-tipus de Sonneville-Bordes i Perrot (27),
i el gràfic acumulatiu resultant ens orientà cap
a I'Azilià, o sigui cap el primer epipaleolitic. Ai-
xà no ens podia dir res, ja que desconeixIern to-
talment aquesta indCistria al Nord de Catalunya,
a no ésser que estigui representada a Ia Bora
Gran d'En Carreres, corn defensen ALMAGRO i
MALUQUER (28), encara que altres autors en
posin en dubte l'existència i tots estiguin d'acord
en Ia di'ficultat d'estudiar-Io adequadament a
cause de Ia dispersió dels materials del jaci-
men t.

25. TARRADELL, M. Les rrels de Catalunya. Barcelona, 1962,
pàgs. 145-174.

26. LEROI-GOURHAN, A. i d'altres La Prehistoria. Barcelo-
na, 1972, pàg. 68.

27. SONNEVILLE-BORDES, D. i PERROT, J. Lexique du Paléo-
lithique Supérieur, <<Bull. de Ia Société Préhistorique
Franceise<,, -IV, n<m. 53, pàgs. 408-412 I V-IX, nOm.
53, Paris, 1956, pàgs. 547-549.

28. ALMAGRO, M. Prehistoria. <<Manual de Historia de Es-
paEa><, Madrid, 1970, pegs. 280-281.
MALUQUER DE MOTES, J. Las industrias del silex, su in-
terés y sus problemas, <<Problemas de a Prehistoria y Ia
Arqueologia Catalanas, II Symposium de Prehistoria Pe-
ninsular>>, Barcelona, 1963, pàgs, 21-28.



L'ap!icació de Ia Ilista-tipus de J. FORTEA per
a l'EpipaleolItic Mediterrani ja donava resultats
més aprofitables (29). Era indubtable que el ja-
ciment no tenia res a veure amb es fades geo-
mètriques de l'epipaleolItic; dosconeixIem encara
l'tnic trapezi de Can Crispins (Fig. 16/12), i per
tant faltaven completament ols micràlits geomè-
trics que constitueixen el tipus dominant en es
indtstries de La Cocina (Dos Aguas, València) a
Filador (Margalef, Tarragona), amb porcentat-
gos superiors al 30% (30), mentre que els mi-
croburins, inexistents a Can Crispins, poden arri-
bar a un 47% a La Cocina (31). En canvi, els
micrólits geomètrics estan quasi absents en Ia
fàcies epigravetiana microlaminar. Names 4 a
I'Areny i un al Pinar de Tarruelta (Vilanova d'Es-
cornalbou, Tarragona, i Villena, Alacant) (32).

La corba de percentatges acumulats que fé-
rem seguint Ia Ilista-tipus de J. FORTEA per Ia
indistria de Can Crispins, mostrava l'absoluta
disparitat amb els jaciments geomètrics, perà
en canvi es podia comparar favorablornent amb
Ia fàcies microlaminar.

En l'EpipaleolItic microlaminar el raspador és
el tipus industrial més usat, i el seu percentatge
pot arribar al 59,5% a Sant Gregori (33) FOR-
TEA no separa a Ia seva Ilista-tipus els raspadors
gruixuts dels plans, ja que és molt petita Ia pro-
porció dels primers en l'Epipaleolitic Mediterra-
ni. Aquesta distinció era obligatória en el Pa-
leolItic Superior de cara a l'Aurinyacià (34), I
cam hem vist, també ho és pels jacimonts post-
paleolItics dcl tipus de Can Crispins.

Dins del complexe microlaminar Ia nostra
corba tenia més semblanca amb l'epigraf 2 de
FORTEA (35), encapcalat per Mallaetes, quo no
pas amb el 1, de jaciments tipus San Gregori o
l'Areny. I cal remarcar quo és precisament Ma-
I!aetes dins dels laciments microlaminars un dels
que tenen un clar origen magdalenià, I quo Ia
seva indistria continua perdurant almenys fins
al NeolItic, ja quo en els tltims nivells conviu
amb Ia ceràmica cardial.

Malgrat tot, no podm identificar plenament
Ia nostra indistria amb cap do es duos fases de
Fortea pel tipus Mallaetes, i acabàvem dient que
a partir d'un Magdalenia Final corn el de Ia
Bora Gran d'En Carreres, més important i extens
del quo s'ha valorat fins avui, s'hauria format
una indástria microlItica quo pot perdurar, amb
tota mena do naves aportacions, fins ben entra-
da l'Edat dels Motalls. Can Crispins en represen-

29. FORTEA PEREZ, J. Los complejos microlaminares y geo'.
métricos del Epipaleolitico Mediterráneo Espanoi. Uni-
versidad de Salamanca, 1973, pàgs. 43-113.

30. FORTEA PEREZ, J. Los complejos..., op. cit., pàg. 93.
31. FORTEA PEREZ, J. Los complejos... op. cit., pàgs. 102-

103.
32. FORTEA PEREZ, J. Los complejos... op. cit., pàg. 92.

33. FORTEA PEREZ, J. Los complejos... op. cit., pàgs. 117-141.

34. FORTEA PEREZ, J. Los complejos... op. cit., pàg. 65.
35. FORTEA PEREZ, J. Los complejos... op. cit., pàgs. 159-

229.

tava un moment, do mal deterrniriar, ja que
afinar en Ia cronologia era molt més exposat que
trobar Ia filiació del jaciment, perquè los indcis-
tries do base paleo-mosolItica arriben a un gran
desenvolupament en a costa catalana (36), I
nosaltres desconoixIem tots els graons do Ia lIar-
ga seqüència postglaciar a les comarques giro-
nines.

Cada vegada sembla més clar que cal atri-
buir al NeolItic i Edat del Bronze Ia major part
dels tallers de sllex i jaciments Iltics superficials.
D'aquostes èpoques serien segons VALLESPI Ia
majoria dels del Pals Basc (37) I Baix Araqó
(38), tal i cam ja havia apuntat BOSCH GIM-
PERA (39) en for-los eneolItics i relacionables
amb Ia Cultura d'Almeria. La hipàtosi paleoliti-
ca per alguns d'ells és molt restringida, i només
uns quants, tal i corn passa al Nord do Catalu-
nya, poden esser considerats epipaleolItics (40).
Segons MALUQUER els homes dels taIlors Iltics
del Nord d'Aragó serien els constructors dels me-
galits d'aquella reqió i haurien tingut un pie
desenvolupament al II millenari abans de Cr.
(41 ). Segons VILASECA los estacions tarragoni-
nes cobreixen sense interrupció el Neolitic, i'E-
neolitic-Bronze Antic i eI Bronze Mitjà i Final
(42), i TARRADELL you en els tallers do silex
perduracions quo es mantonen fins a I'indoeu-
ropoItzació del pals (43L cam també és l'opinió
do VALLESPI I VILASECA. Aixó no vol dir quo
sempre calgui atribuir a aquestes èpoques els

36. FERRER, A. El yacimiento lItico de superficie de Roda de
Bará (Tarragona), Zephirus, nim. 2, Salamanca, 1951,
pegs. 168-172.
Les Guixeres de ViiovI (Panadés, Barcelona), yecimiento
al aire libre del Neolitico Hispanomauritano, I congreso
Arqueológico del Marruecos EspaFol, Tetun, 1953, pags.
17 1-176.

