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El camp de la Creueta es troba prop de l'església parroquial de Sant 
Llorenç de Campdevànol, entre la carretera local que va de Campdevànol a 
Gombrèn i el riu Merdàs, afluent del Freser. 

Els materials que presentem provenen, segons una nota oral del propie
tari del camp, el senyor Josep Magnet, de les obres de construcció d'un 
desguàs a través del camp per dirigir l'aigua del camí cap a la riera. Aquests 
treballs es dugueren a terme durant la segona meitat de la dècada dels anys 
vint. Foren trobats cap a la part central del camp i a una profunditat d'1,20-
1,30 metres, aproximadament. 

En ser trobats, els materials van ser donats al rector de Sant Llorenç. 
Actualment estan exposats en una vitrina de la sala dedicada al Neolític al 
Museu Arqueològic de Barcelona. 

El conjunt està format per sis fragments de vasos ceràmics, tres ganivets 
i una punta de fletxa de sílex, una destral de pedra polida i dos punxons d'os. 

INVENTARI DELS MATERIALS 

Material ceràmic 
1.- Núm. inv. MAB. 15384. Fragment de vora d'un vas de paret 

vertical i llavi arrodonit. Correspon a la forma FOI de Dedet/Py (DEDET & 
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PY, 1975). Diàmetre de 20 cm. Cocció oxidant, superfícies interior i exterior 
polides. El desgreixant és irregular i format de quars, feldspat i mica. El frag
ment presenta decoració, constituïda per un cordó llis i entre aquest i la vora, 
un possible mugró. 

2.- Núm. inv. MAB. 15387. Fragment informe amb cordó incís. La 
pasta és oxidant, la superfície polida i el desgreixant irregular de quars, 
feldspat i mica. 

3 . - Núm. inv. MAB. 15390. Fragment informe amb decoració de 
cordons múltiples impresos horitzontals. La cocció del vas és oxidant, superfí
cies grolleres i desgreixant irregular de quars, feldspat i mica. 

4.- Núm. inv. MAB. 15391. Fragment informe amb decoració. La 
cocció és oxidant, amb les superfícies polides i desgreixant irregular de quars, 
feldspat i mica. La decoració és un cordó imprès vertical i cordons múltiples 
impresos horitzontals. 

5.- Núm. inv. MAB. 15392. Fragment de vora secant inclinada cap a 
l'interior, amb el perfil exterior arrodonit convex i el llavi pla horitzontal. 
Correspondria a la forma 105 de Dedet/Py (DEDET & PY, 1975). Diàmetre 
desconegut. Es tracta d'un vas oxidat, amb les superfícies interna i externa 
polides. Presenta un desgreixant irregular de quars, feldspat i mica. El frag
ment presenta dos cordons incisos, un de vertical i l'altre horitzontal, que es 
lliuren a un mugró rectangular. 

6.- Núm. inv. MAB. 15396. Vas de petites dimensions, parets verticals 
i llavi aprimat i arrodonit. El diàmetre és de 9 cm. Presenta una nansa de 
secció rectangular. La cocció és oxidant, presenta les superfícies polides i un 
desgreixant irregular compost de quars, feldspat i mica. 

Indústria lítica 
1- Núm. inv. MAB. 15404. Destral de petites dimensions de pedra 

polida. Feta sobre quars blanc. Fa 4,4 cm. d'alçada per 2,8 d'amplada mitjana 
i 0,9 cm. de gruixària màxima. 

8.- Núm. inv. MAB. 15405. Ganivet de sílex beig de 6,2 cm. d'alçada 
per 1,5 d'amplada. Presenta un retoc abrupte tot al voltant. 

9.- Núm. inv. MAB. 15406. Punta de fletxa de sílex blanc. Presenta 
peduncle i aletes. L'alçada màxima és de 3,4 cm. i l'amplada, de 2,5 cm. El 
gruix màxim és de 0,50 cm. 

10.- Núm. inv. MAB. 15407. Ganivet de sílex beig. Alçada de 4,8 cm. 
i amplada d'1,3 cm. 
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11.- Núm. inv. MAB. 15409. Ganivet de sílex beig de 4 cm. d'alçada 
per 1,1 d'amplada. Manté una part del còrtex que hi havia al nòdul. 

Indústria en os 
12.- Núm. inv. MAB. 15410. Punxo d'os de 5,1 cm. d'alçada i 0,6 

d'amplada. 
13.- Núm. inv. MAB. 15411. Punxo d'os. Alçada de 5,4 cm. i amplada 

de 0,8 cm. 
14.- Núm. inv. MAB. 15412. Punxo d'os de secció rectangular al 

centre i circular a l'extrem aprimat. L'alçada màxima és de 11,3 cm. i 
l'amplada mitjana de 0,8 cm. 

CONCLUSIONS 

Intentar donar una cronologia al conjunt d'aquests materials és 
bastant difícil. Això es deu a què, entre ells, no trobem cap element que ens 
pugui indicar la seva pertinença a un moment determinat. No obstant, creiem 
que podrien pertànyer a algun moment dintre de l'espai temporal que aniria 
del Neolític Final fins a l'Edat del Bronze Inicial. 

A més, el fet de no saber el context en el qual es trobaven ens difi
culta el coneixement de la seva significació. No obstant, la presència de la 
destraleta, que podria tenir alguna finalitat votiva, i dels punxons d'os, ens fan 
pensar en un possible significat ritual. 

A manera de conclusió, només voldríem senyalar que, donades les 
característiques d'aquests materials, tot el que se'n pugui dir resulta molt 
arriscat i només es podria arribar a conclusions fiables tenint un coneixement 
més ampli del jaciment del Camp de la Creueta i dels seus materials. 

Girona, novembre 1993. 
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LAMINA I: MATERIAL CERÀMIC 
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LAMINA II: MATERIAL CERÀMIC 
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