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La Col.lecció prehístbrica Montagut, 
de Marsa 

El Seminari de Preliistoria de la Universitnt de Barcelona inicia l'any 1921 la 
publieaeió d'una serie de Monografies sobre les eol~leccions de prehistoria catalanes. La 
primera fou dedicada a la Col-leeeió Lluís 1%. Vidal. L'objccte d'aquelles publicacions 
era donar a coneixer els materials dispersats en diversos Museus i colleceions partieu- 
lars de la nostra terra. Desgraeiadament, la serie resta interrompuda després de sor- 
tir el segon trebalt, dedicat al Museu de Girona, i molts d'aquells materials dispersos 
romanen ignorats o coneguts deficientment. 

Enfora d'alguns Museus i eolleccioiis particulars valuoses, a les localitats oii han estat 
Setes troballes, hi ha quasi sempre qui s'interessa per conservar-les formant la seva 
petita colrleeció. Els materials recollits no desapareixeii, al menys de moment, pero rcs- 
ten moltes vegades desconeguts o inassequibles. 

Una de les nostres veines comarques més riques en vestigis de I'home prehistoric és 
la del Baix Priorat. Les covcs de les serres calisses de Pradell, Capsanes i Tivissa i les 
balmes obertes en les arenisques de Falset i Mar& i alguns turons de Mar& i Cap- 
sanes, foren oeupats en altres temps per una població d'iina densitat extraordinaria. 
Des de f a  molt t.emps, hom sap que l'actual vila de Capsanes s'itssenta al costat de 
les runes d'un poblat iberic que encara no ha estat posat del tot al descobert i es- 
tudiat convenientment. Junt amb les romanalles iberiques, surten en el mateix Iloe, o 
sigui a l'exrrern de ponent de la Serra de I'Espasa, objectes neolítics i altres propis 
de l'epoca romana. Anteriorment a troballes fetes per nosaltres en els termes dc Fal- 
set, Pradell, extrem nord del de Tivissa, etc., els senyors Bareeló, de Capsanes, i 
Sancho i Montagnt, de Marsk, bavien rccollit materials semblants a Capsanes mateix, 
fora de la Serra de I'Espasa, i en els termes de Marsi, Beilmunt i Masroig. Les co- 
Ileceions d'aquests benemPrits amies no han estat formades solameiit amb ob.jectes tro- 
bats a l'atzar siiió que també amb molts altres proeedents de recerques intencionades. 
Cracies a llur interffl ens són conegudes novcs loealitats i han estat salvades d'una 
desaparició quasi segura les peces que avui dia integren les tres eol~leccions. Els ma- 
terial~ eorresponen a l'edat dels eomengaments del metal1 i a la del bronze i a les 
eivilitzacions de Ilallstatt, iberiques dels segles V-IV i 111 a. J. C. i romana. 

Els objectes prehistorics de la Co~leeeió' Montayt procedeixen de les coves de La 
Woreva, tnró de la Miloquera i encontorns de Mar&. Aquesta part prehistarica és in- 
dubtablement més modesta que la de les col~leccions Bareeló i Sancho. En canvi, conte 
algunes interessants peces de terrissa d'kpoea posterior - bel-lenístiques i romanes - 
trobades a prop de Marsii, l'estudi de les quals no és d'aquest lloc. E l  senyor C&sar 
de Montayt ens ha pennZ.s molt amablement l'examen i publicació del material de la 
seva propietat pcrque sigui conegut i útil a l'estudi de la nostra Prehistoria. 
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La nota presrnt t é ,  uoncs, prr  ohjecte inventariar la part m6s interessant d'acliicst 
material de la Collecció Montagut preseindint de totes les altres troballes fetes abans 
o després en les mateixes localitats, perO conservades en altres colleccions. Aquestes 
troballes podran Esser motiu de notes surcessives. 

COVES DE LA MOREVA.-En realitat., es tracta de halmes dc nraiis dimensioris 
forjades en les arenisques roges del Trias inferior. Es troben a dos quilbmetres de Mar- 
S&, en direeció SE, i dins la partida de les Burgueres. S'obren al peu de l'estret de Ca- 
ta, en el marge dret del barrac. Són quatre; dues siiperiors nomenades del Piquer i al- 
tres dues inferiors o del Xollat., renom d'un fill de la Moreva. Des de Marsi hom hi 
va sortint pel camí de Reus i vorejant el barrane de la Codina i el riuet del Pradell 
o, més eomodament encara, pels camins de Reus i les Planes. 