37. VALLESPI, J. E. Talleres de silex al aire libre de Alava,
<AM puRlAs)>, XXIX, Barcelona, 1967, pags. 232-234.

38. VALLESPI, J. E. Talleres al aire libre en ci Pals Vasco
meridional,,, Estudios de Arqueologia Alavesas, 3, 1968,
pàgs. 7-27.

39. BOSCH GIMPERA, P. Consideracions generals sobre les
estacions eneolitiques del Baix Aragó i del Regne de
València, sAnals de I'lnstitut d'Estudis Catalanss, VI,
MCMXV.MCMXX, Barcelona, 1923, pàgs. 463-466.

40. VALLESPI, E. J. Revisión metodológica del problema del
Pakhlltico del Bajo Aragon, sCesaraugustas, 17-18, Za-
ragoza, 1961, pegs. 19-63.
Bases arqueologicas para ci estudio de los talleres de
silex del Bajo Aragon. Hacia una seriación de las indus-
trias Ilticas post-paleolIticas bajo aragonesas, sCesarau-
gustas, 13 . 14, Zaragoza, 1959, pegs. 7-20.
Sintesis del estado actual del cortOcimiento de las indus-
trias macroliticas post.paleollticas del cuadrante Nordeste
de Espai'ia, <CVI Congreso Nacional de Arqueologia,,. Ovie-
do, 1959. Zaragoza, 1961, pàgs. 64-70.

41. MALUQUER DE MOTES, J. Los talleres de sIlex al aire

libre del Norte de Aragón, ePrincipe de Vianas, LVIII,
ler. trim. 1955, pegs. 9-32.

42. VILASECA ANGuERA, S. Reus y su entorrto en Ia Pre-
historia. Asociación de Estudios Reusenses, Reus, 1973,
Vol. I, pàg. 73.

43. TARRADELL, M. Las primeras civilizaciones con metal
(Eneolitico-Bronze), sProblemas de Ia Prehistoria y de a
Arqueologia Catalanass, II Symposium de Prehistoria
Peninsular, Barcelona, 1962. Universidad de Barcelona,
1963, pàgs.



aciments superficials, ja que poden ésser de les
èooques més diverses, corn dóna a entendre Ia
diferent tipologia dels conjunts.

Avui podem aportar noves sugqerències a
es de 1973 per 'estudi de Can Cripins. Ha aug-
mentat considerablement el nombre de peces
amb retoc nla que les cobreix totalment (folia-
cis, Fig. 17) de tal manera que ja no és ossi-
ble considera r-les intrA sions esporadiques.
Aquest tipus de retoc només apareix en el Neoll -
tic i en el EneolItic o Bronze I. FORTEA insis-
teix en què les peces q ue el porten, no poden
considerar-se epipaleolItiques, i que en els jaci-
ments d'aquesta cronologia on hi apareixen, no
son sinà prèstecs industrials rebuts en els ól-
tims avatars de Ia gent epipaleolItica (44). En
es peces epipaleolItiques el retoc pot ésser sub-
parallel, perà mai cobridor. Per VILASECA
aquestes peces representen a Tarraiona l'arri-
bada de Ia Cultura d'Almeria, i és ella que es
introdueix. Els seus passos es poden sequir fins
al Pirineu, on s'infiltren en l'anomenada Cultu-
ra Pirinenca (45). Semblants son les afirma-
cions d'ESTEVA per jaciments molt propers a
Can Crkpins (46) i de F. RIURO pel jaciment de
Cal Coix (Macanet de a Selva) (91).

Perô el més important es que en els óltims
anys s'ha fet una mica de Ilum sobre Ia ind6stria
Iltica postglaciar a les comarques gironines. Co-
neixem ara, gràcies al descobriment dels jaci-
ments de Coma d'lnfern (Les Encies, Les Pla-
nes) i Sant Benet (Sant Feliu de GuIxols) (47),
'Epipaleolitic, almenys en a primera fase, I

pensem que és hereu directe del Magdalenià Fi-
nal de Ia Bora Gran d'en Carreres. Una bona part
dels materials d'aquesta cova s'han de conside-
rar, tal i com defensaren ALMAGRO i MALUQUER
(48), azilians, particularment les laminetes es-
calenes (49), que son el precedent de les lami-
netes i triangles escalens que, fabricats amb a
tècnica del microburl, caracteritzaran Ia primera
fase de l'epipaleolItic del Nord de Catalunya, de
fàcies qeomètrica triangular o sauveterriana. Es
una indtistria dominada pels micrôlits amb retoc
abrupte, fabricats sobre laminetes, queda cx-
closa qualsevol semblança amb Can Crispins.

Es de suposar que, corn és normal, aquestes
indéstries anirien seguides de les geomètriques
trapezoidals, tipus Cocina, encara que no en co-
neixem cap jaciment. Son elles, a l'igual que el
Castelnovià al Miqjorn frances o La Cocina al
Llevant espanyol, les que rebrien el Neolitic. La
neolitzaciO no va pressuposar un canvi fans-

44. FORTEA PEREZ, J. Los complejos... op. cit., pàg. 29.
45. ALMAGRO. M. Los problernas del EpipaleolItko..., OP.

cit., pa9. 29.
46. ESTEVA cRuArAs, L. Prehistoria de Ia comarca çuixo-

lense, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses,

	

XI	 XII, 1956-57, 1958, pàgs. 163-263 i 173.244.
47. Veure a nota 15.
48. Veure a note 28.
49. ALMAGRO, M. Los problemas del EpipaleolItico y Meso-

lIti q en España, eAMPuRIASe VI, Barcelona, 1944,
pàgs. 1-38, fig. 33.

mental en aquestes indOstries bsicament de Is-
minetes i micrólits, encara que sobre aquesta
qüestió no donen pas massa Ilum els pocs jaci-
ments amb ceràmiques cardials propers a Can
Crispins. Peró el que diem es pot seguir en Ia-
ciments no excessivament Ilunyans. Aixi, hi ha
un fragment de cerémica cardial en el nivell su-
perior de Ia Botiqueria dels Moros, que junta-
ment amb El Serdà i el Sol de Ia Piñera (Fabara,
Saragossa), son ind6stries tIpicament epipaico-
Iltiques amb làmines, laminetes i peces microll-
tiques, del Baix Aragó (50).

