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INTRODUCCIO

Presentem el segon volum de Valls i la seua bistòria, dedicat a la prehistòria i la història
antiga, després que el primer ens ha ofert una àmplia introducció sobre la geografia del
territori. Comprèn un amplíssim període de temps, de centenars de rriilers d'anys, des

de l'inici del poblament humà d'aquestes terres fins al començament del domini musul-
mà, a principis del segle VIII dC. Durant tot aquest llarg període de temps, Valls, com
a nucli de població, no existia i per tant hem cregut més adient parlar de la història dels

territoris on es fundà, en època de la repoblació medieval, l'actual capital de I'Alt Camp.
Certament sabem que al Vilar s'hi ubicà un poblat ibèric d'importància i també una vil.la
romana, però també ho és que entre aquests i l'assentament medieval no hi ha cap mena
de continuïtat.

Potser la tasca que ha comportat més discussió ha estat delimitar el territori d'estudi.
Cenyir-nos als límits estrictes del terme municipal per abordar I'estudi de la prehistòria
i la història antiga presentava, sens dubte, un greu inconvenient: les fronteres adminis-
tratives actuals no eren vigents en les èpoques històriques que ens ocupen, ja que sovint
no es corresponen amb els accidents naturals, el principal criteri d'articulació del territori
en el passat. Per altra banda, i atès que hi ha grans espais temporals dels quals no es dis-
posa de dades dins del territori vallenc, limitar-nos als límits administratius comportaria
l'elaboració d'una història discontínua, plena de buits d'informació. Per tal d'intentar
minimitzar els efectes d'aquesta problemàtica s'ha optat per estudiar un territori amb un
perímetre aproximadament circular amb centre a Valls i un radi d'uns 6,5 km. Això pot
semblar també convencional, però s'han tingut en compte també els accidents geogràfics
quan ha estat possible. Així, el límit superio¡ possiblement el més clar, el constitueixen les

muntanyes de la Serralada Prelitoral. Per l'est comprenen també els actuals termes muni-
cipals d'Alió, Puigpelat i Nulles; pel sud, els termes de Vallmoll i la Masó; i per I'oest, els

del Milà i la part més oriental del terme d'Alcove¡ sota la muntanya. Nogensmenys, per al

període prehistòric, a causa del limitat nombre de dades en I'entorn immediat, el territori
d'interès s'ha estès a les valls dels rius Francolí i Gaià, els eixos del poblament prehistòric
al nostre territori.

Una de les principals limitacions amb què ens trobem a I'hora d'escriure sobre els

períodes més antics de la història és la manca de documentació escrita, ja sigui perquè
I'escriptura no era coneguda o bé perquè no ens han arribat els possibles documents que
en podien fer referència. En el cas que ens ocupa únicament podem utilitzar alguns textos
d'historiadors romans que poden ajudar a contextualitzar aquests territoris, però que no
hi fan referència explícita i que, en tot cas, són tan general, q.r. serveixen de ben poca
cosa. Amb aquests antecedents ens veiem abocats a beure exclusivament de les fonts de
lrt rlocumentació arqueològica, és a dir, de les restes deixades sobre el terreny pels antics

¡roltladors d'aquestes terres.
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La prehistòria és el període del qual disposem de menys informació. De fet, per a

diverses fases d'aquest vast espai cronològic no disposem de cap resta dins dels límits del

terme municipal de Valls. Per aquest motiu, i amb l'objectiu d'oferir una visió de conjunt
del poblament prehistòric del territori vallenc, inclosos els moments en què, tot i estar

poblat, no s'han conservat o no s'ha localitzat cap resta, ens veiem obligats a emprar les

dades procedents d'altres indrets. Així, partirem de la informació general, en el marc del

continent europeu i de la península Ibèrica, per acostar-nos a les dades particulars, i ens

centrarem, sempre que sigui possible, en les restes i informació del terme municipal de

Valls i del seu entorn més proper. En molts casos, la manca d'informació de caràcter local

ha obligat a utilitzar les dades procedents de pobles i comarques veïnes per poder disposar

d'una imatge mínimament nítida del nostre passat. Aquests préstecs no desvirtuen en cap

cas la història de la localitat, atès que, com ja s'ha esmentat, fan referència a un període

històric en què el territori s'articulaya en base a la seva estructura geomorfològica, lliure
de les arbitràries divisions administratives actuals.

Amb la cultura ibèrica, i sobretot de I'ibèric ple, les restes són molt més abundants. La

creació de nuclis de població estables, i l'edificació d'estructures arquitectòniques sòlides,

junt a la formació d'abocadors de deixalles que constituixen pels arqueòlegs veritables

dolls d'informació. Per a I'Imperi romà s'han localitzat també una munió d'assentaments

rurals 
-les 

uillae- que eren la base del sistema d'explotació del camp. Aquest sistema va

estar en funcionament fins al segle V, moment en què altre cop els jaciments pràcticament
desaparegueren del mapa.

Lestat actual dels nostres coneixements és bastant precari. Certament hi ha alguns

antecedents notables, ja des d'antic, com les excavacions de l'Institut d'Estudis Catalans a

Fontscaldes o les troballes prehistòriques del Dr. Vilaseca, però són fets puntuals. No ha

existit un programa d'investigació arqueològica i es pot dir que fins als darrers anys, fona-

mentalment a causa dels resultats obtinguts en les excavacions d'urgència, la documenta-

ció disponible era molt minsa. A més, les administracions no han mostrat mai cap interès,

ans al contrari, Recordem, per exemple, el salvament in exÛemis per membres de la Reial

Societat Arqueològica Tarraconense del sarcòfag romà de Vallmoll quan estava a punt de

ser venut. O I'important poblat ibèric del Vilar, que d'antuvi s'hauria pogut convertir en

un gran parc arqueològic, i que va ser objecte de destruccions contínues al llarg de tot
el segle )C( Encara podríem esmentar casos ben recents de la desaparició de jaciments

arqueològics amb el vistiplau del Departament de Cultura de la Gener¿li¡¿¡ 
-çs¡¡ 

la ben

conservada pars rustica de la vil'la del Torrent de les Voltes a Puigpelat- o directament a

la brava 
-com 

la gran vil.la romana de les Cavalleries a Vallmoll, seccionada per la nova

carretera els anys 1985 i 1986.
En aquest panorama, certament no gaire engrescadot ressalta, per la seva feina desin-

teressada i constant, la Secció d'Arqueologia de I'IEV sempre atenta a noves troballes i
al seu estudi. També les excavacions programades que porta a terme I'equip de l'Institut
Català de Paleocologia Humana i Evolució Social/Universitat Rovira i Virgili a jaciments

com la Cansaladeta a la Riba. Amb aquest volum tenim la intenció també de contribuir
a la valoritzacio del patrimoni arqueològic de Valls i el seu territori, i que casos com els

esmentats no es tornin a repetir. Cal fer una posada en valor del principals jaciments i que

les administracions responsables s'impliquin a tots els nivells.

S'ha intentat recollir I'aportació d'especialistes en cadascun dels temes i comptar amb

les persones que han treballat sobre els jaciments arqueològics vallencs, alguns des de fa

molts anys. Per últim, volem fer palès el nostre agraïment a l'Institut d'Estudis Vallencs,
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