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PRESENTACIÓ
Deia a la introducció al programa de presentació de les primeres jornades d’arqueologia i paleontologia del 
Pirineu i Aran que tenim un territori molt treballat paleontològicament i arqueològica, però probablement, 
fora dels cercles acadèmics i professionals, poc conegut i valorat encara. Si més no, en relació amb el valor 
aportat per les descobertes sobre el nostre passat i la transcendència que han tingut en el coneixement de 
les baules que han lligat l’evolució de la nostra espècie, del món natural i geològic, i de la configuració dels 
diversos hàbitats. És precisament molt important que, de tant en tant, s’apleguin –com ho és en tots els camps 
de la investigació i el saber– els treballs fets en aquestes disciplines, tant per tenir una mirada macroscòpica 
de tot allò rellevant que s’ha desxifrat en el territori, com per anar teixint la madeixa del coneixement del 
nostre origen, de la nostra identitat, i de la nostra acció sobre el medi; o el que és el mateix, de com hem 
transformat els hàbitats i la terra i com hem afaiçonat les formes de vida i de pensament. 

Durant anys s’hi han esmerçat moltes hores d’investigació, d’estudi i una bona colla de recursos personals, 
econòmics i estratègics, i s’han teixit un munt de complicitats institucionals, intel·lectuals, socials i 
emocionals. A redós d’aquestes activitats han nascut centres d’estudis, revistes especialitzades o seccions 
de revistes culturals locals i comarcals. I s’han bastit col·leccions, s’han obert museus, s’han creat llocs de 
treball especialitzats i, en conseqüència també, s’ha desenvolupat una economia cultural. De manera que, 
mitjançant tot aquest treball i les seves derivacions, s’ha consolidat un patrimoni que ens permet imprimir 
fortaleses al coneixement de la nostra història i carregar de valor afegit tant la nostra geografia física com 
la nostra geografia social. Molts dels municipis i pobles del nostre territori així que s’han anat treballant els 
jaciments i valorant-ne els materials, han esdevingut autèntics centres d’interès cultural universals.

L’edició dels treballs de les jornades pretén, a part de donar compte de l’activitat que s’hi realitzà, reunir en 
un volum els estudis que sobre la matèria s’hagin pogut publicar per separat, posar-los en línia, i poder-los 
llegir com una memòria de la tasca que s’ha dut a terme durant cinc anys en aquestes disciplines científiques. 
Del que es tracta, doncs és tant de compendiar aquests treballs, com de difondre’ls i posar-los a l’abast no 
només dels professionals i els estudiants d’aquestes disciplines, sinó de tota la societat. La compartició social 
del coneixement és un dels antídots, òbviament, contra la ignorància, però sobretot contra el desinterès i la 
indiferència. La divulgació de la recerca, i molt especialment  la que va lligada als orígens de la humanitat, és, 
insistim, un mitjà elemental  perquè puguem valorar molt millor i apreciar en la seua justa mesura la feina feta, 
la inversió de recursos econòmics, materials, personals i institucionals, esmerçada, i la qualitat consegüent de 
la seua gestió museística i divulgadora. 

Josep Borrell i Figuera 
Director dels ST de Cultura a Lleida, Alt Pirineu i Aran
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EL JACIMENT DE RESTES VEGETALS
DEL CRETACI SUPERIOR DE CAMÍ 
DEL MOLÍ (ISONA I CONCA DELLÀ)

Josep Marmi1, Sheila Villalba-Breva2,3 

Resum
El jaciment de Camí del Molí (Isona i Conca Dellà, Pallars 

Jussà, Lleida), també conegut com a Isona Sud, va ser 
descobert pel geòleg Enric Sunyer la primavera del 1979. 

Al llarg de diferents campanyes de prospecció, l’equip 
liderat per Joan Vicente i Castells va recol·lectar prop de 

400 fòssils de plantes del Cretaci superior en aquesta i en 
altres localitats dels voltants del poble d’Isona. El treball 

de camp realitzat ha permès confirmar que el jaciment 
de Camí del Molí correspon efectivament a la localitat 

anomenada Isona Sud, que va ser estudiada per Vicente 
i Castells, i d’on va sortir la major part de la col·lecció di-

positada al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Les 
noves dades geològiques també han permès incloure el 

jaciment dins la unitat Xullí, a la part superior de la “unitat 
grisa” de la Formació Tremp, corresponent a un ambient 

de plana d’inundació fluviodeltaica. L’edat del jaciment de 
plantes d’Isona correspondria a la part més alta del Maas-

trichtià inferior.

PaRaules clau
Isona Sud, angiospermes, Maastrichtià

AbstrAct
The Camí del Molí site (Isona and Conca Dellà, Pallars Jussà, 
Lleida), also known as South Isona, was discoverd by geolo-

gist Enric Sunyer in the spring of 1979. Throughout various 
exploration campaigns, the team led by Joan Vicente i Cas-

tells collected around 400 plant fossils from the Late Cretace-
ous in this and other villages surrounding the town of Isona. 
Field work has confirmed that the Camí del Molí site actually 

corresponds to the locality called South Isona, which was 
studied by Vicente i Castells, the source of the majority of the 

collection housed at the Museum of Natural Science of Bar-
celona. The new geological data has also allowed the site to 
be included within the Xullí unit, on top of the “gray unit” of 

the Tremp Formation, corresponding to an environment with 
fluvio-deltaic floodplains. The age of the South Isona bed site 

corresponds to the part of the Lower Maastrichtian.

Keywords
South Isona, angiosperms, Maastrichtian
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de plantes identificades, 14 corresponien a fulles de dicotile-
dònies, 7 a coníferes i 3 a monocotiledònies. Aquests valors 
mostren una dominància de les restes de fulles de dicotiledò-
nia en la mostra de l’excavació, la qual cosa és consistent amb 
els valors calculats a partir de la col·lecció Joan Vicente i Cas-
tells del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (el 79% d’es-
pècimens corresponen a dicotiledònies). La roca que contenia 
els espècimens de l’excavació i de la col·lecció era la mateixa 
(lutita grisa). Igualment, alguns espècimens de l’excavació i 
de la col·lecció contenien closques de mol·luscs dels gèneres 
Corbicula i Melanopsis. Finalment, la conífera cupressàcia Cun-
ninghamites apareix tant en una mostra de l’excavació com a 
la col·lecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (fig. 
2). Les restes de dicotiledònia recuperades durant l’excavació 
del 2010 són força fragmentàries, però algunes coincideixen 
amb el morfotip 3 descrit per Marmi et al. (2014, p. 53) a par-
tir dels espècimens de la col·lecció Joan Vicente i Castells (fig. 
3). Totes aquestes evidències recolzen la nostra teoria que el 
jaciment anomenat Camí del Molí correspondria a la localitat 
que Joan Vicente i Castells va anomenar Isona Sud, de la qual 
procedeix la major part de la col·lecció dipositada al Museu de 
Ciències Naturals de Barcelona. En aquest sentit, en les publi-
cacions derivades de l’estudi del material procedent d’aques-
ta localitat s’ha optat per conservar el nom original (Isona Sud) 
proposat per Joan Vicente i Castells, ja que formalment és el 
més antic dels dos.

aportacions a la sedimentologia i tafonomia del jaciment 
d’Isona sud (camí del molí)
Els fòssils de plantes identificats al jaciment d’Isona Sud du-
rant la campanya del 2010 corresponen majoritàriament a 
fragments de fulles d’angiosperma. La resta inclou branqui-
llons de la conífera Cunninghamites i restes vegetals indeter-
minades. Generalment, l’estat de conservació dels fòssils, les 
restes, evidencien un transport, que podria arribar a ser con-

Figura 1. Localització geogràfica del jaciment d’Isona 
Sud (Camí del Molí).

IntRoduccIó
El sinclinal de Tremp exposa afloraments extensos de mate-
rials d’origen continental de finals del Cretaci on s’han des-
cobert abundants i diverses restes de dinosaures i d’altres 
vertebrats (Riera et al., 2009, p. 160-171; Marmi et al., 2012, 
p. 153-156). No obstant això, el registre fòssil de plantes hi és 
força desconegut, malgrat que el 1979 el geòleg Enric Sunyer 
va descobrir uns jaciments amb abundants restes vegetals 
dins del terme municipal d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jus-
sà) (Vicente, 2002, p. 12). Al llarg dels anys següents, aquests 
jaciments van ser prospectats i excavats pel Sr. Joan Vicente 
Castells i altres col·laboradors del Centre d’Estudis del Barce-
lonès Nord (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona), que en 
van extreure al voltant de 400 fòssils de plantes. Actualment 
aquesta col·lecció es troba dipositada al Museu de Ciències 
Naturals de Barcelona. El mateix Joan Vicente va publicar-ne 
una monografia el 2002 en la qual cita un total de sis jaci-
ments als voltants del poble d’Isona (Isona-Sud, Isona-Nord-
Est, Isona-Est, Isona-Comiols, Isona-Oest, Isona-Sud-Oest) (Vi-
cente, 2002, p. 141). Malauradament, l’autor no va indicar la 
localització exacta d’aquests afloraments en el seu manuscrit 
per evitar possibles espolis. Tampoc va fer una explicació de-
tallada del context geològic.
Entre els escassos exemples de flores del Cretaci superior 
d’Europa documentades i revisades, cal destacar la flora del 
Campanià inferior (84-80 milions d’anys) de Grünbach (Àus-
tria) (Herman i Kvaček, 2010, p. 12). La col·lecció de plantes 
fòssils d’Isona és una de les poques que es coneix del Ma-
astrichtià (72-66 milions d’anys) europeu. Localitzar els jaci-
ments d’Isona i fer-ne un estudi geològic i paleontològic eren 
objectius clau per comprendre el context sedimentari i tafo-
nòmic dels fòssils recol·lectats per Vicente i Castells a principis 
de la dècada dels anys 80. L’estudi d’aquestes restes fòssils i 
el seu context geològic poden aportar dades molt rellevants 
per entendre com era la vegetació i com van evolucionar els 
ecosistemes terrestres amb dinosaures de la zona pirinenca (i, 
per extensió, del sud d’Europa) a finals del Cretaci.

localització geogràfica i estratigràfica del jaciment de 
camí del molí
Entre els dies 5 i 15 de juliol del 2010 es va realitzar una exca-
vació paleontològica en un aflorament amb restes vegetals 
localitzat al sud d’Isona (fig. 1). Inicialment, el jaciment es va 
anomenar Camí del Molí, perquè estava en un marge del camí 
del Pont del Molí, una pista forestal sense asfaltar que traves-
sa la carretera C-1412, just al sud de la població d’Isona. Els 
nivells excavats, on es van localitzar les restes fòssils, corres-
ponen majoritàriament a lutites grises amb algunes interca-
lacions de limolites/llims que es trobarien a la part superior 
de la unitat grisa de la Formació Tremp (Rosell et al., 2001, p. 
47-56). Això quedaria recolzat per les cartografies de Riera et 
al. (2009, p. 162) i Liebau (1973, p. 98-99), així com per la tro-
balla de gasteròpodes (Melanopsis) i bivalves (Corbicula) als 
mateixos nivells amb plantes.

camí del molí i Isona sud són equivalents?
Al llarg de la campanya d’excavació es van recuperar un total 
de 64 mostres amb 116 restes vegetals i dues dents que es 
troben dipositades al Museu de la Conca Dellà. Entre les restes 
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siderable, des de la zona on creixien les plantes productores 
de les restes que posteriorment esdevindrien fòssils (Villal-
ba-Breva et al., 2015). La manca d’arrels fòssils al jaciment fo-
namenta aquesta hipòtesi. D’altra banda, el grau de fragmen-
tació de les fulles, la ruptura de les làmines de les fulles al llarg 
dels nervis secundaris i la manca de pecíols suggereixen que 
el transport d’aquestes restes de plantes va ser per suspen-
sió dins la columna d’aigua en rius i torrents. Posteriorment, 
aquestes restes vegetals van dipositar-se en un ambient de 
plana d’inundació distal, tal com indiquen les anàlisis sedi-
mentològiques. Per tant, els fòssils de plantes trobats a Iso-
na Sud no serien representatius de la vegetació que creixia 
en l’ambient de dipòsit (plana d’inundació distal), sinó, per 
exemple, de ribes en rius o altres ambients més allunyats riu 
amunt.

Importància del jaciment d’Isona sud (camí del molí) en el 
context de les flores del cretaci terminal del sud d’europa
El jaciment d’Isona Sud ha permès proposar un primer model 
de la vegetació que probablement creixia a les zones fluvials 
corresponents als materials més superiors de la unitat grisa de 
la Formació Tremp (vegeu Rosell et al., 2001, p. 47-56). Estu-
dis previs han suggerit que les zones vegetades dels ambients 
d’aiguamolls costaners de la unitat grisa estarien dominades 
per queirolepidiàcies del gènere Frenelopsis, palmeres i, local-
ment, falgueres (Villalba-Breva et al., 2012; p. 205). Per tant, 
sembla que, al nord-est de la placa Ibèrica, durant el Maastric-
htià, la vegetació que creixia als ambients més costaners i la 
que creixia als més continentalitzats mostrava clares diferèn-
cies quant a diversitat, composició i domini de les angiosper-
mes.
Els jaciments amb plantes fòssils de finals del Cretaci són es-
cassos a escala mundial, amb els millors registres a les mun-
tanyes Rocalloses (Amèrica del Nord), algunes àrees de l’est 
de Rússia i la Xina, l’oest de Grenlàndia i Nova Zelanda. A la 

Península Ibèrica, se n’han trobat a Portugal i 
als Prepirineus catalans. L’estudi d’aquestes flo-
res finicretàciques pot tenir un gran impacte 
per comprendre el canvi de vegetació que hi va 
haver a escala planetària a causa de la diversifi-
cació i la dominància de les plantes amb flors i, 
a la vegada, pot ajudar a entendre com es van 
adaptar els dinosaures a aquest canvi florístic 
tan radical.

agraïments
Els treballs de camp es van realitzar sota el per-
mís i el suport del Departament de Cultura i Mit-
jans de Comunicació de la Generalitat de Cata-
lunya i del projecte CGL2008-06533-C03-01,02/
BTE del Plan Nacional I+D del Ministeri de Cièn-
cia i Innovació. El nostre agraïment cap als col-
laboradors que van ajudar-nos en els treballs 
d’excavació durant l’estiu del 2010 en aquest 
jaciment: Francisco Guzmán, Bernard Gomez, 
Véronique Daviero-Gomez, Clement Coiffard, 
Ruben Garcia, Eudald Mujal, Albert G. Sellés, Ar-
nau Bolet i Bernat Vila. 

Figura 2. Branquilló de la cupressàcia 
Cunninghamites trobat a l’excavació del 2010.
La escala representa 1 cm.