A La Cocina es rep el NeolItic, simbolitzat per
Ia ceràmica cardial, sense que pressuposi un can-
vi a Ia indóstria del jaciment, prototipus de I'e-
pipaleolItic geometric trapezoidal (51 ). També
hi ha fragments de cerCmica cardial a Casa de
Lara (Villena, Alacant), en una indtstria com les
anteriors (52). Del NeolItic Antic al Mitjà lu-
tillatge Iltic va evolucionant, peré sempre essen-
cialment és sobre Iàmines i laminetes. AixI ho
veiem a Ia Cova de Ia Font Major, Ia indistria
de Ia qual VILASECA pot relacionar amb jaci-
ments litics superficials del Baix Priorat i roda-
lies de Poblet (53), al NeolItic Provençal (54),
al Llenguadoc, a Itàlia i també a Ia Cultura Nsa-
Iltica Catalana dels Sepulcres de Fossa (55), metl-
grat que aqul coneixem q uasi només el material
dipositat a les tombes. Al NeolItic Mitjà els per-
foradors solen tenir-hi un bon percentatge, abun-
den les puntes de fletxa de tall transversal i les
de peduncle i aletes poc desenvolupades.

Dins d'aquest context, doncs, no té cabuda
Ia indtistria de Can Crispins, ja que és massa
escassa Ia representació de laminetes i massa
elevat el percentatge de raspadors I ótils sobre
es c I at.

Amb el NeolItic Final hi ha un canvi. La n-
dtistria de sllex deixa de seguir Ia tradició me-
solItica, I comença el domini dels raspadors I
dels ttils sobre esclat, mentre perduren les pun-
tes de fletxa de tall transversal, acompanyacles

50. VALLESPI, J. E. Bases arqueologicas... op. cit.
Excavaciones en los talleres liticos de eEl Sol de Ia
Piñera,, y eEl Serdà,, en Fabara (Zaragoza). Memoria
de Ia 1.	 Campaña, aCesaraugustaa, 15-16, Zaragoza,
1960, pàgs. 19-39.

51. FORTEA PEREZ, J. Los complejos... op. cit., pàgs. 350-
371.

52. FORTEA PEREZ, J. Los complejos... op. cit., pàgs. 383-
391.

53. VILASECA, S. La Cova de Ia Font Major, <<Trabalos de
Prehistoria,,, XXVI, Madrid, 1969, pàgs. 117-202.

54. COIJRTIN, J. Le Néolithique de Ia Provence. Mémoires
de Ia S.P.F., Tome 11, Paris, 1974, 359 pàgs. 126 figs.
31 p1.

55. BERNARDO BREA, L. GIl scavi nella caverna delle Arene
Candicle (Finale Lqure) Vol. I, Ins. Intern. di studi Li-
gun, Bordighera 1956, pa9. 220.
PUGLISI, S. M. Industria microlitica nei livelli a ceramica
impressa di Coppa Nevigata, aRivista di Scienze Preis-
tonichea, X, 1-4, Firenze, 1955, pàgs. 19-37.
MuIOZ AMILIBIA, A. M.° La Cultura Neolitica Catalana
de los eSepuicros de Fosae. Barcelona, 1965, 417 pàgs.
109 figs.
MARTI OLIVER, B. Cova de l'Or (Beniarrés-Alicante),
Vol. I, Serv. de Invest. Prehistórica, Valencia, 1977,
92 pàgs. amb 20 figs., 27 Iàms.



Fig. 16. - Can Crispins: 1 (CR-617), 3 (CR-777), 4 (CR-198), 5 (CR-401) I 9 (CR-702), laminetes de dors; 6
(CR139) 1 7 (CR-216), trncadures obliqües; 8 (CR-739), truncadura normal; 10 (CCV-25), 11 (CCV-147) I 12
(CCV-189), puntes de fletxa de tall transversal (truncadures I bitruncadura trapezoidal); 13 (CCV-109), lamineta
de doble dors marginal; 14 (CCV-586), lamineta de doble dors; 15 (CCV-168), punta de dors parcial tangent;
16 (CCV-166), bec-truncadura; 17 (CCV-27), punta de dors; 18 (CCV-174 i 19 (CCV-183), rascadores denticulades

mar ginals.



are per es foliàcees las de peduncle I aletes.
Aquest és un fenómen generalitzat qua durerà
tot l'eneolItic, fins segurament Ia decadència de
Ia talla de sIlex. Es tembé el moment de les in-
dóstries pseudo-campinyianes, macrolItiques i de
talla bifacial (56).

Es possible doncs, g ue aquest canvi indus-
trial que té hoc amb el NeoItic Final sigui una
data post-quem pel jacirnent de Can Crispins,
pel qua! fins ara, abandonada Ia hirDàtesi d'un
epipaleolitic microlarninar tipus Mahhaetes, ciue
fou insinuada names cam a possible filiació del
jaciment, no existien parallels adequats.

Les destrals de ma, els maIms barquifor-
mes I els rierencs polimentats s'exphicarien malt
be en un context ia nealItic. Especialment els
maIms senyalen l'existència d'un habitat, cosa
mb la qua! concorden els altres elements. Ja

hem vist que entre les rascadores abunden c's
fragments de grans làrnines retocades, i que n'hi
ha alguna de sencera (Figs. 3 i 4; fig. 15/2). Re-
corden els qrans ganivets amb retoc simple dels
enterraments col•!ectius de l'EneolItic, que son se-
gurament peces triades com a ofrena.

El trapezi de Can Crispins (Fig. 16/12) no té
res a veure amb I'epinalealItic de fàcies qeomè-
trica, allunyat corn està dels tipus de La Cocina,
perà Si amb las ountes de fletxa de tall trans-
versal del NealItic Mitià i Final, cam tambC se-
qurament es peces 10 i 11 de Ia fig, 16. El re-
toc abrute es pat convertir en pla i resultar.ne
nuntes de fletxa cam Ia de Ia fin. 17/4, sern-
blant a les del tipus Sublaines (57), ciue son
abundants a! Chassià I a! Neolitic Final, I que
poden arribar fins al Branze I. Una d'i qual es
pot veure a! Museu de Sant FeIiu de GuIxo!s,
procedent del jaciment superficial de Can Du-
ran de Gatellar (Tallades), també del municipi
de Llagostera. L'acompanven una punta de flet-
xa foliàcea I un esplèndid moli barquiforme. Es
un jaciment, doncs, aue a primer cop d'uIl es
pat relacionar malt be amb el de Can Crispins.