El material ha estat reeollit. pels voltants de les coves, o sigui en uns avellanam 
que hi ha a llur peu, a la falda del turó del Castell dels Moros (en el eim del qual es 
troben els fonaments d'una construeció, amb terrissa romana) i a sota la roca de 1'En- 
clusa. A més, el senyor Montagut fe11 fer una cata dins la balma gran del Xollat amb 
resultat positiu. L'excavació d'aquesta balma, con1 la de les altres, ha estat. posterior- 
ment continuada per nosaltres. 

De tots aquests llocs procedeixen els objectes de les figures 1 i 2. Els representats 
en la primera són destrals de basalt, entre les quals n'hi ha dues de chniquea, essent 
totes les altres aplanades. La figura 2 representa dues destraletes de fibrolita, una qua- 
si semicircular amb el tall esmolat per ambdues cares, i I'altra triangular amb el tall 
esmolat per una sola cara. Són identiques a les que solen sortir eom objeetes votius en al- 
guns enterraments (Santa Maria de lfiralles, etc.) En aquesta mateixa figura hi ha una 
fulla de ganivet de sílex de secció triangular, retocada lleiigerament d'una vora, i una 
punta de sageta de forma de fulla de llorer. Aquests dos exemplars són els únics interes- 
sants dels que eonstitueixen el material en sílex; la resta esta integrada per exemplars 
atípies i de rebuig. La punta. de sageta aniida 80 mm. de llargada, 44 d'amplada i 
11 de gruix. També reproduim un fragment de braqalet de pectuncle. 

LA MILOQUERA 1 VOLTANTS DE MARSA. -- Com hcm dit, la Miloquera fs 
un turó que s'aixeca tocant a l larsi ,  pel eostat S. SO. Esta constituit per coilglome- 
rats i arenisqnes roges i crilisses del Trias. Tant en els marges de les faldes eom en cls 
plans del cim abunden extraordiniriament les fulles, pnntes, raspadors, etc. de sílex, 
així com destrals i pereiissors de pedra i fragments de eerimiea. Hi ha runes d'edifi- 
caeioiis, algunes possiblemeitt iberiques. La terríssa iberiea sense decorar també hi és 
abundant. 

En la figura 3 hem reunit els oxemplars de sílex més característics dels recoliits 
pel senyor Montagut. EII la 5 les destrals de pedra i un percussor de contorn elíptie, 
una mies aplanat. Tot el material d'aqiiesta figura 6s de basalt. La major part de les 
destrals són ineomplet,es; unes chniques i altres aplanades. L'exemplar de majors dimen- 
sions amida 201 mm. de llargada. La figura següerit representa 9 boles de sílex i un 
percnt,or de pedra amb retoes, i la núm. 4 els fragments de ceramica més interessants. A- 
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rluests Cr:ignciits coriespoilcn a rasos e t s  a m&, amh ornamcntació plastica, és a dir, :tmb 
cordoris de ve.,ades llisos i d'altrcs lunb incisions o inil)rcssions digitals. La pasta es de 
color rogenc i bastaiit graiielluda, exceptuant Ia del fragment x que Es més fina i pre- 
seiita la superfície bastant polida. 

Es difícil dir si atluesta ceramica 6s de la mateisa epoca que la resta del material. 
Podria ésser eneolítiea pera també podria pertkuyer a la primera edat de ferro i kdhue 
als comencaments de la  segona. Nosaltres poescim uii bonic fragment liallstkttic, trobat 
tambó a la ~Iiloquera, de terrissa negra i polida, amb els típies soles acaiialats, i, per 
altra part, heni fet ja constar l'exist21icia de ecrimica iberica en cl mateix lloe. 

Algiins objectes dels reproduits en. aquestes darreres figures no han estat trobats 
al turó de la BIiloquera, pero proeedeixen de les immediacions del turó, a menys de cinc 
cents metres de distancia d'aquell i de Marsa, pel que poden ésser considerats com a 
procedeuts d'nna estació única. 

SALVADOR VILASEGA. 

Reus, novembre 1928. 



Fig. 1. Dpstrals de pedra de les Coves de la Moreva (1: 3, E).- Fig 2. Destraleter de  fibrolita, fulla i punir de sa- 
geta dc rilcx i fragmenr d'un bra~aler, de  les rnateixes Coves ( t :  1, 6) -Fip. 3. Puntes i fulles de sllex de 18 Miioquern, 
Marre (1: z ,  e).-Fig. 4.-?er~micaamb ornameniació plastica de la Miloqucra (1: 3. 1). 



Fig. 6 

Boles de  sllex i un 

percusor de pedm 

de la Miloquera. 

( 1 : 3 . ? )  

Ortega. 