Figura 3. Fulla d’angiosperma recol·lectada a la campanya del 2010 
(a) i el seu dibuix interpretatiu (b), comparats amb el morfotip 3 
(MGB38388) (c) i el seu dibuix interpretatiu (d) de la col·lecció Joan 
Vicente i Castells (Museu de Ciències Naturals de Barcelona).
Les escales representen 1 cm.
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RERE LA PISTA DELS GRANS 
DINOSAURES DE CATALUNYA:

EL JACIMENT D’HADROSAURES
DE COSTA DE LES SOLANES

(CRETACI SUPERIOR, ISONA
I CONCA DELLÀ, PALLARS JUSSÀ)

Víctor Fondevilla1, Novella L. Razzolini2, Àngel Galobart2

Resum
L’any 2012, el pastor Pere Galceran, veí de Basturs (Isona 
i Conca Dellà), va trobar unes restes fòssils en sediments 

del Cretaci superior prop de la mateixa població que van 
ser identificades com a ossos de dinosaure pels paleontò-

legs de l’Institut Català de Paleontologia i el Museu de la 
Conca Dellà. Les excavacions dutes a terme el mateix any 

2012 i el 2013 han permès recuperar 34 peces d’un indi-
vidu de dinosaure hadrosaure de gran mida, comparable 

amb exemplars trobats a l’Amèrica del Nord i més gran 
que qualsevol altre hadrosaure trobat a Europa.

PaRaules clau
Dinosaures, hadrosaures, Cretaci superior, Europa

AbstrAct
In 2012, a shepherd named Pere Galceran, from Basturs 

(Isona and Conca Dellà), found some fossils nearby in some 
sediment from the Late Cretaceous, which were identified 

as dinosaur bones by palaeontologists from the Catalan 
Palaeontology Institute and the Conca Dellà Museum. Exca-

vations were carried out that year in 2012 and 2013, which 
have resulted in the recovery of 34 pieces of a large individu-

al Hadrosaurus dinosaur, comparable to specimens found 
in North America and larger than any other Hadrosaurus 

found in Europe.
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Dinosaurs, Hadrosaurs, Late Cretaceous, Europe
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IntRoduccIó
El dia 9 de maig de 2012, el senyor Pere Galceran Tohà, veí de 
la població de Basturs (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà), va 
informar els paleontòlegs Rodrigo Gaete Harzenetter (Museu 
de la Conca Dellà) i Àngel Galobart Lorente (Institut Català de 
Paleontologia Miquel Crusafont) de la troballa d’un conjunt 
de restes fòssils (un fèmur i una tíbia) en un terreny proper 
a una propietat seva. Poc dies després, el senyor Galceran 
va acompanyar els dos paleontòlegs al nou jaciment, i es va 
poder confirmar la importància de la troballa, que consistia 
en un conjunt de restes òssies d’extremitats d’un dinosaure, 
probablement un ornitòpode hadrosaure. Els fòssils es troba-
ven en superfície i mostraven un evident perill de destrucció, i 
alguns presentaven un avançat procés de degradació a causa 
de l’exposició subaèria. Per aquesta raó, es va decidir dema-
nar una intervenció preventiva durant els dies 9-13 de juliol 
del 2012 amb l’objectiu de recuperar les restes visibles al jaci-
ment, a més de condicionar-lo de cara a futures intervencions 
paleontològiques. El primer dia d’excavació, el 9 de juliol del 
2012, ja es va constatar que el jaciment presentava un gran 
potencial que anava més enllà de la simple extracció de les 
restes visibles i anunciades pel descobridor. Durant la primera 
intervenció no es van recuperar totes les restes del jaciment, 
de manera que se’n va programar una altra per al juliol del 
2013. Els objectius de les excavacions eren: a) Consolidar, de-
limitar i extreure aquelles restes que ja afloraven en superfí-
cie; b) Identificar i avaluar la concentració d’ossos en el nivell 
fossilífer amb la intenció d’excavar de forma sistemàtica el 
jaciment; c) Consolidar, delimitar, referenciar i extreure totes 
les restes òssies que apareguessin a mesura que s’anés obrint 
el jaciment; d) Recollir dades geològiques (estratigràfiques i 
sedimentològiques); e) Divulgar les troballes i el coneixement 
que se n’extreia (veïns del municipi i premsa); f) Enviar el ma-
terial extret al taller de restauració de l’Institut Català de Pa-
leontologia Miquel Crusafont.

antecedents
La primera cita de restes òssies de dinosaures a la conca de 
Tremp correspon a la nota de l’any 1927 titulada Un yacimien-
to de huesos fósiles en Tremp-Talarn (Lérida), escrita per l’engin-
yer Joaquín Maluquer a partir d’unes restes de grans rèptils 
descobertes a la rodalia de Tremp per Bartolomé Castell. Ma-
rín i Bataller (1929, p. 25-28) van presentar una nota al Con-
grés de Ciències Naturals de Barcelona en què descrivien un 
conjunt de restes òssies de dinosaure irrecuperables, situades 
molt a prop de la central hidroelèctrica. Cap a l’any 1940, J. 
Mendizábal, comte de Peñaflorida, havia recollit diverses res-
tes prop del sondatge que es va fer a Suterranya a causa de les 
investigacions petrolíferes. Aquestes restes van ser lliurades 
a la col·lecció de l’Instituto Geológico y Minero de España, a 
Madrid. Durant els anys 1953 i 1954, el paleontòleg alemany 
Dr. Walter Khüne va efectuar una campanya d’exploració pels 
terrenys del Cretaci superior de la conca de Tremp, i va assolir 
èxit en diversos punts. A finals de l’estiu de l’any 1954 Khüne 
va enviar al Museo de Ciencias Naturales de Madrid i a l’Ins-
tituto Lucas Mallada, patrocinador de les exploracions, algu-
nes restes òssies d’un dinosaure sauròpode trobat a Orcau. 
Aquestes campanyes d’exploració van ser comentades per 
Talens (1955a, p. 86; 1955b, p. 456). L’any 1956 s’hi va afegir E. 

Aguirre en representació del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, i juntament amb F. Lapparent van donar a 
conèixer algunes de les localitats que podrien ser explorades, 
així com una primera apreciació sobre les restes extretes (La-
pparent i Aguirre, 1956a, p. 261-262; 1956b, p. 377-382). Des 
d’aquell moment, i fins a la dècada de 1980, la prospecció i 
excavació dels jaciments de la Conca de Tremp van romandre 
aturades i només se cita la zona en una relació de totes les for-
mes de vertebrats trobades al Cretaci espanyol (Bataller, 1960, 
p. 141-164). L’any 1984, un equip format per membres de l’Ins-
titut de Paleontologia de Sabadell i de les universitats Autòno-
ma de Barcelona i de Madrid, van reprendre les excavacions a 
la zona, amb l’aportació de nous jaciments (Buscalioni et al., 
1986, p. 209-214; Casanovas et al., 1987, p. 95-110; Casanovas 
et al., 1993, p. 67-80). Treballs posteriors van permetre ampliar 
les troballes en aquests jaciments (Casanovas-Cladellas et al., 
1995, p. 277-283). Entre els jaciments més importants, hi ha 
els Nerets de Vilamitjana (Tremp), Sant Romà d’Abella (Isona) 
i el Barranc d’Orcau (Isona). Masriera i Ullastre (1988, p. 71-77) 
citen la presència a Estanya (terme municipal de Llimiana) 
d’un fragment d’húmer que atribueixen a un titanosaure.
A partir de l’any 2001, des del Museu de la Conca Dellà d’Iso-
na es va iniciar una prospecció sistemàtica dels materials del 
Cretaci superior d’origen continental que afloren a la Conca 
de Tremp. Aquesta prospecció ha abastat una gran superfí-
cie dels termes municipals d’Isona i Conca Dellà, Abella de la 
Conca i Gavet de la Conca, i s’hi van localitzar prop de 80 punts 
amb restes de vertebrats. Molts d’aquests punts conserven 
restes aïllades o acumulacions petites de restes òssies. Altres 
punts, com és el cas del jaciment de Basturs Poble, conserven 
grans acumulacions de restes de diversos tipus de vertebrats.
La troballa del senyor Pere Galceran completa el conjunt de 
jaciments amb restes de dinosaures que existeixen a la roda-
lia de la població de Basturs. La zona compresa entre Orcau, 
Basturs i Sant Romà d’Abella conserva la concentració de ja-
ciments paleontològics continentals del final del Cretaci més 
important d’Europa.

sItuacIó GeoGRÀFIca
El jaciment de Costa de les Solanes es localitza dins el terme 
municipal d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), a 2 km al nord-

Figura 1.  Situació del jaciment de Costa de les 
Solanes al Pallars Jussà i mapa de detall. Extret de 

l’Institut Cartogràfic de Catalunya
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est de la població de Basturs. Es troba al Polígon 8, parcel·la 12 
del municipi d’Isona i Conca Dellà, i és de propietat comunal. 
Les coordenades UTM del jaciment són 336883 4669839 (Fus 
31, ED50).
L’accés al jaciment (fig. 1) es realitza a partir de la població de 
Basturs, on es pren el camí que porta direcció nord-est i que 
passa entre els paratges coneguts com les Sorts i les Feixes. 
Una vegada aquest camí travessa el torrent de la Llau de la 
Vall d’en Pere, es pren el que primer segueix direcció est i, 
posteriorment, nord-est, i que s’acaba en un camp d’ametllers 
molt proper a la zona coneguda com a Costa de les Solanes. 
A l’est d’aquest camp d’ametllers afloren els materials de la 
Formació Tremp que contenen el jaciment.

conteXt GeolÒGIc
El jaciment de Costa de les Solanes constitueix part del con-
junt de sediments que defineixen la “unitat vermella inferior” 
establerta per Rosell et al. (2001, p. 47-56), dins la Formació 
Tremp (Mey et al., 1968, p. 221-228) coneguda clàssicament 
com a Garumnià. Aquesta unitat està formada per lutites ver-

melles, ocres, violetes i taronges on sovint es desenvolupen 
paleosòls, amb intercalacions de gresos fluvials. Aquestes 
fàcies s’interpreten com a planes d’inundació amb canals de 
tipus meandriforme i braided (rius trenats). Els sediments que 
formaven aquestes planes d’inundació tenien cobertores ve-
getals permanents, que també colonitzaven els sediments 
dels canals, les barres dels meandres i els canals abandonats. 
A les àrees més deprimides de les planes al·luvials es desen-
volupaven ambients lacustres-palustres, representats per 
sediments calcaris (vegeu Riera et al., 2009, p. 160-171, i les 
referències que s’hi inclouen). El jaciment de Costa de les So-
lanes és correlacionable amb el de Basturs Poble. Ambdós es 
troben a una mateixa alçada estratigràfica (uns metres per so-
bre del Membre Basturs; Cuevas, 1992, p. 95-108), de manera 
que tindrien una edat equivalent (Maastrichtià superior, Vila 
et al. 2013, p. 1-15).
La successió estratigràfica del jaciment és la següent, de base 
a sostre: (a) Sobre unes calcàries amb signes d’exposició su-

baèria i erosió (identificades com a Membre Basturs) hi ha 
dipositat un estrat de gres de granulometria mitjana-fina, de 
color ocre, amb abundant bioturbació per arrels que sovint es 
presenta en forma de rizocrecions ferruginoses. Les possibles 
estructures sedimentàries primàries han estat desdibuixades 
per la bioturbació. Aquests gresos tenen un alt contingut en 
matèria orgànica (majoritàriament restes vegetals). La potèn-
cia d’aquest nivell és de 2 metres; (b) Damunt d’aquest estrat 
de gres hi ha dipositats uns nivells de llims arenosos grisos 
i ocres (2 metres) amb abundants restes vegetals. En els pri-
mers 40 cm d’aquest nivell és on es troba la capa fossilífera 
(just per sobre dels gresos subjacents), en llims que presenten 
una coloració grisa. Les restes òssies de dinosaure apareixen 
gairebé a la mateixa superfície (excepte algun os que es troba 
inclòs parcialment en el substrat gresós), amb cabussaments 
similars; (c) Sobre aquests llims tornen a aparèixer estrats de-
cimètrics de gresos de gra mitjà-fi amb bioturbació i restes 
vegetals. Amb aquestes dades, l’ambient de deposició s’in-
terpreta com una zona d’aigües estanyants (possiblement un 
meandre de riu abandonat), tal com indiquen les coloracions 
grises i la matèria orgànica present. Aquest dipòsit està asso-
ciat als cossos de gres, que representen les sorres dipositades 
pels cursos fluvials.

mateRIals I mÈtodes
La primera intervenció, amb caràcter d’emergència (expe-
dient 470/K121-N-355-2012/1-8808), es va realitzar entre els 
dies 9 i 13 de juliol del 2012. Els directors de l’excavació van 
ser Novella L. Razzolini, de l’Institut Català de Paleontologia; 
Xavier Mir Pellicer, del Servei Geològic d’Irlanda, i Víctor Fon-
devilla, del Departament de Geologia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.
La segona actuació (expedient 437/K0121-N-355-2013-1-9793) 
es va realitzar entre els dies 8 i 19 de juliol del 2013. Els direc-
tors van ser novament Novella L. Razzolini i Víctor Fondevilla, 
als quals es va afegir Àngel Galobart, de l’Institut Català de 
Paleontologia.
Els ossos del jaciment es trobaven parcialment coberts pel se-
diment fi que els contenia, sovint amb un alt grau d’edafitza-
ció recent. Fragments de les restes afloraven sense necessitat 
de ser desenterrats o excavats. Es va procedir a retirar la co-
bertora més superficial que cobria les restes i a retirar alguns 

Figura 2. Excavació al jaciment. A, tasques 
de delimitació i excavació dels ossos durant 
la intervenció del 2012. B, preparació 
de mòmies d’escaiola. C, preparació 
d’embolcalls de paper de plata

Figura 3. Selecció de peces recuperades del jaciment 
de Costa de les Solanes. A, fragment de dentari 
dret CDS-15. S’hi observen els alvèols disposats 

paral·lelament. B, tíbia esquerra CDS-04. C, fèmur 
esquerre CDS-03. Escales: 10 cm
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arbustos que creixien a sobre.
La següent tasca realitzada al jaciment va consistir a delimitar 
les restes que ja afloraven en superfície i excavar el sediment 
per obtenir-ne de noves. La naturalesa tova del sediment va 
permetre utilitzar eines petites, com punxons, bisturí, torna-
visos i pinzells (fig. 2). Durant la delimitació, es van protegir 
cadascun dels ossos amb el consolidant PARALOID TM B-72 
dissolt al 5% en acetona, una resina acrílica termoplàstica de 
caràcter reversible que serveix per reforçar l’os després d’ha-
ver patit una descompressió litològica i altres fractures. Per 
poder extreure els ossos, es va anar rebaixant el sediment que 
envoltava cada peça, fins a deixar-la sobre un pedestal que la 
mantenia fixada a terra. Aquest procediment facilita l’extrac-
ció definitiva del fòssil, ja sigui de manera directa o amb mò-
mia o embolcall d’escaiola.
Paral·lelament a les tasques d’excavació, es van recollir altres 
dades, com ara la fotografia de cada fòssil amb escala gràfi-
ca, la presa de cabussaments dels ossos respecte al nivell 
estratigràfic que els conté i una cartografia de l’acumulació 
fossilífera del jaciment sobre paper mil·limetrat utilitzant com 
a origen de coordenades el punt zero (fixat amb un clau al 
jaciment) per poder elaborar una planimetria de la distribució 
dels ossos en el jaciment.