La punta de fletxa emb peduncle i aletes (Fig.
17/1), les puntes de fletxa ramboidals a names
pedunculades (fig. 17/2 i 3), i les foliàcees (Fig.
17/5 i 8), son tarnbé própies del CalcolItic, I es-
pecialment les primeres s'han relacionat savint
amb Ia Cultura d'Almei-ia,

En ci NeolItic i Eneolitic, segans M. LOUIS.
es desenvoluparen tres cultures a! Lienguadoc
nue coexistiren i fins i tot s'interferiren en al-
guns jaciments: Ia Culture de es Arenes, amb
utihlatga de tipus rnicrolitic, d'as gecte tardena-
sià, arribaria fins a l'Eneali'tic; Ia cultura dels
Altiolans, o Culture dels Pastors, tindria un nra-
hable origen nôrdic, ja que Ia indjstria és d'as-
pecte camoinyià. i en formarien part molts ja-
ciments a l'aire Ihiure del Llanguadoc; Ia Cultura

56. BERBANO BREA, L. Gli scavL. op. cit. pàq. 270.
57. CORDIER, G., RIQUET, R., BRABANT, H. PaULAIN, Th.

Le sHe archéologique du dolmen de Villaine a Sublanes
(lndre-et.Loire), '<Gallia Préhistoire,,, 15, 1972, 1, pàgs.
3 1-135.

de les Coves, un xic mes tardana qua Ies ante-
riors, era una culture de pagesos, amb agricul-
tura, ceramica, poliment i pràxirna apariciO daIs
metalls (58).

Aquesta classificació de LOUIS trabà ressà en
Ia de VILASECA (59), qua tarnbé distingI varies
fàcies dins dels jacirnents tarragonins, a primera
de es quals, arnb jaciments a! peu de les serra-
lades, en clarianes del bosc I junt a corrents d'ai-
qua, tenia un material de gran talla, d'aspecte
arcaic, arnb raspadors nucleifarmes, burins, ras-
cadores I grans puntes de fletxa fahiàcees, i as
relacionava amb a Cultura dels Pastors. En can-
vi a les qarrigues, a! revés qua a! Lienguadac,
VILASECA hi identificava una indtstria de fu-
lIes, amb pics, raspadors, rascadares, ribots, per-
cutors. perfaradors i segments de cercle. Una
altra fàcies era rnicrolItica amb ceràmica i des-
trals de pedra, laminetes de dors, puntes de flet-
xa de peduncle I aletes a de tall transversal I ml-
cràlits qeomètrics,

També VALLESPI, un cop separats els lad-
ments qua carrespanen a l'Epipaleolitic I al Nea-
litic, va classificar els iaciments del Baix AragO
durant I'Eneolitic I l'Edat dels Metahls en una
fàcies eneolitica, una altra que és a save nardu-
ració fins a ' mid de l'urbanisme a I'Edat del
Bronze, i finalment una fàcies macrolItica ciue es
relaciona amb a de VILASECA. A I'EnealItic I
!'Edat del Bronze caldria referir las troballes
sepuicrals collectives del Baix Arago que, per Ia
tipo!ogia de les puntes de fletxa, arribarien fins
a! Bronze Mitjà (60).

Nosaltres no sabriem a quina d'aquestes f-
cies exposades fins aqui padriem referir Can
Crispins, ja que per una banda és una indjstria
microlitica, amb (itils sabre lamineta i petitis-
sims rasoadors, alhara que hi sOn representades
fortes fulles I tambO paces de tipus arcaic, amb
algunes de talla bifacia! qua as podrian apuntar
a! campinyià.

El Drablema da les classificacions de LOUIS
I VILASECA, qua su posen Ia coexistència de cul-
tures amb una base utica diverse, Os Ia presència
d'estacians mixtes que només s'expliquen per
I'acupació consecutiva del mateix bloc per dues
d'elles (61).

Dc fet avul die Ia classificaclO de LOUIS na-
mes s'utihitza d'una manera molt general, I a
Culture dabs Pastors és una designacio qua en-
clau cultures diferenciades geagràficament I cra-
nolàgica, que as reconeixen par Ilurs tipus cera-
mics I que son posteriors a Ia important cultu-

58. LaUIS, M. La civilización neolitica de las mesetas del
Lanquedor mediterrneo, <' Archivo EsaiioI de Arqueo.
loqIa>>, XXI, 72. Madrid, 1948, pàqs. 225-244.
El Neolitko del Languedoc Mediterráneo, eAmpuriase,
IX-X, 1947-48, pacts. 5-11.

59. VILASECA ANGUERA, S. Las industrias de silex tarraco-
nenses. Madrid, 1953, pàgs. 425-431.

60. VALLESPI, E. I Bases arqueologkas para ci estudio...
Op. cit.

61. MALUQUER DE MOTES, J. Recensiá de LOUiS, M. Pré-
hstoire du Languedoc Méditerranéen et du Roussillon.
Nimes, 1948, a eRivist di Studi Ligurie, XV, 3-4, 1949.



Fig. 17, - Can Crispins: 1 (CR-443), 2 (CR-151) i 3 (CR-364), peces foliàcees amb retoc p/a bi/atera/ i bifacia/
('1, punta de fletxa do pedunc/e I aletes; 2, punta do tletxa pedunculada; 3, punta de tletxa pedunculada asimè-
trica); 4 (CR-205), peca toliàcea geomètrica (punta do fletxa do ta/I transversal amb retoc p/a); 5 (CC V.570),
8 (CR-788) / 9 (CCP-7), pecos fo/iàcees bilaterals I bifacials (puntes de fletxa to/iácoos); 7 (CCV-57), rasca-

dora fo ljacea; 6 (CV-213), esclat de quars amb duos osques quo Ii fan un peduncle proximal.



ra chassiana del Neol(tic Mitj (62), que es c!e-
senvolupen del NeolItic Final a l'Edat del Bron-
ze, corn son per exemple les cultures de Font-
bouisse o Ferrières.

El poblat prehistàric de Can Crispins també
degue formar part d'aquest rnón, si be, mancats
de a ceràrnica i dels objectes d'ornament corn
estem, no és prudent concretar més. No creiem
que Can Crispins pugui pertànyer a un moment
més tardà que el Bronze nicial. Si be VALLES-
P1, VILASECA i TARRADELL apunten que els ja-
ciments superficials de sIlex perduren en certs
llocs fins a Ia prirnera Edat del Ferro, sembla
ésser que per regla general al final del Bronze
I s'assisteix ja a a davallada de Ia indtstria de
sIlex (63), encara que és prou important du-
rant el Bronze Mitjà. Al Nord de Catalunya es
desconeixen habitats d'aquest moment, perà les
recents excavacions d'Enriqueta PONS al Poblat
de La Fonollera (Torroelia de MontgrI, Girona),
que hem pogut seguir de prop, en un jacirnent
del Bronze Final Ill a), amb una cronologia del
1000 al 900 abans de CR., han donat escasIssi-
mes troballes d'indtstria Utica, totalment atIpi-
ques, al costat dels milers de fragments cerà-
mics. Aquest jaciment dóna, doncs, una data
ante quem pcI de Can Crispins (64).

6. COMPARACIONS

Tractarem ara d'establir paral'lelismes entre
a indtistria lItica de les cultures del Neolitic Fi-
nal i EneolItic i Ia de Can Crispins, per intentar
acabar de demostrar que aquest jaciment en
forma part. Dissortadament molts dels jaciments
ens son inservibles, els uns perquè es tracta d'en-
terraments collectius, amb un material lItic se-
leccionat, i d'altres perquè no s'han publicat els
percentatges d'Cjtils, centrada l'atenció dels ar-
queàlegs en Ia ceràmica, els objectes d'os I es
millors peces lItiques. Malgrat tot, intentarem
fer-ne veure Ia similitud encara que sigui d'una
manera general.

Al Llenguadoc, després de Ia indijstria del
Chassià meridional, amb larninetes de febles
dimensions, raspadors sobre extrem de lamine-
ta, fletxes de tall transversal, laminetes amb os-
Ca i alquns burins, segueixen les cultures del Neo-
lItic Final i CalcolItic, on Ia larnineta és substi-
tulda per l'esclat o Ia plaqueta de silex lacustre
(65),

62. DAUGAS, J. P. Les civilisations néolithiques dans le Mat-
sif Central, a aLa Préhistoire Française, II". Civilizations
néolithiques et protohistoriques, Paris, 1976, pags.
313-325.

63. ROUDIL Recherches de Préhistoire récente en Languedoc
Oriental, aCahiers Ligures de Préhistoire et dArchéolo-
glee, 19, 1970, pàgs. 175-182.

64. PONS, E. La Fonollera. Un poblado al aire libre del
Bronce Final. 1. y 2. Campaña de Excavación, 1975.
1976, Servicio de Investig. Arq. de a Diputación de Gero-
na, Girona, 1977, 234 pàgs. amb figures.

65. BAILLOUD, G. Les civilisations éneolithiques de Ia Fran-
ce, a aL'Europe a Ia fin de l'Sge de a pierrea. Actes du
Symposium consacré aux problèmes du Néolithique euro-
péen, Praha, 1961, pàgs. 493-508.

Al poblat de Fonthouisse, localitzat en fer
excavacions en un jaciment superficial, les là-
mines encara son abundants, i una bona part
del sIlex és de plaqueta acustre de Salinefles
(Gard). Deixant de banda es puntes de fletxa
amb peduncle i aletes les de Ilorer, Ia indistria
de raspadors, puntes, nuclis i percutors seria poc
original i no es distin qeix de es del NeolItic
Final - CalcolItic (66). Els burins son rars peró
existents, I els raspadors poden arribar a un
50%, amb retoc lateral o no, I abunden els de
morro I carenats frontals. De vegades a Ta base
fan una mena de peduncle. Completen aquesta
indóstria destrals polirnentades I molins de ma
(67).

A Fontbonne, estació superficial aI Nord I
l'Est de Fontbouisse, també a indtstria és en
sIlex de Salinelles, i en ella destaquen els raspa-
dors, que constitueixen el fons principal de 'u-
tillatqe. Una bona part son alts, I en ells només el
front d'atac ha estat retocat, mentre que els aI-
tres costats de Ia peca queden en brut. El retoc
és vertical I perpendicular a Ia base de I'ötil,
formada per Ia cara ventral d'un esclat gruixut,
en Ia qual el bulb ha estat tret quan era massa
molest. Seqons els seus descobridors, alqunes
làmines i laminetes serien el testimoni del pas
dels Tardenosians. Hi ha poques puntes de flet-
xa, una fusaiola de terra cuita I rolins de ma.
La identitat amb Fontbouisse és absoluta (68), I
aquest óltim jaciment tenia ja coure. També Se-
gons es descubridors del bc està fora de dubte
que Fontbouisse, Fontbonne, SalineUes I els dol-
mens de I'Hortus son contemporanis.

Semblant al de Fontbouisse és també l'utillat-
ge del castell calcolItic de Saint-Mathieu-de-Tre-
viers (Hérault), amb raspadors abundants, a!-
guns dels quals son gruixuts, rierencs i mo!ins
de forma oval I cara superior Ileugerament cén-
cava (69).

AUDIVERT, en el seu estudi de Ia civilització
calcolItica del Llenguadoc Oriental, parteix de Ia
Cultura dels Pastors de LOUIS. També per elI el
Chassià, d'indtstria-lamelar, evoluciona cap a Ia
cultura de Fonthouisse, iniciant-se aixI Ia clvi-
litzaciO calcolItica, que té per Citils Iltics més
frequents els raspadors carenats, seguits de les
rascadores. L.es puntes de fletxa son losànqi-
ques, fusiformes I de peduncle I aletes. Les là-
mines I laminetes no son abandonades del tot I
també és possible I'existència de grups amb uti -
llatge lamelar I ceràmica fontbouissiana. Les es-

66. LOUIS, M., PEYROLLES, D.; ARNAL, J. Les fonds de
cabanes énéolithiques de Fontbouisse, eGallia,,, 1947,
Fasc. II, pàgs. 235-257.

67. GUTHERZ, X. La Culture de Fontboulsse. Recherches sur
le chalcolithique en Languedoc Oriental. Caveirac, 1975,
120 pàgs. 48 figs.

68. LOUIS, M., PEYROLLES, 0. i ARNAL, J. Let fonda de
cabanes éneolithiques... op. cit., pags. 252-255.

69. ARNAL, J. Le lebous a Saint-Mathieu-de-Treviers (He-
rault). Ensemble du Chalcolithique au Gallo-Romain,
<GaIIia Préhistoira, 16, 1973, 1, pags. 131-193 I 60
figs.



Fig. 18. - Can Crispins: 1 (CR-436), 10 (CCV-202), burins de cops latero-tranaversals; 2 (CR-160), 3 (CR-165)
I 8 (CR-260), burins sobre p/a natural; 4 (CR-613), burl sobre trencat; 5 (CR-614) I 7 (CR-616), burins sobre
trencat. dob/es; 6 (CR-314), burl de cop lateral sobre retoc transversal; 9 (CR-369), burl de cop lateral sobre
retec transversal amb retoc de parada; 11 (CCV-158), burl de cop lateral sobre retoc transversal; 12 (CCV-564),

burl Ce cops laterals.



taciotis de superf(cie d'aquesta cultura son abun-
dantIssimes (70).

En tot el Sud-Oest frances és tambO normal
l'abundància de raspadors en es estacions re
cents, que poden anar acompanyats de puntes
de fletxa tipus Sublaines, foliàcees a de pedun-
cle i aletes (71), i amb átils campinyians. Perà
els parallelismes més evidents de Can Crispins
son amb jaciments, sovint superficials, del Mig-
jorn mediterrani, interpretats freqientment, per
influència del pensarnent de Louis, corn esta-
dons mixtes, en les quals Ia indCistria laminar
seria chassiana,	 Ia d'esclats, calcolItica.