Resultats
Durant les dues excavacions fetes entre els anys 2012 i 2013 
es van recuperar un total de 34 ossos, que pertanyen tant a 
elements cranials com a parts de l’esquelet postcranial d’un 

únic individu d’hadrosaure. Així, pel que fa a restes del crani, 
únicament s’ha recuperat un fragment de dentari dret que 
preserva els alvèols dentals, així com el procés coronoide que 
articula la peça amb la resta d’ossos del crani. En canvi, l’es-
quelet postcranial està representat per molts elements com 
ara dos fragments del sacre, un isqui, un ílium, dos fèmurs i 
dues tíbies (esquerra i dreta), una fíbula, tres metatarsians, 

Figura 5. Planimetria obtinguda de la referenciació dels ossos a partir d’un eix de coordenades traçat sobre el jaciment

Figura 4. Selecció de peces recuperades 
del jaciment de Costa de les Solanes. A, B, 

metàpode CDS-05. C, ílium CDS-30. D, fragment 
de sacre CDS-21. E, placa esternal CDS-16. F, 

escàpula CDS-17. Escales: 10 cm
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tres costelles parcials, set vèrtebres caudals que preserven 
parts de les seves corresponents apòfisis i processos, una pla-
ca esternal i una escàpula. A més a més, es van recuperar nou 
ossos que no s’han pogut identificar: sis d’aquests, fragments 
de diàfisi, dos epífisis i un os de morfologia plana (fig. 3-4).
D’acord amb la planimetria (fig. 5) realitzada durant l’excava-

ció, s’observa que, malgrat que no hi ha una connexió anatò-
mica entre els ossos del jaciment, alguns es troben agrupats. 
Per exemple, elements del maluc i la cua, i les extremitats pos-
teriors, es troben properes entre si. El mateix passa amb ele-
ments de l’espatlla-tors de l’animal (placa esternal i escàpula). 
Això indica que, malgrat haver patit un transport que hauria 
desarticulat les restes del dinosaure, aquest procés no hauria 
estat prou important per separar i barrejar completament les 
restes.
El que caracteritza el jaciment és la mida dels ossos, especial-
ment els de les extremitats posteriors de l’animal. D’aquesta 
manera, el fèmur CDS-3 i la tíbia CDS-4 mesuren 960 i 890 mm, 
respectivament. Aquests ossos són més grans que els equiva-
lents recuperats al jaciment proper de Basturs Poble, en què 
els rangs de mida dels fèmurs i les tíbies recuperats oscil·len 
entre els 385-730 i els 420-720 mm, respectivament. A més, 
les mides d’aquests ossos de Costa de les Solanes són com-
parables i entren dins el rang de mides dels hadrosaures més 
grans trobats a Amèrica del Nord, que corresponen a indivi-
dus adults (Brinkman, 2011, p. 16-20). Considerant aquestes 
dades, els ossos de Costa de les Solanes representen l’individu 
d’hadrosaure més gran recuperat fins ara a Europa (fig. 6).
La darrera setmana d’excavació de l’any 2013 es va constatar, 
després d’obrir el front d’excavació més d’un metre respecte a 
la darrera peça descoberta, que el jaciment estava esgotat, de 
manera que es va donar per clausurat.

 
 

dIscussIó I conclusIons
La descoberta del jaciment de Costa de les Solanes, excavat 
durant els anys 2012 i 2013, indica la presència d’hadrosaures 
de gran mida a Europa durant el Maastrichtià superior, és a 
dir, durant els darrers milions d’anys abans de l’extinció dels 
dinosaures. El fet que el jaciment sigui geològicament coetani 
amb el de Basturs Poble, que ha proporcionat restes d’hadro-
saure de mides més petites, permet treballar amb tres hipò-
tesis que expliquin les diferències de mides dels hadrosaures 
que van habitar la zona dels Pirineus en un mateix interval de 
temps: a) Els individus d’hadrosaure representats a Costa de 
les Solanes i Basturs Poble representen un continu ontogenè-
tic d’un mateix tàxon, en què l’exemplar de Costa de les Sola-
nes és un individu adult; b) Una coexistència de tàxons grans 
i petits d’hadrosaures a la mateixa àrea geogràfica i interval 
temporal de temps; c) Un dimorfisme sexual present entre els 
individus d’un mateix tàxon, en què els individus més grans 
representarien un sexe diferent dels més petits.
L’estudi detallat de les restes (taxonomia, histologia òssia…) 
permetrà confirmar o descartar aquestes hipòtesis. La com-
paració del paleoambient (dipòsit de meandre abandonat) 
d’aquest jaciment amb d’altres de la conca de Tremp perme-
trà entendre millor com vivien aquest grup de dinosaures al 
sud-est Europeu.
La troballa va rebre l’atenció de mitjans de comunicació com 
ara El Periódico, La Vanguardia i Segre; televisions i mitjans au-
diovisuals d’àmbit català (TV3, ACN) o espanyol (Televisión 
Española) i un seguit de mitjans radiofònics. Així mateix, coin-
cidint amb l’acabament de la primera excavació del 2012, el 
dia 14 de juliol es va fer una conferència al poble de Basturs.

aGRaÏments
Aquesta intervenció s’ha emmarcat dins del projecte de recer-
ca El fin de una era: la extinción de los dinosaurios, una perspec-
tiva europea 2011-CGLl2011-30069-c02-01, dirigit per Àngel 
Galobart Lorente i presentat al Ministeri d’Economia i Com-
petitivitat, que ha permès el finançament de part de les ac-
tuacions al jaciment. Hem d’agrair també a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs pel finançament de part de l’excavació i preparació 
dels materials extrets.
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EL JACIMENT D’ICNITES DE DINOSAURE
DE LA LLAU DE LA COSTA

(ISONA I CONCA DELLÀ)
Bernat Vila1, 2, Novella L. Razzolini2, Àngel Galobart2, Rodrigo Gaete3

Resum
El jaciment de la Llau de la Costa (Isona i Conca Dellà, Llei-

da) representa un punt fossilífer important en els estudis 
icnològics de vertebrats de les conques sudpirinenques a 

Catalunya. La localitat se situa a la part mitjana de la unitat 
continental vermella inferior de la Formació Tremp, probable-
ment a la part inferior del Maastrichtià superior. En la darrera 
intervenció paleontològica es va netejar la superfície i es van 

consolidar algunes parts de les petjades que havien aflorat. 
En una segona fase dels treballs, es va realitzar una cartografia 

detallada de les petjades mitjançant l’ajuda de quadrícules i 
una estació total. També es van obtenir models fotogramètrics 

i rèpliques de silicona de quatre petjades. En la tercera fase 
es va fer un escanejat complet de l’aflorament. La intervenció 

ha permès identificar prop d’una cinquantena de petjades 
fòssils d’hadrosaures, preservades com a hiporelleus còncaus 

(empremtes naturals) en un aflorament horitzontal de 140 m2. 
El seu estat de conservació és molt variable, probablement a 

causa de la sedimentologia del mateix dipòsit on van ser pro-
duïdes les empremtes, el sostre d’una capa de gres gris groller 
interpretat com a fàcies de crevasse splay en un ambient fluvi-

al de tipus meandriforme.

PaRaules clau
Dinosaures, hadrosaures, icnites, Cretaci superior, Europa

AbstrAct
The Llau de La Costa outcrop is a crucial site for vertebrate ich-

nological studies from the southern pyrenees catalonian basins. 
The tracksite is located at the middle part of the lower red con-

tinental unit from the Tremp Formation, at the base of the upper 
Maastrichtian. During the last paleontological intervention, the 

thoroughly cleaned  tracking surface revealed new tracks that 
were consequently consolidated. Furthermore, during a second 
field-work phase, a detailed 2-D cartography through grids and 

total station, high resolution photogrammetries and silicon casts 
of the relevant tracks were undertaken. Lastly, it was decided to 

obtain a 3-D model of the whole tracksite through laser scan-
ning. These campaigns allowed the identification of more than 
50 new hadrosaur tracks preserved as natural moulds in a hori-

zontal 140 m2 outcrop interpreted as crevasse splay meandering 
fluvial environment facies.
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IntRoduccIó
El sud-oest d’Europa conté un registre fòssil 
de dinosaures molt significatiu. Més con-
cretament, el del marge nord-oriental de 
la Península Ibèrica és potencialment un 
dels més ben representats del món. Això es 
deu a la riquesa dels dipòsits continentals 
i de transició de les formacions del Cretaci 
superior que afloren als vessants nord i sud 
del Pirineu. A Catalunya trobem una succes-
sió molt productiva que conté restes fòssils 
de dinosaures i altres vertebrats juntament 
amb la flora contemporània. Les primeres 
troballes de dinosaures al vessant meridio-
nal del Pirineu es van produir a la conca de 
Tremp al final de la dècada dels anys 20 del 
segle passat (Marín i Bataller 1927: 25-28). A 
la mateixa regió, durant la dècada dels anys 
50, les prospeccions i excavacions realitza-
des per investigadors alemanys, francesos 
i espanyols van permetre identificar nous 
punts fossilífers (Talens 1955: 86; Lapparent 
i Aguirre 1956: 261-26; Bataller 1960: 141-
164). A partir dels anys 80 i 90 van prolife-
rar les intervencions i les troballes en noves 
localitats de la conca (Brinkmann 1984: 
295-305; Casanovas et al. 1987: 95-110; Ca-
sanovas et al. 1995: 277-283). Amb tot, la 
gran majoria de restes fòssils recuperades 
han estat ossos i, en menor mesura, ous de 
dinosaure. Per contra, el registre icnològic 
(de petjades) havia estat poc conegut a la 
conca de Tremp (Llompart et al. 1984: 143-
147). En els darrers deu anys, l’avanç del 
coneixement paleontològic ha augmentat 
molt, juntament amb els treballs estratigrà-
fics de correlació i datació dels nivells fos-
silífers (López-Martínez 2001: 71-98; Vila et 
al. 2006: 365-378; Riera et al. 2009: 160-171; 
Dalla Vecchia et al. 2014: 38-44). Aquesta 
nova empenta en la recerca paleontològica 
a la zona s’ha traduït en el descobriment del 
voltant de vint-i-cinc noves localitats amb petjades de dino-
saure. Entre aquestes, hi ha la localitat de la Llau de la Costa, 
descoberta la primavera del 2004 per part de dos dels autors 
(R.G i B.V) d’aquest treball. Fins aleshores no es coneixen no-
tícies històriques del jaciment, excepte una notícia televisiva 
(Galobart 2011: 1-11).
Aquest article pretén exposar les principals característiques 
de la localitat i detallar els treballs que s’hi han dut a terme. 
En darrera instància es presentaran els resultats que se n’han 
obtingut i la seva rellevància en el context de la paleontologia 
de dinosaures del sud d’Europa.

sItuacIó GeoGRÀFIca I conteXt GeolÒGIc
El jaciment de la Llau de la Costa es troba proper a la localitat 
de Basturs, dins del terme municipal d’Isona i Conca Dellà (Pa-
llars Jussà; figura 1).
La localitat de la Llau de la Costa pertany a la Formació 

Tremp, concretament al seu tram mitjà. La formació té en 
els diversos sinclinals una potència variable i una edat de 
Campanià superior, Maastrichtià, Danià i Tanetià i abraça, per 
tant, el límit Cretaci-Paleogen (Rosell et al. 2001: 47-56). Així, 
la part inferior de la formació presenta edat cretàcica, men-
tre que la part superior, per damunt de les conegudes Calcà-
ries de Vallcebre, té ja una edat paleògena. Litològicament, 
la formació pot ser dividia en diverses unitats locals que con-
tenen nivells de calcàries margoses, calcàries lacustres amb 
caròfits, margues, sorrenques ataronjades amb bioturbació, 
lutites roges i violades i nivells de microconglomerats, entre 
d’altres.
El jaciment estudiat se situa al sostre d’una capa localitzada 
al tram inferior de la unitat inferior vermella de la Formació 
Tremp. El nivell fossilífer és una capa decimètrica de sorren-
ques grises riques amb restes vegetals, sovint carbonitzades. 
El nivell que conté les petjades té aproximadament uns 80 cm 

Figura 1. Situació geogràfica de la localitat de la Llau de la Costa. 
A, marcat en blau al mapa de l’ICGC (vegeu escala gràfica a baix a 

l’esquerra). B, marcat en vermell al mapa 1:5000 (cortesia d’Albert Vidal)
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de potència, compta amb un cabussament pràcticament ho-
ritzontal i el sostre es troba força afectat per l’erosió actual del 
pas d’una riera.

mateRIals I mÈtodes
a) Neteja de l’aflorament i documentació de la continuïtat de 
les petjades fòssils. 
En la primera fase dels treballs es va cobrir la superfície que 
contenia les petjades amb sediment perquè una màquina 
excavadora pogués accedir-hi i destapar nous afloraments 
adjacents. Aquest sediment acumulat es va extreure poste-
riorment amb l’ajuda d’eines manuals (pics i aixades). També 
es va utilitzar diverses vegades aigua a pressió proporcionada 
pel cos de bombers d’Isona i Conca Dellà (figura 2). Finalment 
es va netejar la superfície amb pinzells i escombres i es van 
consolidar algunes parts de les petjades que havien aflorat.
b) Obtenció d’una cartografia de la superfície i creació de mo-
dels fotogramètrics i rèpliques de petjades individuals
En la segona fase dels treballs es va realitzar una cartografia 
detallada de les petjades mitjançant l’ajuda de quadrícules i 
l’estació total. També es van realitzar fotografies per a la crea-
ció de models fotogramètrics. Aquests models es van obtenir 
mitjançant el processament amb el programari gratuït Visu-
alSFM. Finalment, es van fer rèpliques de quatre de les petja-
des mitjançant contramotlles de silicona.
c) Realització d’un escaneig làser del jaciment.
Es va realitzar un escaneig en tres dimensions del jaciment 
mitjançant un làser escàner de la marca FARO (Focus3D Multi-
sensor 120 Scanner; figura 3). Aquest giny és capaç de mesu-
rar punts a una velocitat de més de 950.000 punts per segon 
fins a una distància de 120 metres. El sistema inclou una cà-
mera fotogràfica a color de 70 megapíxels que produeix imat-
ges que es poden superposar al núvol de punts. El resultat és 
un núvol de punts 3D amb gran detall fet a partir de milions 
de mesures (figura 3).
Per al conjunt de treballs es va utilitzar l’instrumental se-
güent: un aparell topogràfic Trimble 5500, làser escàner 
FARO Focus3D Multisensor 120, grups electrògens, punxons, 

bisturís, pales, aixades, pics, consolidant (mescla 
de Paraloid i acetona, al 5-10% de concentració), 
guix, silicona i cinta mètrica.
Resultats
La localitat de la Llau de la Costa se situa estrati-
gràficament a uns 185 metres per sota del límit 
Cretaci-paleogen (probablement a la part baixa 
del cron 30n, al Maastrichtià superior) i consisteix 
en una superfície horitzontal de 140 m2 que con-
serva prop de 50 petjades fòssils. Les petjades 
estan impreses en diverses superfícies de sorres 
poc classificades que s’estructuren en un cos de 
forma tabular. L’anàlisi sedimentològica del cos 
que conté les petjades suggereix un dipòsit de 
crevasse en un context de canal fluvial meandri-
forme.
Les petjades, en general, presenten una conser-
vació irregular en forma d’hiporelleus còncaus 
poc definits; en són l’excepció algunes petjades 
que presenten detalls anatòmics significatius, 
com ara marques de dits i forma del taló. Aquesta 

conservació desigual respon probablement a les condicions 
del substrat original durant el moment de producció de les 
petjades i al fet que l’aflorament es troba al bell mig d’una 
riera que va erosionant la capa fòssil. Alguns dels hiporelleus 
s’ordenen en possibles rastres.
Totes les petjades fòssils conservades corresponen a l’em-
premta dels peus de dinosaures ornitòpodes del grup dels 
hadrosaures. Alguna de les petjades (per exemple, les repli-
cades i siglades com a MCD-5140, MCD-5141, MCD-5142, 
MCD-5143) presenten els típics caràcters de les petjades d’ha-
drosaures reconeguts a la Formació Tremp i en altres parts 
del món en formacions d’edat similar. Es tracta de petjades 
tridàctiles i mesaxòniques (amb el dit central, III, que sobre-
surt respecte als dits laterals), amb una relació longitud-am-
plada propera a 1. Els dígits són paral·lels a l’eix de la petjada, 
amb contorns el·líptics i acabaments roms. La zona plantar de 
l’empremta del taló és triangular i posteriorment té un con-
torn bilobulat (figura 4).
Els models fotogramètrics obtinguts per a les petjades més 
ben conservades confirmen la morfologia característica de les 
empremtes dels peus dels dinosaures hadrosaures i subrat-
llen la major profunditat de la zona dels dits respecte a la zona 
plantar. L’escaneig làser del jaciment ha produït un model 
tridimensional obtingut a partir de 958.847 punts i centenes 
de fotografies per cada posicionament làser. El model té una 
resolució de 2 mm, des de 0,6 fins a 130 metres de rang. El mo-
del pot ser usat com a element de divulgació als museus, de 
documentació patrimonial o bé com a eina d’estudi científic.
Pel que fa a l’objectiu d’avaluar la continuïtat estratigràfica i 
espacial de les petjades al jaciment, després de l’aixecament i 
remoció dels nivells estratigràfics suprajacents a la capa amb 
petjades, es va observar que a causa del poc contrast litolò-
gic entre les làmines que formaven les capes de gres no es 
diferenciaven bé els nivells sorrencs. Aquest fet va comportar 
no poder augmentar l’extensió del jaciment, tal com s’havia 
previst inicialment. Malgrat tot, l’erosió natural sobre el nou 
aflorament exposat en la intervenció ha ajudat a comprendre 
els aspectes sedimentològics i la tafonomia de detall de les 