El jacirnent de Sant Marc (Aix-en-Provence),
proper a un dolrnen, té percutors, rierencs poli-
mentats, molins i destrals de ma, ceràmica i una
fusaiola que PIGEARD de GOUBERT creu possi-
ble atribuir ja al Calcoi(tic, corn tot el jci-
ment, encara que sigui de tradició chassiana.
Segons el quadre que en publica, i tenint en
cornpte nornés els titils, hi hauria un 32% de
raspadors, 17% de raspadors carenats, i 4,1 % de
fletxes foliàcees. Els altres percentatqes no di-
fereixen, dins de les possibilitats que hem tingut
de comparaciO, de!s de Can Crispins (72).

Un cas semblant és el de Saint-Antonjn-sur
Bayon (Bouchesclu-Rhóne), amb destrals poli-
mentades i un alt percentatge de rasoadors, bo-
na part dels quals son carenats. PIGEARD de
GOUBERT hi separa dues indöstries, l'una chas-
siana i l'altra calcoiltica, diferenciació que y in-
dna avalada tambO per Ia ceràmica. Llevat d'u-
na relativa abundància de làrnines i perforadors
microlItics que es poden atribuir al Chassià, el
material recollit es totalment comparable al de
Can Crispins (73).

A Cesséras (Hérault), AZAM i LARIOL. (74)
veuen en una ind6stria dorninada pels raspadors,
arnb puntes de fletxa de tall transversal, fo!ià-
cees i de peduncle i aletes, destrals polimenta-
des, molins de ma i rierencs polits, dues indi.'js-
tries, l'una chassiana (Iàmines) I l'altra calco
lItica (esclats), potser excessivarnent preocupats
per separar les civilitzacions pures de LOUIS.

Moltes altres estacions del Llenguadoc tenen
una estructura tipolàgica semblant a Ia de Can
Crispins, i es poden referir sernore al NeolItic
Final o al CalcolItic, ja a a civilitzaciO de Fer-
rières o a ía de Fontbouisse (75). L'estació II

70. AUDIVERT, J. La civilisation chalcolithique du Languedoc
Oriental. Bordighera-Montpellier, 1962, nst. d'Etudes Li-
gures, 211 pàgs. 53 figs.

71. CAUVIN, M. C. Les industries post-glaciaires du Périgord.
Paris, 1971.

72. PIGEARD DE GOUBERT, J. Chalcolithique de tradition
Chasséenne a Saint-Marc, aCahiers Ligures de Préhistoire
et d'Archeologiea, 16, 1967, pàgs. 107-119.

73. PIGEARD DE GURBERT, I Chasséen et chalcolithique
iSaint-Antonin .sur-Bayon	 (Bouches-du-Rhône), sCahiers
Ligures de Préhistoire et d'Archéologiea, 17, 1968, pàgs.
5.28.

74. AZAM, J. i LAURIOL, J. L'habitat préhistorique de Cessé-
ras (Hérault), acahiers Ligures de Préhistoire et d'Ar-
chéologiea, 17, 1968, pàgs. 151-163.

75. AUDIVERT, J. i BouDou, .1. Une vallée a l'Enéolithique.
La vallée de Ia Mosson (Hérault), scahiers Ligures de
Préhistoire et d'Archéologies, 4, 1955, pàgs. 70-122.

de les rodalies de Montpetler (76), amb ótils
polits, puntes de fletxa I un 50% de raspadors,
amb laminetes escasses, contenia tarnbé cerà-
mica decorada amb pastilles, tipus Ferrières. AU-
DIVERT relaciona el jacirnent ceramic de Mont-
ferrier-sur-Lez (Hérault) (77), amb un 34%
de raspadors i 20% de rascadores i ganivets,
amb Ia cultura de Fontboujsse.

L'estrat B2 de Rocadour (Thérnines, Lot),
chassià recent, i potser també neolItic Final, té
un 37% de raspadors, alt percentatge que es
manté a Al, calcolItic, i puntes de fletxa iguals
a Ia de Ia fig. 17/4 (78). El conjunt sembla més
antic que no pas Can Crispins, i els autors senya-
len que és anormal aquest alt percentatge de
raspadors, ja ape aquest equip és més propi dels
Pastors dels Altiplans que no dels Chassians.

A mida que ens allunyem geograficarnent Ies
semblances sOn mOs difuses (79). En general
queda clar perà que el retoc dominant és el sim-
pIe, sigui elevat a denticulat, corn és natural en
haver decaigut l'6s de les laminetes, i per tant
dels abruptes. Aquestes, convenientment retoca..
des, eren les armadures de fletxes I arpons. Si
Ia cacera ha deixat d'ésser Ia principal activitat
econrnica, no es d'estranyar Ia seva disminuciO.

VILASECA va fer natar les relacions entre els
jaciments per eli estudiats a les carnarques tar-
ragonines i eI Neo-EneolItic meridional frances.
Els evidents parallelismes podien ésser deguts a
Ia riquesa comuna en jadiments naturals I ta-
Ilers de silex. Perà també anotava que els ca-
mins de contacte i els focus d'origen d'aques-
tes civilitzacions queden encara per precisar
(80). Can Crispins senyalaria doncs el camI d'u-
niO entre els jacirnents Iltics languedocians i tar-
ragonins, ja que també son clars els parai'lelis-
mes entre Ia indóstria que ara ens ocupa i 'es-
tudiada per VILASECA. SOn molt nombrosos els
jaciments tarragonins caracteritzats per l'abun-
dància de raspadors, sovint carenats, amb altres
elements corn destrals I molins de ma que mdi-
quen que no es tracta d'indistries epipaleofiti-
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Fig. 19. - Can Crispins: 1 (CR-437), burl do cop transversal sobre retoc lateral; 2 (CR-446)
I 3 (CR-158), burins de cops laterals; 4 (CR-206) I 5 (CR-438), burins sobre trencat;

6 (CR-432), esclat amb un cop de burl.



Pig. 20. - Can Crispins: 1 (CR-287 1 2 (CR-71), burins do cops laterals; 3 (CR-121),
burl doble, do cop lateral sobre retoc transversal, oposat a burl de cops laterals; 4
(CCP-2), raspador frontal amb retoc lateral, carenat; 5 (CCP-4), rascadora denticulada;
6 (CCP-5) I 7 (CCP-3), raspadors frontals amb retoc lateral; 8 (CCP-1), rascadora circular;

9 (CCP-6), raspador do morro destacat, carenat.



Fig. 21. - Can Crispins: 1 (CCV-61Q), 3 (CCV-636), 4 (CCV-620) i 5 (CCV-618), rierenca
de padres dures, polimentats; 2 (CCV-616), percutor; 6 (CCV-635) i 7 (CCV-629),

tusaioles,



ques microlaminars, en les quals ja hem vist que
els raspadors podien ésser també abundants.
Son Ia majoria dels agrupats per VILASECA en
Ia fades I, que contràriament at que passa at
Llenguadoc, no ocupen tes garrigues, on se Si-
tuaria Ia fàcies II, relacionable amb Ia indóstria
chassiana.