Figura 2. Treballs de remoció del sediment que cobria la 
superfície amb petjades mitjançant aigua a pressió.
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petjades al sostre de la capa de gres.

dIscussIó I conclusIons
La primera i única intervenció al jaciment de la Llau de la Cos-
ta ha servit per donar a conèixer un nou registre de petjades 
fòssils d’hadrosaures. En el cas del jaciment estudiat, la troba-
lla i l’anàlisi de les noves restes icnològiques és rellevant en el 
context de la paleontologia de dinosaures del sud d’Europa. 
Concretament, en el registre dels dinosaures del grup dels ha-
drosaures.
Aquest grup de dinosaures ornitòpodes herbívors va ser molt 
abundants a finals del Cretaci superior, i així ho demostren els 
fòssils trobats al Pirineu meridional i en altres regions euro-
pees i d’arreu del món. A Catalunya, el principal registre que 
se’n té són restes òssies. Per contra, la troballa de restes fòssils, 

com ara petjades o ous, havia estat fins ara menys habitual. 
Darrerament s’ha conegut la troballa de les primeres closques 
d’ou assignades a aquest grup (Sellés et al. 2014: 725-729) i 
en molta més abundància la presència de petjades i rastres 
(Vila et al. 2013: 1-15). En aquest darrer treball els autors ex-
posen més de 25 localitats que contenen petjades individuals 
o rastres assignats a hadrosaures. La gran majoria pertanyen 
a dipòsits de la Formació Tremp i es conserven d’una manera 
molt particular en un ambient sedimentari: en forma de con-
tramotlles en fàcies de canal o plana d’inundació de cursos 
fluvials meandriformes (Llompart 1979: 333-336; Vila et al, 
2013: 1-15).
El jaciment de la Llau de la Costa presenta la seva principal sin-
gularitat pel que fa a l’ambient sedimentari en el pel que s’han 
conservat les petjades i en la forma de preservació. Les petja-

Figura 3. Làser escàner del jaciment amb el FARO Focus3D Multisensor 120: A, escàners previs a la construcció del núvol de punts 
amb el conjunt de fotografies solapades; B, el model 3-D reconstruït a partir d’un núvol amb més de 950.000 punts. 

Figura 4. Petjades fòssils 
d’hadrosaure del jaciment 
de la Llau de la Costa. A i B, 
hiporelleus còncaus, amb 
la morfologia tridàctila i el 
taló bilobulat, escala: 15 cm. 
C, mapa de la localitat amb 
les petjades cartografiades, 
escala: 50 cm
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des van ser produïdes al sostre d’una capa de gres gris groller 
interpretat com a fàcies de crevasse splay en un ambient fluvial 
de tipus meandriforme. Això diferencia l’ambient d’aquest ja-
ciment del de la gran majoria de localitats on s’han identificat 
petjades fòssils d’hadrosaure. A més, les petjades es conserven 
en forma d’hiporelleus còncaus, a diferència dels contramot-
lles que sovint es troben a la resta de localitats pirinenques. 
La reconstrucció feta a partir dels escàners permet conservar 
el jaciment en forma digital i estudiar amb més detall totes les 
morfologies de les petjades en tres dimensions.
Finalment, és obligat de destacar la importància cronoestrati-
gràfica de la localitat, ja que s’inclou en el conjunt de localitats 
amb petjades d’hadrosaures més modernes d’Europa. El jaci-
ment de la Llau de la Costa forma part d’un conjunt de loca-
litats amb restes fòssils de dinosaures que se situen només a 
centenars de milers d’anys del límit entre el Cretaci-paleogen, 
moment en el qual es va produir l’extinció dels dinosaures no 
avians. Per tant, el descobriment d’aquestes localitats revela 
la presència dels dinosaures en els darrers ambients continen-
tals abans de l’extinció.
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Resum
El jaciment de Basturs Poble va ser excavat per primer 

cop l’any 2001, i des de llavors s’hi han fet diverses exca-
vacions que, de forma continuada, van tenir lloc fins  l’any 

2011. Aquest jaciment, del Maastrichtià superior, està 
considerat un dels pocs “bonebeds”, o jaciment amb gran 

concentració d’ossos de dinosaure, a Europa. Cal remar-
car que la major part dels més de 1.000 ossos i dents 

recuperades corresponen a una o més espècies del grup 
dels hadrosaures. La gran varietat de mides en els ossos 
recuperats fa pensar que ens trobem o bé davant d’una 

acumulació d’ossos d’individus d’una mateixa espècie 
amb una forta diferenciació sexual, o bé davant de dues 
espècies molt properes, de mides diferents, que són difí-

cilment identificables.

PaRaules clau
Cretaci superior, hadrosaures, lambeosaures,

acumulació fossilífera

AbstrAct
The Basturs Poble site was excavated for the first time in 

2001, and thereafter various excavations took place conti-
nuously until 2011. This site, from the Late Maastrichtian, 
is considered one of the few bonebeds or a site with large 

concentrations of dinosaur bones in Europe. It is interesting 
to note that of the 1,000 bones and teeth recovered they cor-

respond to one or more species from the hadrosaur group. 
The variety of sizes in the bones recovered suggest that we 

are either dealing with an accumulation of individuals bones 
from the same species with a strong sexual differentiation, 
or rather two very similar species of different sizes that are 

difficult to identify.

Keywords
Upper cretaceous, hadrosaurs, lambeosaures, 

fossil accumulation 
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IntRoduccIó
A partir del mes d’agost de l’any 2001, des del Museu de la 
Conca Dellà es van dur a terme una sèrie de campanyes de 
prospecció paleontològica dels materials continentals i de 
transició del Cretaci superior (Formacions Areny i Tremp) que 
afloren al municipi d’Isona i Conca Dellà (Gaete i Bravo, 2002). 
Aquestes prospeccions van permetre la localització de més de 
70 jaciments amb restes fòssils de vertebrats i vegetals de fi-
nals del Cretaci i van posar de manifest l’enorme importància 
que pot assolir la conca de Tremp en l’estudi dels ecosistemes 
europeus de finals d’aquest període. La prospecció va abastar 
grans àrees dels termes municipals d’Isona i Conca Dellà, Abe-
lla de la Conca, Gavet de la Conca i Tremp.
Durant el mateix any 2001, es van iniciar un seguit d’excava-
cions paleontològiques en diversos jaciments per tal d’ava-
luar-ne la riquesa i valorar-ne la importància dins del conjunt 
de jaciments del Cretaci superior del Pallars Jussà. Aquesta 
importància ve donada tant per la quantitat de restes com pel 
seu estat de conservació, així com per la diversitat de taxons 
presents als jaciment. Molts dels jaciments que han estat ex-
cavats es desconeixien anteriorment i havien estat localitzats 
durant les campanyes de prospecció esmentades; d’altres, 
però, ja havien estat descoberts i excavats anteriorment per 
diferents equips d’investigadors.
Entre els nous jaciments, destaca el jaciment de Basturs Poble, 
el potencial del qual ha permès l’extracció de més de 1.000 
restes durant el transcurs dels deu anys d’excavacions.

HadRosÀuRIds del cRetacI suPeRIoR dels PIRIneus 
meRIdIonals
Les primeres restes de dinosaures ornitòpodes del clade dels 
hadrosaures trobats als Pirineus sud-centrals corresponen a 
les restes descrites per Brinkman (1984), que provenen de la 
zona de Moror (els nous jaciments) i que estan constituïdes 
per dos fragments d’isqui.
Posteriorment, i encara durant la dècada dels 80, l’equip for-
mat per membres de l’Institut Paleontològic Miquel Crusafont 
de Sabadell, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Uni-
versitat Autònoma de Madrid van realitzar intervencions als 
jaciments dels Nerets i Sant Romà d’Abella que van propiciar 
el descobriment de noves restes d’hadrosaures (Casanovas 
et al., 1985a; Casanovas et al., 1985b; Casanovas et al., 1987). 
Aquests autors suggereixen que les restes d’hadrosaure dels 
Nerets (un fèmur sencer i un extrem distal d’un segon fèmur, 
a més de cinc cossos vertebrals i una vèrtebra caudal ante-
rior) corresponen al gènere Europeu Orthomerus, considerat 
actualment com a nomen dubium (Horner et al., 2004). Les 
restes trobades a Sant Romà d’Abella van ser originalment 
classificades com a aff. Rhabdodon sp. (Casanovas et al., 1987), 
però intervencions posteriors al jaciment van permetre des-
cobrir noves restes que, juntament amb les ja trobades, van 
servir per descriure un nou gènere i espècie d’Iguanodontia 
incertae sedis: Pararhabdodon isonensis (Casanovas et al., 
1993). La darrera troballa de material diagnòstic va permetre 
reconèixer P. isonensis com a Hadrosauridae (Casanovas et 
al., 1997) i, posteriorment, com un Lambeosaurinae primitiu 
(Casanovas et al., 1999). Tot i que alguns autors van posar en 
dubte aquesta assignació (per exemple, Head, 2001), estudis 
posteriors han situat P. isonensis com un hadrosauroideu de-

rivat, però extern al clade Hadrosauridae (Prieto-Márquez et 
al., 2006) i, ja recentment, com un Lambeosaurinae pròxim al 
gènere asiàtic Tsintaosaurus (Prieto-Márquez, 2008). Basat en 
un dentari trobat al jaciment de les Llaus, Kautalisaurus kohle-
rorum es considera actualment un sinònim júnior de P. isonen-
sis (Prieto-Márquez et al., 2006). A més a més, al jaciment de 
Sant Romà d’Abella II van aparèixer un fèmur de mida petita, 
vèrtebres caudals de posició mitjana i un fragment mandibu-
lar amb alvèols dentaris, finalment adjudicats a un Hadrosau-
ridae (Casanovas, 1992).
Casanovas et al. (1995) descriuen 14 centres vertebrals cau-
dals, atribuïts a Hadrosauridae, i extrets del jaciment de Coll 
de la Torre (Prieto-Márquez et al., 2006), restes inicialment 
assignades al jaciment de Sant Romà d’Abella (Casanovas et 
al., 1995). Més endavant, Casanovas et al. (1999) descriuen un 
dentari esquerre recuperat al jaciment de Fontllonga, al flanc 
sud del sinclinal d’Àger. L’anàlisi filogenètica d’aquestes restes 
va indicar que es tractava d’un Euhadrosauria primitiu (Sensu 
Weishampel et al., 1993).
Ja entrats als anys 2000, Pereda-Suberbiola et al. (2003) 
descriuen un fragment distal de fèmur provinent dels aflo-
raments de la Formació Tremp a Peguera. Els autors van as-
signar aquest fragment a Hadrosauridae indet. Prèviament, 
aquest fèmur de Peguera s’havia assignat a Rhabdodon priscus 
(Masriera i Ullastre, 1982).
Durant la mateixa dècada, Gaete et al. (2007) reporten restes 
d’hadrosaures lambeosaurins dels jaciments de Serrat del 
Corb (Abella de la Conca), Molí del Baró-1 i Euroda Nord (Iso-
na i Conca Dellà), tots tres ubicats a la part oriental de la con-
ca de Tremp. Al mateix temps, Martín et al. (2007) donaven a 
conèixer el jaciment de Basturs Poble amb un estudi tafonò-
mic preliminar d’aquest.
Els jaciments del terme municipal d’Areny (Blasi-1, -2a, -2b, 
-3, -4, -5), a la comarca de la Ribagorça, també han propor-
cionat abundants restes cranials i postcranials d’hadrosaure, 
més concretament, d’hadrosaures lambeosaurins i saurolo-
fins (Cruzado-Caballero et al., 2007; Cruzado-Caballero et al., 
2009). Excepte Blasi-1, que es localitza al sostre de la Formació 
Arén, tots es troben a la Formació Tremp. Aquests han estat 
assignats al període Maastrichtià superior (López-Martínez 
et al., 2001), datació que es va confirmar posteriorment mi-
tjançant magnetostratigrafia (Oms i Canudo, 2004). D’entre 
tots aquests, Blasi-3 destaca per haver aportat material que 
ha permès la descripció d’un nou gènere i espècie de lambeo-
saure: Arenysaurus ardevoli (Pereda-Suberbiola et al., 2009).
Pel que fa a icnites, també s’han descrit diversos jaciments 
amb restes produïdes per dinosaures ornitòpodes, probable-
ment hadrosauroideus. El primer, descrit a la Formació Tremp, 
és el de la Mata del Viudà (Llompart, 1979), situat prop de Mi-
llà, a la vall d’Àger. Posteriorment, Llompart et al. (1984) van 
realitzar una descripció del jaciment d’Orcau-2 describint dos 
icnotaxons atribuibles a ornitòpodes: Orcauichnites garum-
niensis i Ornithopodichnites magna. No obstant i això, estudis 
posteriors posen en dubte l’existència d’icnites d’ornitòpodes 
a Orcau-2 (Vila et al 2011). El jaciment de Barranc, davant de 
Casa Serret, situat a prop d’Abella de la Conca, també conser-
va 12 icnites que poden atribuir-se a ornitòpodes (Casanovas, 
1992). Més endavant, Barco et al. (2001) donen a conèixer un 
nou jaciment d’icnites a l’est de la població d’Areny (Areny-1), 
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nivells superiors més potents que cobrien l’acumulació òssia.
Gairebé un any després, entre l’1 i el 15 de setembre del 2003, 
es va realitzar la quarta intervenció al jaciment, que va con-
sistir en l’excavació de l’àrea alliberada per la maquinària en 
la intervenció anterior. Es van recuperar un total de 72 restes 
òssies, també d’hadrosaure i cocodril.
La següent campanya d’excavació, entre els dies 3 i 30 de 
maig del 2004, va aportar 81 restes òssies a la suma total del 
jaciment. El descobriment d’una densa acumulació de restes 
durant els darrers dies d’excavació va fer impossible la recu-
peració de la totalitat de les peces abans que la campanya 
finalitzés. Així, entre els dies 4 i 17 d’octubre del mateix any, 
es va poder iniciar la cinquena campanya d’excavació, que va 
tenir un objectiu ben marcat: aconseguir extreure totes aque-
lles peces anteriorment descobertes, juntament amb aquelles 
que anessin apareixent a la zona durant el transcurs dels dies 
assenyalats. En concloure la campanya, s’havien extret 71 pe-
ces més del jaciment.
La setena intervenció a Basturs Poble es va dur a terme entre 
el 4 i el 24 de juliol del 2005, en què es van recuperar 99 restes 
òssies. Durant aquesta intervenció, es va sol·licitar l’adequa-
ció de la superfície del jaciment mitjançant la utilització d’una 
màquina excavadora. Durant el mes de maig del 2006, del dia 
4 al 13, es va realitzar una nova campanya d’excavació relati-
vament curta que va suposar la recuperació d’un total de 20 
restes òssies més d’hadrosaure.
La novena campanya d’excavacions va començar el 2 de juliol 
del 2007, per acabar tretze dies més tard i amb un total de 
126 peces més recol·lectades, entre les quals comptaven res-
tes novament d’hadrosaures i cocodrils.
Més d’un any més tard, durant el 2008, entre els dies 20 i 24 
d’octubre, es va organitzar una altra campanya d’adequació 
del jaciment amb màquina excavadora, novament per mirar 
d’enretirar gran quantitat de la roca suprajacent als nivells més 
rics del jaciment, moment en què es va decidir no recol·lectar 
cap peça fòssil, ja que el temps d’actuació havia d’invertir-se 
en el seguiment de la maquinària.
Entre els dies 13 i 24 del mes de juliol del 2009 va tenir lloc 
l’onzena campanya d’excavacions, en què es va seguir labo-
rant sobre ambdós nivells fossilífers excavats fins ara, i 96 van 
ser les peces extretes com a resultat de la intervenció, la ma-
joria corresponents a hadrosaures.

que conserva fins a 16 empremtes d’ornitòpodes, assignades 
a dos morfotips diferents i atribuïdes a Hadrosauridae indet. 
Vila et al. (2005) realitzen una breu descripció del jaciment 
de Cingles del Boixader, que conserva dues icnites tridàcti-
les que s’assignen a hadrosaures. Finalment, Llompart (2006) 
descriu el jaciment de Moror B, on es poden distingir una gran 
quantitat d’icnites de diferents mides disposades en una gran 
superfície. Al sector oriental del jaciment destaca una traça 
formada per cinc icnites consecutives i que s’assignen, junta-
ment amb altres empremtes semblants del sector occidental 
de l’aflorament, a ornitòpodes hadrosàurids.

antecedents del JacIment de BastuRs PoBle
El jaciment de Basturs Poble va ser localitzat pel geòleg afi-
cionat Marc Boada i Ferrer mentre realitzava una cartogra-
fia geològica detallada de la zona, situada entre Sant Romà 
d’Abella i Basturs. L’inici de les prospeccions paleontològiques 
dutes a terme l’agost del 2001 des del Museu de la Conca De-
llà el va impulsar a posar-se en contacte i a mostrar la zona del 
jaciment. La gran quantitat de restes fragmentàries visibles 
en superfície, així com els nombrosos ossos fòssils que es van 
observar in situ, van fer pensar que Basturs Poble podria ser 
un jaciment amb una riquesa fins aleshores desconeguda a la 
Conca. Les sospites es van confirmar entre el 5 de novembre 
i el 21 de desembre del mateix any, quan es va començar la 
primera de les campanyes d’excavació que es realitzarien en 
aquest jaciment, amb el resultat inicial de 53 restes òssies de 
dinosaure extretes.
La següent campanya d’excavació, en la qual es van recupe-
rar un total de 108 restes òssies d’hadrosaure i cocodril, es va 
portar a terme entre els dies 15 i 26 d’abril del 2002. Aquestes 
dues primeres campanyes van permetre millorar el coneixe-
ment de la distribució espacial dels ossos al jaciment. Ales-
hores es va observar que el nivell d’acumulació estava repre-
sentat en aproximadament un metre de gruix estratigràfic, 
corresponent al sostre d’una unitat inferior (paleosòl) i els pri-
mers decímetres de l’estrat suprajacent que el cobreix (nivell 
de gresos molt fins de color gris). Aquest sostre va permetre 
descartar com a fossilífers els estrats superiors, que serien ex-
cavats l’octubre vinent mitjançant maquinària pesant.
Ja a l’octubre del 2002, entre els dies 17 i 25, durant la terce-
ra campanya, es van retirar amb màquina excavadora aquells 

Figura 1. Bloc aixecat i desplaçat al jaciment de 
Basturs Poble.

Figura 2. El desplaçament del bloc, sense control, va 
produir una gran trencadissa sobre els fòssils que 

encara estaven enterrats.
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amb cossos gresosos lenticulars interpretats com a dipòsits 
de canal meandriforme; a més a més, s’intercalen amb d’altres 
de gra més fi amb estructures de climbing ripples, fet que ha 
permès deduir-ne també canvis cap a medis de plana al·luvial. 
S’ha datat com a Maastrichtià.
•	 Calcària de Vallcebre i equivalents laterals: composta per 
calcàries micrítiques amb caròfits i Microcodium que s’inter-
preta com a dipòsits lacustres. Formen part del Danià.
•	 Unitat vermella superior: formada per lutites de color ver-
mell intens, gresos, conglomerats i guixos a la part superior. 
S’interpreta com a dipòsits de sistema fluvial i al·luvial i s’han 
datat com a Paleocè.
El jaciment de Basturs Poble se situa al sector oriental de la 
conca (fig. 4), corresponent a l’àrea geogràfica coneguda com 
a Conca Dellà, i constitueix part del conjunt de sediments que 
es defineixen a la unitat vermella inferior (fig. 4). Així doncs, 
aquesta unitat la trobem superposada estratigràficament a la 

Figura 4. Situació del jaciment paleontològic de 
Basturs Poble. A. Mapa geogràfic de la conca de 

Tremp. B. Mapa geològic.

Figura 3. Estat en què es trobaven el blocs extrets 
amb el pas del temps i l’actuació dels agents 

meteorològics. El bloc sobre el qual s’està treballant 
és el mateix que està marcat amb la fletxa número 1 

a la figura 1.

La intervenció de l’any 2010 es va dur a terme entre els dies 5 
i 25 de juliol del 2010, i es van recuperar un total de 99 restes 
fòssils, la majoria corresponents a diversos tipus d’arcosaures. 
Entre aquestes, destaquen les de dinosaures ornitòpodes del 
grup dels hadrosaures (Hadrosauridae), i eren menys abun-
dants les de dinosaures teròpodes, cocodrils i possibles restes 
de tortuga i peix.
Un cop acabada l’excavació de l’any 2010, i en una visita ru-
tinària al jaciment feta el dia 2 de setembre del mateix any, es 
va veure com s’havia produït una actuació d’espoli en una part 
del jaciment. Aquest fet es va posar en mans dels Mossos d’Es-
quadra de la Comissaria de Tremp el 6 de setembre. En aquests 
cas, persones desconegudes havien aixecat alguns blocs de 
gres que estaven tapats pel guix. Un d’aquests blocs, d’una 
mida d’1,65 m de llargada, 70 cm d’amplada i 25 cm de gruix, 
havia estat extret de la seva posició i li havien donat la volta 
(fig. 1). També es trobaven disperses a la zona les restes de guix 
de protecció i fragments d’ossos sobre el bloc tombat (fig. 2).
A la figura 1 es pot apreciar el desplaçament del bloc extret 
en relació amb el punt original on va ser extret (fletxes 1 i 2, 
respectivament).
El dia 21 de març del 2011 es va dur a terme l’actuació preven-
tiva al jaciment. El primer que es va poder constatar va ser que 
el pas del temps transcorregut des de la sol·licitud de la inter-
venció fins al moment de dur-la a terme va propiciar una for-
ta degradació dels blocs extrets (fig. 3), i també de les restes 
fòssils que encara hi quedaven. Els blocs extrets havien sofert 
les inclemències del temps (pluja i gelades) i s’havia degradat 
de forma molt ràpida. Així mateix, es va constatar que amb 
l’actuació d’espoli les possibles restes fòssils que es trobaven 
sobre el paleosòl i sota la capa de gres que es va aixecar esta-
ven molt trencades i eren molt difícils d’identificar.
La intervenció de la campanya del 2011 es va dur a terme en-
tre els dies 29 de juny i 17 de juliol. Aquesta va ser la darrera 
d’excavació al jaciment de Basturs Poble i va donar com a re-
sultat l’extracció de 131 peces fòssils, la majoria de les quals 
pertanyen a dinosaures hadrosaures.

estRatIGRaFIa I sItuacIó GeolÒGIca del JacIment
Els sediments continentals d’edat cretàcica superior-Paleocè 
tenen una gran representació a les conques sud-pirinenques 
pertanyents a la Formació Tremp (Mey et al., 1968). El trànsit 
Campanià superior-Maastrichtià es troba a la base d’aquesta 
formació, que reposa sobre la Formació Gres d’Arén (Mey et 
al., 1968). En canvi, al sostre es troben les calcàries amb alveo-
lines de l’Ilerdià (eocè inferior). De manera informal, aquests 
materials de la Formació Tremp també són referits com a “Ga-
rumnià” (Leymerie, 1862), i a la conca de Tremp arriben a supe-
rar els 800 metres de potència (Riera et al., 2009).
A la Formació Tremp es poden diferenciar quatre unitats li-
tològiques de potències variables que, de base a sostre, s’han 
descrit de la següent manera (Rosell et al., 2001):
•	 Unitat gris: formada majoritàriament per lutites grises 
amb abundants invertebrats que poden tenir intercalades ca-
pes de carbons, calcàries amb caròfits i/o ostràcodes i gresos. 
S’interpreta com un dipòsit de lagoon. Han estat datades com 
a Maastrichtià.
•	 Unitat vermella inferior: constituïda principalment per di-
pòsits lutítics (red beds) d’heterogènia coloració, entrecreuats 



PALEONTOLOGIA PALEONTOLOGIA

| 2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN32

unitat gris i fa de base per a les calcàries de Vallcebre i els es-
trats laterals equivalents (Rosell et al., 2001).
Tant la unitat gris com la vermella inferior, ambdues sedimenta-
des a finals del Maastrichtià, marquen la cloenda de l’era meso-
zoica, interval que queda definit per l’extinció massiva d’ara fa 
vora 66 milions d’anys. Basturs Poble, que forma part d’aquest 
conjunt de sediments i se situa a uns 187 metres del suposat 
límit Cretaci/terciari (Riera et al., 2009), pot resultar una de les 
claus necessàries per resoldre l’entrellat d’aquesta extinció.

descripció dels nivells fossilífers
El jaciment de Basturs Poble té com a particularitat la presència 
d’acumulacions fossilíferes anomenades bonebeds (Behrensme-
yer, 2007), motiu pel qual la localització d’aquests nivells va es-
devenir primordial durant les primeres campanyes d’excavació. 
L’ús de maquinària pesant, útil a l’hora de llevar els nivells infèr-
tils, va permetre, al llarg d’aquests anys, alleugerir el volum de 
feina que havien de dur a terme els excavadors. La diferenciació 

Figura 5. Correlació de les seccions de l’àrea de Tremp. 
Encerclat i l’ampliació adjacent, es pot observar la 
situació estratigràfica del jaciment de Basturs Poble 
(modificat de Riera et al., 2009).

Figura 6. Acumulació d’ossos al sostre del paleosòl, 
nivell inferior del jaciment.

de dos nivells fossilífers va resultar clau tant per treballar amb la 
màquina giratòria com per orientar el voluntariat que treballa 
directament sobre aquests nivells. Així, es poden descriure les 
següents característiques de cada nivell:
•	 Nivell superior de gresos fins i margues dures. Amb una 
potència d’entre 70 i 150 cm (creixent d’E-NE), aquests nivells 
són rics en restes fòssils, sobretot corresponents a dinosaures 
hadrosàurids, però també hi apareixen, amb força menys con-
centració, ossos de cocodrils i restes de dents de teròpodes. 
Presenta les restes de manera disseminada, fet que, sumat a 
la seva extrema duresa, dificulta les tasques de recuperació de 
registre fòssil. Aquests motius van propiciar actuar amb eines 
més grolleres, entre les quals es troben escarpes de mida va-
riable, martells, tornavisos i fins i tot martells pneumàtics de 
potències diferents.
•	 Nivell inferior de gresos de fins a molt fins. Contrària-
ment al nivell superior, el nivell inferior s’ha pogut treballar amb 
eina més fina. Les acumulacions d’ossos trobades a sostre del 
nivell són de tonalitats vermelloses (pel contingut en elements 
fèrrics) i força fràgils (fig. 6). Aquestes bossades es localitzen com 
a resultat de l’aixecament de grans blocs anteriorment treballats 
amb la màquina giratòria, fet que facilita excavar aquestes acu-
mulacions de manera més precisa, sense fracturar cap os. Un 
cop localitzada l’acumulació, es va treballar seguint la metodo-
logia que es descriu en apartats posteriors.
El nivell superior ha estat interpretat com a dipòsit de tipus 
meandriforme, i l’inferior, com a restes d’un paleosòl.