Significatius san els jaciments de Les Bres-
quilles i del Teix (Ulldemolins) (81), amb nuclis
reutilitzats, raspadors carenats, denticulats i
puntes de fletxa foliàcees I amb peduncle I ale-
tes, estacions que no son ga ire Iluny de Ia Coveta
de I'Heura (Ultdernolins), on, junt amb 70 mdi-
vidus, VILASECA recollI una important indjstria
de sliex, amb puntes de fletxa foliàcees molt
grans que recordarien Ia tècnica campinylana,
raspadors, rascadores, burins I una punta de
fletxa amb peduncle i aletes. Algun del botons
d'os perforats en V era de tipus Fontbouisse
(82).

Al Morral de Perpinyà (Guiamet, Baix Prio-
rat) hi ha un 66% de raspadors, bona part d'eIIs
carenats, segons VILASECA aquesta indóstria
és relacionable amb les eneolitiques (83). Tarn-
be en els jaciments aragonesos estudiats per
ALMAGRO s'hi poden veure parallelismes. En
El Navazo i Les Balsillas (AlbarracIn) hi ha fulles
retocades i raspadors forts, que segons l'autor
recordarien els aurinyacians, encara que els ras-
padors discoidals s'acosten més als del Mesa-
IItic i Neolitic. Crida I'atenció un tipus especial,
que es troba també al Priorat i en jaciments neo-
(tics o d'època posterior, frontal sobre Iàmina

carenada de secció triangular o sobre làmina
gruixuda amb cresta, idèntics a alguns de Can
Crispins (Fig. 10/7 i 8) (84).

En les indtstries de silex calcolltiques senya-
len vans autors Ia presència de peces de tipus
arcaic, de talla bifacial, corn les grans puntes de
fletxa foliècees de Ia Coveta de I'Heura, si be so-
len faltar els átils més tipics del Carnpinyiè, pics
j ctranchets>,. Aquests tiItirns, no ben classics,
son presents en algunes indtistries tarragonines.
A Tarragona les estacions més campinyianes,
amb indtstria d'aspecte arcaic, grans esctats,
osques, arnb algunes fulles i desperdici de Ia ma-
tèria prima, es localitzen at peu de les altures,
vora de l'aigua, i son relacionables arnb Ia fà-
des I, semblant alhora a Ia Cultura dels Pas-
tors de LOUIS, el qual també veu al Llenguadoc
un pseudo-campinyià (85).

La indtstria campinyiana fou senyalada a Ia
Peninsula lbèrica de bell antuvi per MALUQUER
(86), i sembla ésser que és possible una infil-
tració des dels Ilocs classics del Sud-Oest fran-
cès estudiats per NOUGIER (87), fins al Pals
Basc, NaVarra i Logronyo (88). Peré aquesta
infiltració Si s'estén més entlà, només és corn una
influència en Ia tècnica de talla. El mateix NOU-
GIER no avala Ia penetració Ilenguadociana. En
canvi, Ia influència del Campinyià, tan Antic corn
Evolucionat, és notable a Ia peninsula Italiana
(89).

Potser una remota tècnica campinyiana ex-
plicaria I'existència a Can Crispins d'átils que
ressalten per Ilur rnacrolitisme, at costat del que
és habitual en Ia indtstria, o be algunes peces
amb retoc bifacial. AixI el gran raspador doble
de Ia Fig. 11, el magnIfic ribot de Ia Fig. 12, o
el gran esclat tatlat bifacialrnent de Ia Fig. 22/1,
Ia rascadora sobre bifacial de Ia Fig. 22/4, el
raspador i denticulat bifacial de Ia Fig. 22/5
i els denticulats bifacials de Ia Fig. 14/3 I 4.

Ignorem Ia relació de Can Crispins amb Ia
Cultura del Vas Carnpaniforme, que cal situar al
final del CalcolItic I començament del Bronze
Antic, o corn un més dels grups culturals calco-
litics. Res no es coneix de Ia indóstria Iltica ds
habitats campaniformes, per altra banda desco-
neguts al Sud del Pirineu (90).

7. CAN CRISPINS I JACIMENTS COMPARABLES
A LES COMARQIJES GIRONINES

Una bona part dels jaciments IItics de super-
ficie coneguts a les comarques gironines deuen
tenir una cronologia neolitica o de I'Edat del
Bronze, i son comparables a Can Crispins. Es a
Ia Cornarca de Ia SelVa on rnés se n'han bce-
litzat, tal corn passa amb els del Paleolitic VeIl,
i aquesta proximitat geogràfica facilita Ia cornpa-
raciO. Cal Coix és I'estaciO coneguda des de fa
més ternps (Macanet de Ia Selva) (91). El seu
descobridor, F. RIURO, Ia va situar en el comen-
çament de I'Edat dels Metalls, retacionant-la amb
Ia Culture d'Almeria, sobretot per Ia presència
d'un gran ganiVet i d'una punta de fletxa amb
peduncle I aletes. Creiem que aqueSta dataciO
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3
Fig. 22. - Can Crispins: 1 (CR-784), gran sclat amb extraccions bitacials, possible nucli lava/lois; 2 (CR-787)
I 3 (CCV-641), destrals polimentades; 4 (CCV-85) i (CR-638), rasoadora lateral carenada I raspador frontal amb

retoc lateral, carenat, sobre petits bifacials.



Fig. 23. - Can Cris pins; noves troballes: I (CR-690) I 4 (CR-893), raspadors carenats; 2 (CR-849), raspador Iron-
tal amb retoc lateral, en cr/stall de roca; 3 (CR-859), raspador denticulat I carenat; 5 (CR-862), rascadora Ia-
teral; 6 (CR-854) I 8 (CR-888), rascadores laterals sobre lamineta i esciats escatats; 9 (CR-812), pertorador doble;
7 (CR-882), burl de cops laterals; 10 (CR-873), burl so bre pla natural; 11 (CR-885), burl de ào p lateral sobre
retoc transversal oposat a burl scbre pla natural; 12 (CR-891), burl de cops transversals sobre retoc lateral.



Fig. 23 bis. - Can Cris pins; noves troballes.

QUATRC CAMINS	 TRANQUINELL
CAN CRISPINS

274 utils

Fig. 24. - Corn paraciO a five/I d'ordre tipolOgic entre diversos jacirnents pro pers a
Can Cris pins. S'observa una gran sirnilitud entre Can Cris pins, Quatre Carnins I Tranquinell
(Liagostera), jacirnents rnolt probablernent postpaleolitics, I una disparitat amb Sant Benet

(Sant Feliu de Guixols), jacirnent epipaleolItic.