Resultats cIentÍFIcs
Els caràcters propis que presenta el jaciment de Basturs Po-
ble han donat com a resultat un volum de restes fòssils força 
abundant. Les diferents campanyes d’excavació programades, 
l’emmagatzematge i la posterior restauració requereixen molt 
de temps de treball. Des que es van iniciar les campanyes, el 
2001, en aquest jaciment s’han pogut enregistrar 996 sigles, 
que corresponen a 1.012 unitats diferenciades. Actualment 
només s’han pogut restaurar aproximadament unes 400 pe-
ces.
L’any 2010, la Dra. Violeta Riera va llegir la seva tesi, que es va 
centrar en l’estudi geològic dels jaciments amb dinosaures de 
la Formació Tremp. Els estudis sedimentològics de l’àrea de la 
Conca de Tremp són d’una rellevància important per enten-
dre els ambients en què es troben aquests jaciments, a més 
de donar informació útil en el moment de situar-los estrati-
gràficament i, per tant, en el temps. Segons Riera (2010), l’àrea 
de Basturs Poble es divideix, seguint criteris estratigràfics i se-
dimentològics, en sis estadis (fig. 7):
 Estadi 1: deposició de lutites de plana d’inundació de 
colors vermellosos.
 Estadi 2: deposició de lutites de pla d’inundació de co-
lors més ocres.
 Estadi 3: inici de la seqüència transgressiva per una 
baixada del nivell de base, amb l’erosió dels carbonats lacus-
tres del Membre Calcàries de Basturs, que es dipositen en bre-
txes calcàries.
 Estadi 4: sedimentació de lutites grises lacustre-palus-
tres per reomplir la cavitat erosiva produïda per l’estadi anterior.
 Estadi 5: sedimentació de lutites de plana d’inundació, 
de colors ocres.
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Estadi 6: instal·lació d’un sistema fluvial meandriforme de gra 
fi, amb extensió lateral.
Basturs Poble es caracteritza pel fet que la major part de res-
tes òssies es troben a les argiles que es localitzen a sostre de la 
unitat 2, així com també a la part inferior de la unitat 3. L’estudi 
detallat ha permès localitzar dos episodis de retreballament, 
el primer situat al nivell 2, on els ossos han estat rentats i clas-
sificats, i el segon, al nivell superior, on els ossos, a causa del 
retreballament de la capa inferior, han quedat a la matriu i poc 
seleccionats.
A aquests resultats, cal afegir-hi els treballs realitzats pel Dr. 
Fabio M. Dalla Vecchia, membre del Grup de Recerca del Me-
sozoic de l’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont. 
Els resultats d’aquest treball situen el jaciment de Basturs Po-
ble dins del context paleobiogeogràfic i paleoambiental de la 
Conca de Tremp. A Dalla Vecchia (2010) es resumeix, de mane-
ra divulgativa, la geologia de la conca d’Isona i d’algunes de 
les restes fòssils trobades. Entre aquestes, hi ha els ous de di-
nosaure, les icnites fòssils de la Posa o els diferents jaciments 
amb registre ossi, com és el cas de Basturs Poble, considerat 
un dels més rics en restes d’hadrosaure d’Europa.
Son precisament el Dr. Dalla Vecchia i altres (Dalla Vecchia et 
al., 2011) els qui, a través del congrés internacional sobre ha-
drosaures celebrat a Drumheller (Canadà), remarquen el fet 
que la Conca de Tremp esdevé la regió amb la major concen-
tració de restes d’hadrosaures de tot Europa (fig. 8), en què 
Basturs Poble obté el màxim reconeixement com a bonebed 
europeu. Aquest treball s’ha publicat durant el 2014 sota el 
nom The hadrosaurid record in the Maastrichtian of the eastern 
Tremp Syncline (northern Spain).
A mitjan 2012, es presenta un treball inèdit de Víctor Fondevi-
lla, Bone histology of hadrosauroid remains from Basturs Poble 
(Late Maastrichtian, South-central Pyrenees): paleobiological 
implications, com a tesina del Màster de Paleontologia 2011-
2012. En aquest treball, es van dur a terme làmines primes (fig. 
9) en nou tíbies d’hadrosaures de diferents mides trobades al 
jaciment de Basturs Poble amb l’objectiu de conèixer els es-
tadis ontogenètics presents en la població d’hadrosaures de 
Basturs Poble.
Les làmines primes obtingudes indiquen que l’os fibrolamel·lar 
es troba en bon estat de conservació i permet fer estudis pa-

leobiològics de detall. En aquests talls es poden observar amb 
claredat les fases de creixement de cada exemplar. L’estudi de 
les nou mostres ens dibuixa una població dominada per juve-
nils que no havien assolit l’any. Aquest fet és típic per a perfils 

Figura 7. Esquema de la formació del jaciment de 
Basturs Poble (BP) i altres jaciments de la mateixa 
zona (MG: Magret; SR-2: Serrat del Rostiar 2; SR-3: 
Serrat del Rostiar 3). Els nombres indiquen els estadis 
de formació. (Figura extreta de Riera, 2010).

Figura 8. Mostra d’alguns dels ossos llargs recuperats 
als jaciments Cretacis del sinclinal de Tremp, 

comparats amb un fèmur de Parasaurolophus del 
Canadà (A). D’entre els ossos representats, destaquen 

el fèmur i l’húmer més grans del jaciment deBasturs 
Poble (G i H), respectivament, que demostren 

les mides reduïdes dels ossos dels jaciments de 
Catalunya, en comparació amb la mida estàndard 

dels hadrosaures de l’Amèrica del Nord (figura extreta 
de Dalla Vecchia et al., 2011).

Figura 9. Exemple dels resultats obtinguts a partir de 
les làmines primes fetes sobre un morfotip concret 

de les tíbies esmentades. Es pot observar teixit 
fibrolamelar no remodelat al llarg de tota la secció 

transversal de l’os, cosa que indicaria un estadi juvenil 
per a l’exemplar en qüestió. Escala: 2000 micres. Extret 

de Fondevilla, 2012
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de mort atricional que incideix en els individus més dèbils i 
que es molt present en altres bonebed d’hadrosaures.
En la mateixa mostra, també s’han identificat adults de mida 
mitjana que coexisteixen amb juvenils d’una mida semblant 
i adults de mida més gran. Aquesta coexistència d’adults de 
mides diverses podria indicar ben bé la presència de dues es-
pècies diferents, com un dimorfisme sexual ben marcat, hipò-
tesis que es troben encara en estudi.
Finalment, al setembre del 2012, i dins del Màster de Biodiver-
sitat 2011-2012 de la UB, es va presentar el treball d’Alejandro 
Blanco Calvo Diversidad i variabilidad específica en vertebrados 
extintos (Hadrosauria, Dinosauria): el yacimiento de Basturs 
Poble (Maastrichtiense, Cretácico Superior), que se centra en 
l’estudi estadístic dels dentaris d’hadrosaure i els compara 
amb altres dentaris ja coneguts, com el de Fontllonga o el de 
Pararhabdodon isonensis. Com a resultat del treball, es posa 
de manifest que els dentaris per si sols no presenten prou 
característiques per ser discriminants a l’hora de diferenciar 
espècies o gèneres. No obstant això, l’aplicació de caràcters 
morfològics i mesures no discretes permeten la diferenciació 
de fins a 4 morfotips, dos d’aquests presents al jaciment de 
Basturs Poble, indicatiu també de la presència de dues formes 
o d’un fort dimorfisme sexual entre els exemplars recuperats.

conclusIons
El jaciment paleontològic de Basturs Poble (Isona i Conca De-
llà, Pallars Jussà, Lleida) ha proporcionat, fins al juliol del 2011, 
més de 1.000 restes òssies de vertebrats, principalment de di-
nosaures ornitòpodes del grup dels hadrosaures. Una petita 
part dels ossos del jaciment pertanyen a cocodrils i teròpodes 
indeterminats. El jaciment es troba a la unitat roja inferior de 
la Formació Tremp, Conca de Tremp, làmina encavalcant del 
Montsec, d’edat Maastrichtià.
Els ossos es troben en dos nivells diferents. L’inferior corres-
pon a unes argiles molt fines amb freqüents nòduls carbo-
natats i oxidacions. Els ossos segueixen les irregularitats del 
paleosòl on van quedar dipositats després d’un episodi de 
transport per aigua i en contacte amb la unitat superior. Ge-
neralment, els elements anatòmics llargs (ossos de les extre-
mitats) es troben seguint el relleu del paleosòl i gairebé horit-
zontals. Els fòssils tenen una tonalitat vermellosa, efecte de les 
incrustacions de components fèrrics del sòl, i solen trobar-se 
molt sencers, malgrat haver sofert pressions litostratigràfi-
ques molt severes. Aquest dipòsit ha estat interpretat com un 
paleosòl.
El nivell superior correspon a uns gresos molt fins que conte-
nen restes de fòssils disperses i aïllades en un sediment molt 
dur, sense una orientació preferent, indicatiu d’una massa 
densa que va remoure els ossos de la capa inferior.
Pel que fa a nivell taxonòmic, si bé la hipòtesi de partida con-
sistia en la presència d’una sola forma d’hadrosaure derivat al 
jaciment, a hores d’ara s’està avaluant una doble possibilitat. 
Les diferències de mida que es donen entre els fòssils recupe-
rats, així com els resultats paleobiològics obtinguts a partir de 
l’estudi de les làmines primes fetes als ossos, podrien indicar, 
d’una banda, la presència de dues formes o espècies diferents 
o, de l’altra, reflectir les diferències de mida entre mascles i 
femelles d’una mateixa espècie. En el decurs dels anys 2013 i 
2014, s’espera arribar a obtenir uns resultats clars que perme-

tin definir quina de les dues hipòtesis té una major versem-
blança.
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EXTRACCIÓ DE LA POSTA D’OUS
DE DINOSAURE MÉS GRAN D’EUROPA

AL JACIMENT DE PINYES
(COLL DE NARGÓ, ALT URGELL)

Àngel Galobart1, Bernat Vila2,1, Albert G. Sellés1, Josep Fortuny1

Resum
La vall del riu Sallent, al municipi de Coll de Nargó, té 

una gran superfície de sediments continentals del c 
retaci superior i és on s’han recuperat un gran nombre 
de closques i ous de dinosaure. Els treballs d’excavació 

programada portats a terme per l’ICP i el grup ADAU van 
permetre descobrir una gran niu que contenia més de 

20 ous. Durant els anys 2008 i 2009 es van fer els treballs 
d’extracció d’un gran bloc amb els ous de dinosaure que, 
posteriorment, van ser restaurats al mateix Institut Català 

de Paleontologia.

PaRaules clau
Comportament reproductor, ous de dinosaure,

Cretaci superior, Coll de Nargó, ciment expansiu

AbstrAct
Located in the village of Coll de Nargó, the Sellent River 

Valley has a large area of   continental sediments from the 
Late Cretaceous where a large number of dinosaur shells 
and eggs have been discovered. The planned excavation 

carried out by the ICP and the ADAU Group uncovered a nest 
containing more than 20 eggs. During the years 2008 and 
2009 a large section of dinosaur eggs were extracted that 

subsequently were restored at the Catalan Institute of Palae-
ontology.

Keywords
Reproductive behaviour, dinosaur eggs, Late Cretaceous,

Coll de Nargó, expansive cement
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antecedents
Els jaciments de la vall de riu Sallent són coneguts gràcies a 
la tasca de diversos col·lectius de paleontòlegs i d’aficionats, 
que des d’inicis d’aquest segle treballen en la prospecció, ca-
talogació i extracció d’ous i niuades d’ous de dinosaure.
Així, les actuacions que es descriuen en aquest treball corres-
ponen a l’extracció d’una niuada d’ous de dinosaure (posta 
E1802), la de major nombre d’ous extreta fins al moment a 
Catalunya i a Europa.
Tot i que popularment ja es coneixia l’existència de restes fòs-
sils a la zona de la vall del riu Sallent des de la dècada del 1940, 
no és fins al 1961 que Bourdimont cita per primera vegada 
restes fòssils atribuïdes a dinosaures en aquest sector. Pos-
teriorment, Erben et al. (1979) utilitzen closques d’ous de di-
nosaures dels jaciments de Coll de Nargó per intentar provar 
dues hipòtesis: la primera, relacionar l’augment de les clos-
ques patològiques amb malformacions, que haurien impe-
dit el desenvolupament de l’embrió i la conseguent extinció 
dels dinosaures; i la segona, demostrar l’existència d’alguns 
taxons més enllà del límit Cretaci-paleogen. En ambdós casos 
les seves hipòtesis van ser refutades posteriorment. Cinc anys 
més tard, Willems (1985) va realitzar un estudi sobre les fàcies 
sedimentàries del Cretaci superior de l’àrea de l’anticlinal de 
Coll de Nargó en el qual torna a fer referència a restes d’ous 
de dinosaures.
No ha estat fins a èpoques més recents que la presència de 
restes d’ous de dinosaures de la vall del riu Sallent ha deixat 
de ser un fet anecdòtic per convertir-se en un punt d’interès 
científic. Curiosament, aquest interès té com a detonant la re-
col·lecció, sense permís específic, d’ous de dinosaures de Coll 
de Nargó per part d’un equip de paleontòlegs de la Universi-
tat de Bonn el 1998. La població de la zona va avisar la Direcció 
General de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya 
de les activitats “sospitoses” que duien a terme aquell grup 
d’investigadors alemanys. Ràpidament, una dotació dels Mos-
sos d’Esquadra van intervenir els dos blocs extrets de forma 
il·legal que contenien restes d’una posta d’ous de dinosaures. 
A partir d’aquest moment comencen a sortir un bon nombre 
de publicacions relacionades amb les restes indirectes de di-
nosaures de la vall del riu Sallent, i molt especialment del ja-
ciment de Pinyes (vegeu Sander et al., 1998; López-Martínez, 
1999; Peitz, 1999, 2000; Mueller-Töwe et al., 2002; Escuer et al., 
2003, 2006; Vila et al., 2006a, 2006b, 2008; Fortuny et al., 2007; 
Jackson et al., 2008; Vila et al.; 2009).
Actualment, la vall del riu Sallent continua essent zona d’in-
terès científic i objecte de múltiples investigacions per part 
del Grup de Recerca del Mesozoic de l’Institut Català de Pa-
leontologia. Bona part d’aquest interès es veu reflectit en el 
fet que durant el transcurs del 2009 els jaciments de la vall del 
riu Sallent van formar part d’una de les excursions de camp 
del congrés científic internacional Mesozoic Terrestrial Ecosys-
tems, que va tenir lloc a Terol. A més, part dels resultats dels 
estudis realitzats entre el 2007 i el 2008 van ser presentats al 
prestigiós congrés Dinosaur Eggs and Babies, realitzat a la Uni-
versitat de Bozeman (Montana, Estats Units d’Amèrica).
A més, tota la informació científica que es desprèn d’aquests 
estudis i d’altres és susceptible de ser utilitzada en la divulga-
ció que s’ha de dur a terme al centre d’interpretació del dino-
saures Dinosfera, a Coll de Nargó.

els JacIments de PInYes I la Vall del RIu sallent
Durant les tasques de prospecció paleontològica a la zona de 
la vall del riu Sallent dutes a terme durant els anys 2002, 2003 i 
2004 i realitzades per l’associació ADAU i el Consorci Paleonto-
logia i Entorn de l’Alt Urgell, es va posar de manifest la presèn-
cia de nombrosos punts amb restes fòssils, principalment atri-
buïdes a ous i postes de dinosaures. Això va portar personal 
de la UB i de l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de 
Sabadell a realitzar uns estudis preliminars sobre la diversitat 
oològica de la vall del riu Sallent, i es van focalitzar la major 
part dels esforços a la zona del jaciment de Pinyes. Aquestes 
tasques van desembocar en un seguit de treballs de final de 
carrera que, tot i obtenir resultats prou interessants, no tracta-
ven el conjunt dels set jaciments amb ous de dinosaures que 
es localitzen a la vall del riu Sallent.
L’any 2005, l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de 
Sabadell va iniciar les excavacions al jaciment de Pinyes, pos-
siblement el més ric de la zona (Galobart et al., 2008). És du-
rant les intervencions d’aquell any que es posa de manifest 
l’excel·lent estat de preservació d’algunes de les postes d’ous 
de dinosaure del jaciment, entre les quals van destacar les 
postes 17E04, 17E05, 18E01 i 18E02. L’actual Institut Català de 
Paleontologia (ICP), que ha continuat les tasques iniciades per 
l’Institut de Paleontologia Miquel Crusafont de Sabadell, va 
reprendre les excavacions del jaciment de Pinyes l’any 2007, 
i es va incidir novament en la posta 18E02, que va confirmar 
les primeres sospites dels investigadors: es tractava possible-
ment d’una de les postes més grans trobades mai a Europa, 
amb un total de 20 ous observats al mateix jaciment. Vistes 
les dimensions d’aquest descobriment, es va haver d’idear un 
nou sistema per extreure-la de la matriu de roca que la con-
tenia. Aquesta feina es va realitzar entre els anys 2008 i 2009 
(Galobart et al., 2009).

sItuacIó GeoGRÀFIca I GeolÒGIca del JacIment

Jaciments de la vall del riu sallent 
Els jaciments de la vall del riu Sallent comprenen un total de 
vuit quilòmetres quadrats de superfície. Tot i que la distribució 
de les restes no és uniforme, hi ha una clara concentració de 
restes fòssils a la zona central de la vall. Geogràficament, els 
jaciments es troben distribuïts entre les poblacions de Coll de 
Nargó, a l’est, i Sallent, a l’oest (fig. 1). Com s’ha comentat ante-
riorment, existeixen fins a set jaciments amb ous de dinosau-
res situats de forma quasi transversal a la direcció de la vall del 
riu Sallent, motiu pel qual es podria considerar que la mateixa 
vall és un “macrojaciment” de restes fòssils.