Fig. 26. - A/guns dels mo/ins de ma
barquitormes recol/its a Can Cr/spins.

Fig. 25. - Can Crispins (Llagostera).
Vista general del jaciment.

és bàsicament correcta, i que els parallelismes
amb Can Crispins son notables, schretot per 'a-
bundància de raspadors i rascadores, peces que
sovint son carenades. Se n'aparta per l'alt per-
centatge de hurins, encara que a Can Crispins
hi son molt hen representats amb un 10,5%,
tal corn és normal en jaciments del NeolItic
Final i Eneolitic (92). Podria tractar-se d'un mo-
ment lleugerament diferent o de i'atzar de In re-
collita de es peces, que son en nombre insufi-
dent per una correcta deterrninaciO estadistica.
Ja hem comentat es sembiances amb el jaci-
ment de Can Duran (Tallades, Llagostera) a ni-
veil d'algunes peces, a que en desconeixern 'c-
xacta ccmposiciO tipolOgica.

Els altres jaciments deis quals coneixem els

percentatges d'átils son també del mateix mu-
nicipi de Liagostera, encara que cap sigui de
In importància de Can Crispins. Quatre Camins
té una composició semblant, i encara més si te-
nim en compte que un 13,6% de es peces sOn
carenades (Fig. 24). Amb Tranquinell, que és
un jaciment molt proper a Can Crispins, des
d'on es divisa, hi ha una absoluta identitat. No-
tem que també s'hi ha recollit una punta de
fletxa amb peduncle i aletes i nomhrosos frag-
ments de ceràmica (93).

En Ia figure 24 comparem Ia composiciO de
Can Crispins, Quatre Camins i Tranquinell, no-
més a nivell d'ordre, i també amb Ia de Sant
Benet (Sent Feliu de Guixols), jaciment epipa-
leolitic geometric triangular (setè o vuitè mu-

92. PERETTO, C.	 RONCHITELLI, A. M. II villaggio preisto-
rice.... op. cit.

93. SOLER MASFERRER, N. i FA, E Jaciments prehistórIcs
de es rodalies... op. cit.



leni ab. Cr.) (94), amb el qual es pot notar Ia
brutal diferència.

Crelem, doncs, amb totes aquestes compara-
cions, haver justificat l'estructura tipolàgica de
Can Crispins I a hipàtesi de que es tracta d'un
sol moment amb Ileugeres intrusions.

8. NOVES TROBALLES

Ja redactat aquest treball, hem pogut encara
examinar més indjstria lItica de Can Crispins
(Figs. 23 i 23 bis). Son 124 fragments de silex,
quars i d'altres rogues (CRJ91 a CR-915), en-
tre els quals hi ha 27 iitils, que ja no hem pogut
sumar a l'estudi estadIstic anterior. Perà aques-
ta migrada quantitat segueix també a tónica dels
percentatges fins ara exposats, ja que entre ras-
padors, rascadores i denticulats sumen un 63%.
Només les peces carenades son ja el 15%.

Els tipus son molt semblants als figurats an-
teriorment, corn ara els raspadors carenats (Fig.
23/1 I 4) i un raspador denticulat carenat (Fig.
23/3).

Serien novetats Ia presència d'un perforador
doble (Fig. 23/9) i d'un raspador en cristall
de roca (Fig. 23/2), aixI corn un elevat per-
centatcie de burins, corn sernpre molt variats
(Fig. 23/7, 10-12).

Possiblernent durant un perIode de temps
que va des dels inicis del NeolItic Final fins al
Bronze Antic (2700-1800 ab. Cr.), i rnés proba-
blement durant el CalcolItic (2200-1 800 ab. Cr.),
existI a Can Crispins (Llagostera) un poblat pre-
histàric, els habitants del qual practicaven l'a-
gricultura, coneguda des de rnilIenis anteriors, pe-
rà aqul ben testimoniada pels abundants molins
de ma. Malgrat que feien as de Ia pedra poli-
mentada, corn dernostren les destrals de ma els

rierencs usats, I probablement coneixien ja el
coure, tallaven Ia major part dels atils en sIlex
de les més variades procedències. Fabricaven
rnagnIfiques puntes de fletxa foliàcees i amb pe-
duncle I aletes, perà son els atils de tallar i ras-
par, rascadores, raspadors i denticulats, els rnés
comuns, sovint fets sobre esclats gruixuts.

La tipoloqia d'aauests ttiIs és en cieneral sern-
blant a Ia dels que han estat habituals durant el
PaleolItic Superior, perà a Can Crispins sernblen
individualitzar-se grades a Ilurs percentatges.
Les peces amb retoc simole son un 70%. i auasi
Ia meitat sOn sobre esclat p ruixut (29%), de tal
manera que els raspadors i Ies rascadores care-
ndes p assen a ésser e 1 s ,tiIs mOs caracteristics
del iacirnent. Tot I Ia rnanca de dades, hem in-
tentat de veure corn aquests percentatoes sOn
sernblants en els iaciments que considerarlern
mc a rnenys sincrónics en un ample marc geo-
gràfic.

Can Crisoins forrnà part d'al q una de les cul-
tures aue s'estenien a arnbdOs costats del Pin-
neu i aue es succeeixen rà p idament en I'èooca
aue Ii hem atribuIt, Ia faceta méc coneguda de
Ies auals son els enterrarnents collectius en me-
ctàlits i coves naturals o artificials, on van acorn-
panyatc d'un aixovar que no reflexa cluins eren
en realitat eIs objectes d'ás diari. Al Baix Ern-
pordà i Ia Cornarca de La Selva s'hi detecta cirà-
cies als iacirnents superficials com Can Crispins
una poblaciO important en aquesta època, aspec-
te aauest aue podria venir confirmat per La-
hundància de rneciàlits a les Gavarres, els civals
fins ara estaven faltats dels habitats as visquO
Ia gent aue s'hi enterrava. EIs pobladors de
Can Crispins poden ésser molt be els aue talla-
ren en Ia roca Ies coves sepulcrals artificials de
Llanostera (95).

Nous jaciments i mteriaIs potser confirma-
ran aquestes hipàtesis. De no ésser aixI, que al-
rnenys aquest treball hagi servit per donar a co-
nèixer uns rnaterials que, malgrat Hun interès, res-
taven inèdits.

94. SOLER MASFERRER, N. El jacument epipaleoli*ic de Sent
Benet op. cit.

95. ESTEVA CRUANAS, L. Sepulcros Megaliticos de las Ga-
barras (Gerona). Corpus de Sepuicros Megailticos, nm.
3, 4 I 5, Gerone, 1964, 1965, 1970.

Per una de les coves artificials de Llegostera, veure
larticle de ESTEVA, L. en Cypsela, 2, sobre daltres Se-
puicres megalitics de es Gabarres.
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