Jaciment de Pinyes (posta 18e02)
L’àrea d’excavació està situada a la quadrícula delimitada per 
les coordenades geogràfiques del plànol de Pinyes (267-88), 
dins del terme municipal de Coll de Nargó (Alt Urgell, Lleida).
A la zona s’hi accedeix per un desviament que s’agafa passada 
la masia de Pinyes, del camí que porta de Coll de Nargó fins a 
Sallent. Aquest camí porta a un prat, i d’aquí ens desplacem 
uns 300 metres en direcció est per la solana del serrat de la 
Trencada. En aquest punt travessem el serrat i hi trobem la 
zona d’excavacions.
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situació geològica dels jaciments
Els jaciments es troben a la Formació Tremp, dins dels sedi-
ments de fàcies “garumnianes”, amb una edat que varia entre 
el Campanià superior i el Maastrichtià superior, és a dir, entre 
70 i 66 milions d’anys d’antiguitat.
Aquesta formació està composta per una successió de mate-
rials i a la base presenta una alternança de margues, carbons 
i calcàries que contenen restes de fauna i flora continental 
salobre i de transició. Aquests sediments progressivament 
van passant a lutites i margues de color gris amb tonalitats 
vinoses i ocres, fortament bioturbades per arrels i l’acció de 
crustacis continentals. Aquests materials, a mesura que pu-
gem en la sèrie, van adoptant una tonalitat cada vegada més 
vermellosa i es van alternant amb barres sorrenques i canals 

de conglomerats. El sostre de la formació és clarament detrític 
amb diverses intercalacions de carbonats amb oncòlits.
El paleoambient inferit per al jaciment considerat correspon-
dria a una zona fangosa, propera a un curs fluvial, que periò-
dicament dipositaria materials a les seves planes d’inundació.

extracció de la posta d’ous 18e02
Durant els treballs d’excavació que es varen dur a terme al jaci-
ment de Pinyes l’any 2005, es va descobrir i cartografiar un con-
junt d’ous a la capa 18E. Dos anys després, durant els treballs 
portats a terme l’any 2007 es va continuar treballant en aques-
ta posta i es va poder observar que contenia un gran nombre 
d’ous (fig. 2). En aquell moment, es va cartografiar detallada-
ment cadascun dels ous de la posta (Galobart et al., 2009).
A partir dels treballs de cartografia es van poder donar uns 
resultats preliminars que mostraven la morfologia de la posta, 
el nombre d’ous i també la seva distribució en el conjunt del 
niu (fig. 3). Aquests models tridimensionals també van servir 
de base per dur a terme els treballs científics que, sobre les 
postes de Pinyes, s’han publicat en diverses revistes (Vila et al., 
2006a, 2006b, 2008, 2009, 2010a, 2010b).
Durant l’any 2008 es van dur a terme els treballs de preparació 
per extreure la posta. Primer, es van consolidar tots els ous 
amb Paraloid al 5% i al 10% de concentració. Per sobre del 
Paraloid es va fer una capa protectora de guix (vegeu la figura 
4), reforçada amb espart, per tal de donar cohesió al niu i tam-
bé evitar fractures accidentals durant les tasques d’extracció.
Un cop protegida la posta, es va fer una neteja del sediment 
que l’envoltava, tant amb maquinària lleugera (martells per-
cussors) com amb maquinària pesant (retroexcavadora). En 
ambdós casos es fa fer un seguiment exhaustiu d’aquestes 
tasques perquè no es coneixia la morfologia definitiva que 
podria tenir la posta. Pel tipus de roca que envoltava els ous, 
es va descartar l’ús de maquinària pesant i, per tant, es van 

Figura 1. mapa de situació geogràfica i geològica 
dels Jaciments de Coll de Nargó (Alt Urgell). 
Assenyalat amb una estrella, es marca el punt 
exacte de les acotacions realitzades aquest any. 1. 
Sediments quaternaris; 2. Conglomerats del Paleocè; 
3. Carbonats danians; 4. Argiles vermelles de la 
Formació Tremp; 5. Margues grises i carbonats de 
la Formació Tremp; 6. Fm. Gres d’Areny; 7. Materials 
d’edat cretàcica i juràssica.

Figura 2. La posta d’ous de dinosaure 18E02, durant 
els treballs de cartografia duts a terme l’any 2007. El 
paleontòleg Bernat Vila enumera i identifica els ous 
de la posta.

Figura 3. Model computeritzat de la posta d’ous de 
dinosaure a partir de les dades obtingudes amb 

l’estació total. També s’hi inclou una interpretació 
tafonòmica d’aquestes dades.
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buscar altres alternatives per dur a terme l’extracció. Final-
ment, es va decidir provar el ciment expansiu com a eina per 
separar el bloc de sediment de la matriu que el conté. Per dur 
a terme aquesta metodologia, calia trobar un sistema per fer 
forats a tot el perímetre del bloc sense afectar la integritat de 

la posta. Amb aquesta finalitat, es va utilitzar una màquina de 
perforació amb corona de diamant, HILTI DD-160 E (figures 4 i 
5), amb una barrina de 50 mm de diàmetre. L’espai entre cada 
perforació era d’uns 20 centímetres de mitjana, però també 
quedava subjecte a les irregularitats del terreny.
Un inconvenient d’aquest treball és que necessita un aporta-
ció constant d’aigua durant tot el procés de barrinament, de 
manera que es van utilitzar grans bidons d’aigua que, situats 
en un punt més alt que la posta, aportaven aigua al jaciment 
mitjançant una mànega.
Un cop avaluades diverses opcions, es va optar per l’ús d’un 
ciment expansiu, CBA Cementos Expansivos, material d’apli-
cació industrial en pedreres i construccions públiques. Aquest 
producte permet aplicar una pressió extrema en punts molt 
concrets, i així s’aconsegueix crear fractures i trencaments 
d’una forma controlada i precisa. Cal tenir present que les 
condicions meteorològiques han de ser les òptimes per apli-
car aquest producte, ja que amb temperatures elevades o am-
bients humits la reacció de la mescla no és efectiva.
El ciment expansiu és un producte d’aplicació fàcil, ja que es 
barreja amb una proporció determinada d’aigua i ja està llest 
per introduir-lo als forats (fig. 6). L’únic problema és saber si 
les perforacions estan fetes amb prou regularitat i són prou 
profundes perquè el ciment faci l’efecte desitjat.
Cal esperar un mínim de 24 hores perquè es notin els efectes 
d’aquest producte, ja que es tracta d’un sistema d’actuació 
lenta, però molt efectiva. Un cop transcorregut aquest perío-
de de temps, i comprovat que el ciment ha fet la seva feina i 
no ha provocat danys estructurals sobre la mòmia, s’inicia una 
segona fase de protecció. Abans de fer aquesta protecció es 
va procedir a fer una neteja de tot el voltant del bloc amb l’ob-
jectiu d’observar els punts de fractura que havia creat l’acció 
del ciment expansiu.
La protecció final del bloc va ser doble. D’una banda, es va fer 
un recobriment amb diverses capes de fibra de vidre amb una 
base de resina acrílica (fig. 8). Aquest producte aporta rigide-
sa, però també té una certa flexibilitat, molt important en el 
moment d’extreure i girar el bloc.
A més, i ateses les enormes dimensions de la mòmia 
(3 x 1,3 x 0,5 metres), es va creure convenient reforçar-la amb 

Figura 4. Detall de la perforació feta amb la HILTI 
amb una corona de diamant. Per dur a terme 
una perforació continuada, va ser necessari un 
subministrament continuat d’aigua durant aquesta 
activitat.

Figura 5. Vista general dels treballs de perforació. 
Després de diversos dies de treballar-hi, es va perforar 
tot el perímetre del bloc. En aquesta imatge també es 
pot observar la capa de guix (d’un gruix mitjà d’uns 10 
cm) que protegia els ous

Figura 6. Aplicació del ciment expansiu als forats. 
S’observa que la barreja és molt fluida i té gran 

capacitat de penetració a les esquerdes.
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una estructura metàl·lica a manera d’esquelet extern. Aquest 
procediment requereix la intervenció de personal expert en 
l’ús i la manipulació de materials metal·lúrgics (fig. 9).
Ara el bloc de pedra es trobava prou subjecte amb les pro-
teccions de guix, de resina de polièster i amb l’estructura 
metàl·lica; no obstant això, i preveient un gran esforç en el 
moment d’extreure el bloc (que en aquells moments encara 
estava encaixat al sediment), així com el fet que s’hauria de 
girar tant per transportar-lo com per a la seva restauració, es 

va fer una embolcall final amb resina de poliuretà expandida. 
Aquesta resina, en catalitzar deixa bombolles d’aire a l’interior 
que serveixen d’amortidors de cops i impedeixen que els xocs 
es propaguin cap al fòssil (fig. 10).
Atès el pes de la mòmia, aproximadament dues tones, es va fer 
absolutament necessari l’ús de maquinària pesant en l’extrac-
ció, com una retroexcavadora (fig. 11 i 12). Aquesta màquina va 
accedir al jaciment per un camí que va arranjar i va començar 
la tasca d’extracció. La primera part era la més senzilla, però 

Figura 7. El bloc amb la posta un cop netejat el 
sediment.

Figura 8. Un cop ha actuat el ciment expansiu i la 
mòmia té les mides i la forma definitiva prèvia a la 
seva extracció, comença el procés de protecció. Per 
sobre de la capa de guix original es col·loca una capa 
de fibra de vidre amb resina de polièster.

Figura 9. Preparació de l’esquelet metàl·lic sobre la 
mateixa mòmia. Vista general un cop fin alitzada 

aquesta fase de reforç.

Figura 10. Confecció de l’última fase de protecció 
de la mòmia prèvia a la seva extracció. El poliuretà 

permet absorbir qualsevol impacte que pugui rebre la 
mòmia durant l’extracció.
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alhora la que implicava més perill, i consistia a descalçar el bloc 
del terra i donar la volta a la mòmia d’una forma ràpida i preci-
sa (fig. 11). Aquest procés va ser un èxit total i no va quedar cap 
fragment de posta al sediment. A continuació, es va cercar el 
millor sistema per transportar la mòmia fins a un camió equi-
pat amb una grua-ploma perquè la carregués i la transportés a 
la seva destinació provisional, el Centre de Preparació i Restau-
ració de l’Institut Català de Paleontologia (Fig. 12).
Un cop al centre, es va iniciar un llarg procés de preparació pa-
leontològica. El bloc es va dipositar cap per avall, i es va deixar 
a la vista el sediment de la part inferior (fig. 13). Els treballs 
de preparació van consistir a rebaixar aquest sediment fins a 
trobar la part inferior dels ous de la posta (fig. 14).
Un cop van aflorar la part inferior dels ous, es van delimitar ca-
dascun d’aquests fins a aconseguir deixar a la vista el màxim 
nombre d’ous (fig. 15). Hem de tenir en compte que part dels 
ous deixats al descobert durant les tasques de preparació no 
s’observaven al jaciment perquè estaven tapats pel sediment.

Figura 11. Desfalcament de la mòmia amb l’ajuda 
d’una retroexcavadora. Com s’aprecia en aquesta 

foto, la base de la mòmia ja estava separada del 
terreny gràcies a l’acció del ciment expansiu

Figura 12. Transport de la mòmia amb la màquina 
retroexcavadora fins al camió que va portar el fòssil 
fins el Taller de Preparació Paleontològica de l’ICP, 
amb seu a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Figura 13. Dipòsit provisional de la mòmia 18E02 
a les instal·lacions de preparació i restauració que 
té l’Institut Català de Paleontologia al campus de 

Bellaterra de la UAB.

Figura 14. Tasques de preparació i restauració del 
material extret a la campanya del 2009.

Figura 15. Vista general de la posta un cop preparada. 
Actualment, aquest fòssil s’exposa al Museu 

Crusafont de Sabadell, a l’espera que es traslladi al 
seu emplaçament definitiu, a Coll de Nargó.
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aGRaÏments
Tots els treballs s’emmarquen dins del Projecte de recerca dels 
jaciments paleontològics del trànsit Cretaci/paleogen del Prepi-
rineu català: sistemàtica, paleoecologia i implicacions paleobio-
geogràfiques (2007-2011), i també participen del projecte del 
Ministeri de Ciència i Innovació Evolución de los dinosaurios 
en el este Ibérico, y su entorno, durante el Cretácico: Sistemáti-
ca e inferencias paleobiológicas y Paleoecológicas per als anys 
2009-2011, ambdós sota la direcció del Dr. Àngel Galobart.
Així mateix, part dels treballs aquí descrits s’han dut a terme 
gràcies a l’ajut ACOM Estudi parataxonòmic i diversitat d’ooes-
pècies del Cretaci superior dels jaciments de la vall del riu Sallent: 
registre d’ous de dinosaures del Prepirineu català, sota la direc-
ció d’Albert Garcia Sellés.
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RESULTAT DE LES PROSPECCIONS
PALEONTOLÒGIQUES

A LA VALL DEL RIU SALLENT
(COLL DE NARGÓ, ALT URGELL)

Albert G. Sellés1, Bernat Vila2 i Àngel Galobart1

Resum
Els jaciments paleontològics de la vall del riu Sallent són coneguts a tot 

el món per la gran riquesa i diversitat d’ous de dinosaures que mostra. 
D’entre tots els tipus d’ous fòssils trobats a la zona destaquen aquells as-
signats a l’oofamília Megaloolithidae, altrament coneguts com a ous de 
dinosaures sauròpodes. Aquesta tipologia d’ou fòssil, representada a la 

vall del Riu Sallent per fins a cinc ooespècies (Cairanoolithus roussetensis, 
Megaloolithus aureliensis, Megaloolithus siruguei, Megaloolithus mamillare, 
Megaloolithus baghensis), ha estat identificada en més de 40 nivells estra-

tigràfics diferents.
Aquesta persistència d’aquest registre observada al llarg de la secció es-

tratigràfica indicaria una recurrència temporal, lligada a la preferència de 
zona de nidificació, d’alguns dinosaures sauròpodes a l’àrea estudiada. A 

més, el fet de trobar dues o més ooespècies coexistint en un mateix nivell 
estratigràfic es pot interpretar com una evidència que dues espècies de 
dinosaures o més haurien compartit la mateixa zona de nidificació. Una 

de les característiques més notables de les ooespècies d’ous megaloolit-
hids és el seu caràcter successori i de reemplaçament al llarg del temps, 

fet que les fa ser una eina molt útil per a la datació de dipòsits continen-
tals. Considerant les associacions i les alternances oològiques observades 
a la vall del Riu Sallent, es pot inferir una edat per els jaciments de la zona 

compresa entre els 71 i 68 milions d’anys.

PaRaules clau
Ous, dinosaures, Cretaci superior, Alt Urgell

AbstrAct
Paleontological sites at Vall del riu Sallent are worldwide known for yielding 

one of the richest and more diverse record of dinosaur eggs. Among all the 
egg types discovered at the area, the oofamily Megaloolithae or sauro-

pod-egg-type is the most outstanding. In the Vall del riu Sallent area, this 
oofamily is represented by five different oospecies, distributed along up to 40 

stratigraphic levels: Cairanoolithus roussetensis, Megaloolithus aureliensis, 
Megaloolithus siruguei, Megaloolithus mamillare, Megaloolithus baghensis.

The high recurrence of this exceptional fossil record suggests that the area 
was used repetitively by sauropod to lay their eggs. In addition, the occurren-
ce of two or more egg types in the same stratigraphic level led to hypothesize 

that sauropods could share their nesting areas with other dinosaurs. Using 
stratigraphical and biological temporal succecions principles, a biostrati-

graphical framework based on megaloolithid oospesies has been build up. 
According to the results, the age of the paleontological sites at the la vall del 

Riu Sallent is ranging from 71 to 68 millions of years ago.

Keywords
Dinosaur eggs, Upper Cretaceous, Alt Urgell

1 Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, 08201, Sabadell, Spain.
2Grupo Aragosaurus-IUCA, Área de Paleontología, Facultad de Ciencias, Universidad de 
Zaragoza, 50009 Zaragoza, Spain.
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IntRoduccIó
Malgrat que popularment ja es coneixia l’existència de restes 
fòssils a la vall del riu Sallent (Alt Urgell) des de la dècada del 
1940, no és fins al 1961 que el geòleg francès A.F. Bourdimont 
cita per primera vegada restes fòssils atribuïdes a dinosaures 
en aquest sector del Prepirineu català, informació posterior-
ment ratificada pel Dr. Joan Rosell (1965). El primer estudi 
científic en què es consideren les restes fòssils de la vall del 
riu Sallent va ser realitzat per l’alemany Erben i col·laboradors 
(1979), que va utilitzar closques d’ous de dinosaures dels jaci-
ments de Coll de Nargó per intentar provar dues hipòtesis: la 
primera, relacionar l’augment de les closques patològiques, 
amb malformacions, que haurien impedit el desenvolupa-
ment de l’embrió i la consegüent extinció dels dinosaures, i la 
segona, demostrar l’existència d’alguns taxons més enllà del 
límit Cretaci-p aleogen. En ambdós casos, les seves hipòtesis 
van ser refutades amb posterioritat. Cinc anys més tard dels 
treballs d’Erben, Willems (1985) va realitzar un estudi sobre les 
fàcies sedimentàries del Cretaci superior de l’àrea del Sinclinal 
de Coll de Nargó en què torna a fer referència a restes d’ous 
de dinosaures.
No ha estat fins a èpoques més recents que la presència de 
restes d’ous de dinosaures de la vall del riu Sallent ha deixat 
de ser un fet anecdòtic per convertir-se en un punt d’interès 
científic. A partir de la dècada dels vuitanta és quan comen-
cen a sortir un bon nombre de publicacions relacionades amb 
les restes de dinosaures de la vall del riu Sallent, i molt espe-
cialment amb el jaciment de Pinyes (vegeu Sander et al. 1998; 
López-Martínez 2000; Peitz 2000; Mueller-Töwe et al. 2002; 
Fortuny et al. 2007; Jackson et al. 2008; Vila et al. 2010; Sellés 
et al. 2013; entre molts d’altres).
Durant les tasques de prospecció pale-
ontològica a la zona de la vall del riu Sa-
llent dutes a terme durant els any 2002, 
2003 i 2004 realitzades per l’associació 
ADAU i el Consorci Paleontologia i En-
torn de l’Alt Urgell, es va posar de ma-
nifest la presència de nombrosos punts 
amb restes fòssils, principalment atribuï-
des a ous i postes de dinosaures. Això va 
fer que personal de la UB i de l’Institut de 
Paleontologia Miquel Crusafont de Saba-
dell realitzés uns estudis preliminars so-
bre la diversitat oològica de la vall del riu 
Sallent, i es focalitzés la major part dels 
esforços a la zona del jaciment de Pinyes. 
Aquestes tasques van desembocar en 
un seguit de treballs que, tot i obtenir 
resultats prou interessants, no tractaven 
el conjunt dels sis jaciments amb ous de 
dinosaures que es localitzen a la vall del 
riu Sallent.
En aquest treball s’aporta informació del 
conjunt de jaciments que es localitzen al 
llarg dels afloraments del Cretaci superi-
or de la vall del riu Sallent, tant pel que 
fa a les atribucions taxonòmiques de les 
restes com a les seves implicacions bio-
estratigràfiques.

context geogràfic i geològic
Geogràficament, els jaciments paleontològics de la vall del 
riu Sallent s’estenen per una superfície de vuit quilòmetres 
quadrats, entre les poblacions de Sallent i Coll de Nargó (Alt 
Urgell, província de Lleida). Al llarg de la vall es poden identi-
ficar fins a sis jaciments, que d’oest a est són: Sallent, Pinyes, 
Teuleria, Santa Eulàlia, Codó i els Encerris (figura 1A, B).
Els afloraments que contenen les restes fòssils formen part 
dels materials sedimentaris continentals i transicionals de 
la Formació Tremp, que es van dipositar al llarg d’una conca 
d’avantpaís oberta cap al golf de Biscaia durant el Maastrich-
tià i fins a l’Oligocè (Muñoz 1991), i com a conseqüència de 
l’emplaçament dels diversos fronts d’encavalcament es van 
originar els Pirineus (Puigdefàbregas, Souquet 1986). Durant 
el Maastrichtià inferior, el mar va experimentar una regressió a 
les parts més orientals i centrals des Pirineus, i aquestes àrees 
van quedar sota condicions continentals.
En termes generals, existeixen dues formacions geològiques 
que caracteritzen els dipòsits sedimentaris del Cretaci ter-
minal a Catalunya: Formació Areniscas d’Areny i Formació 
Tremp. La primera consisteix en dipòsits de platja, sistemes 
d’illa-barrera i deltes formats per gresos quarsítics amb estra-
tificació encreuada de mitja i gran escala (Riera et al. 2009). 
L’edat d’aquesta formació s’estén entre el Campanià superior i 
el Maastrichtià superior (Ardèvol et al. 2000). La transició entre 
aquesta formació i la suprajacent Formació Tremp es produeix 
mitjançant una interdigitació (Liebau 1973) d’estrats amb una 
marcada diacronia (Riera et al. 2009). D’altra banda, la Forma-
ció Tremp inclou dipòsits tant continentals com marins/tran-
sicionals, i s’estén des del Campanià superior fins el Paleocè 
superior (Mey et al. 1967; Willems 1985).

Figura 1. Situació geogràfica (A) i geològica (B) dels jaciments 
paleontològics de la vall del riu Sallent. C) Secció estratigràfica tipus de 
la vall del riu Sallent realitzada a les proximitats del jaciment de Pinyes, 
en què es mostra la distribució de les diferent formacions geològiques 
que afloren a la zona i la distribució de les restes oològiques fòssils.
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Atesa l’heterogènia sedimentària d’aquesta formació, la For-
mació Tremp ha estat dividida de forma informal en quatre 
unitats (segons Rosell et al. 2001), que de base a sostre són: 
unitat grisa, unitat vermella inferior, Calcàries de Vallcebre i 
equivalents laterals, i la unitat vermella superior. A la zona 
de la vall del riu Sallent, les restes fòssil de closques i ous 
de dinosaures es localitzen principalment a les unitats gris i 
vermella inferior (figura 1C). La primera unitat consta d’una 
alternança de margues grises, carbons i calcàries d’uns 60 
metres de potència dipositats en ambients de lagoon o 
lacustres litorals (Díaz-Molina 1987; Cuevas 1992). La unitat 
vermella Inferior es caracteritza per una successió d’argiles 
vermelles, gresos i conglomerats amb una potència sedi-
mentària superior als 500 metres. Les argiles i lutites verme-
lles dominen la secció estratigràfica, i aquestes contenen 
abundants traces de bioturbació, marques de decoloració i 
nòduls carbonatats associats a l’activitat d’arrels i plantes. La 
combinació d’aquest caràcters ha permès classificar el pale-
osòl com a tipus calcimorf (Díaz-Molina 1987; Cuevas 1992; 
Cojan 1999).

material i mètodes
El treball de prospecció realitzat combina l’aixecament de di-
verses columnes estratigràfiques, amb l’ajuda d’una vara de 
Jacobs, al llarg dels afloraments de la vall amb el mostreig 
sistemàtic de restes fòssils, i se situen cada una en un marc 
geoestratigràfic concret. En total, s’han localitzat més de 40 
nivells amb restes de closques, ous i postes de dinosaures i 
s’han recuperat més de 4.000 fragments de closca (IPS-58994 
a 59104, 58959, 58960, 58963 a 58965, 58967, 58968, 58975, 
58982, 58987, 58992, 59132 a 59135, 59137, 82173 a 82180, 
82182 a 82227, 82230 a 82270) que corresponen a més de 
200 punts fossilífers diferents. A part d’aquest material, es van 
revisar les restes de closques d’ou de dinosaure recuperades 
durant les campanyes de prospecció d’anys anteriors que es-
taven dipositades a les instal·lacions del Museu dels Dinosau-
res de Coll de Nargó. Actualment, tot el material estudiat està 
dipositat legalment a les col·leccions del Museu de Paleonto-
logia Miquel Crusafont de Sabadell.
Totes les restes estudiades van ser tractades amb una solució 
d’hidròxid de potassi (10% KOH) i exposades a un bany d’ul-
trasons durant 20 minuts per tal d’eliminar impureses adheri-
des a la superfície de les closques. Primerament, es va realitzar 
una identificació ràpida de les mostres amb una lupa estere-
oscòpica Leica® MZ16 i analitzades informàticament amb el 
programa Leica® Application Suites 2.8.1.
Es va procedir a la selecció d’algunes de les mostres per fer-ne 
làmines primes (30 μm de gruix) o bé analitzar-les amb el mi-
croscopi electrònic de rastreig ESEM Quanta 200 dels Serveis 
Cientificotècnics de la Universitat de Barcelona.
La terminologia que es va emprar per descriure el material es 
basa en els treballs de Mikhailov (1997).

Paleontologia sistemàtica
Megaloolithidae ZHAO, 1979
Cairanoolithus VIANEY-LIAUD, MALLAN, BUSCAIL & MONTGE-
LARD, 1994
Cairanoolithus cf. reoussetensis VIANEY-LIAUD, MALLAN, BUS-
CAIL & MONTGELARD, 1994

Descripció i discussió
Els ous són esfèrics, amb un diàmetre comprès entre els 18 i 
els 15 cm, malgrat que alguns dels exemplars es troben de-
formats per la tectònica local i poden presentar morfologies 
semiel·líptiques. Les closques tenen un gruix d’1,11-1,64 mm, 
amb un valor mitjà d’1,29 mm. La superfície externa és prin-
cipalment llisa o lleugerament ondulada, amb la presència de 
nodes ornamentals arrodonits (1,5 mm de diàmetre) distribu-
ïts aleatòriament. En vista radial a làmina prima, les unitats de 
closca mostren una morfologia columnar (relació alçada-am-
plada de 2,7) i freqüentment fusionades amb les unitats ad-
jacents. Les línies de creixement són rectes o ondulants, en 
funció de la topografia externa de la closca. També en vista 
radial s’observen canals de respiració estrets (71 μm d’ampla-
da) i rectilinis que s’expandeixen lleugerament en la part més 
apical.
La combinació de caràcters microestructurals, principalment 
la forma de les unitats de closca i la tipologia de l’ornamen-
tació externa, permet classificar les restes com a pertanyents 
a l’oogènere Cairanoolithus. Actualment, aquest oogènere 
comprèn dues ooespècies: Cairanoolithus roussetensis (Vi-
aney-Liaud et al. 1994) i Cairanoolithus dughii (Garcia i Via-
ney-Liaud 2001), que es diferencien entre si per caràcters de 
l’ornamentació, la dimensió dels canals de respiració i la forma 
de les unitats. El material recuperat a la vall del riu Sallent pre-
senta més similituds amb C. roussetensis que C. dughii. Malgrat 
això, per les poques restes trobades fins ara l’assignació del 
material queda limitat a C. cf. roussetensis.

Megaloolithidae ZHAO, 1979
Megaloolithus VIANEY-LIAUD, MALLAN, BUSCAIL & MONTGE-
LARD, 1994
Megaloolithus aureliensis VIANEY-LIAUD, MALLAN, BUSCAIL & 
MONTGELARD, 1994
Descripció i discussió
Fins ara només s’ha trobat un sol ou aïllat que presenta una 
morfologia ovoïdal amb l’eix llarg de 19,4 cm i el curt de 10 
cm. La closca és relativament fina (1,11-1,44 mm) amb un 
gruix mitjà d’1,29. La superfície externa de la closca mostra 
nodes ornamentals arrodonits (0,5 mm de diàmetre) aïllats, 
separats entre si per superfícies llises. En vista radial, les uni-
tats de closca presenten forma de ventall aixafats i irregulars, 
fusionats entre si, amb una relació alçada-amplada de 2,32. 
Les línies de creixement són corbes i travessen els marges de 
les unitats adjacents fusionades. El sistema de canals és cana-
liculat, amb obertures circulars de 0,17 mm de diàmetre.
Les restes anteriors, per la morfologia de les unitats en forma 
de ventall, poden ser assignades a l’oogènere Megaloolithus. 
Per la tipologia de l’ornamentació externa i el grau de fusió 
entre les unitats de closca, les restes descrites aquí poden ser 
assignades a l’ooespècie M. aureliensis (Vianey-Laiud et al. 
1994).

Megaloolithus siruguei VIANEY-LIAUD, MALLAN, BUSCAIL & 
MONTGELARD, 1994
Descripció i discussió
Els ous són subesfèrics (20 x 18,5 cm) i les closques, relativa-
ment gruixudes, amb uns valors compresos entre 1,75 i 3,6 
mm. La superfície externa de les closques apareix comple-
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tament coberta amb nodes arrodonits 
que constitueixen la part superior de les 
unitats de closca esferulítiques. Aquesta 
ornamentació rep el nom de compacti-
tubercular (Mikhailov 1991), en què el 
diàmetre dels nodes oscil·la entre 0,15 
i 1,23 mm. En vista radial, les unitats de 
closca presenten una morfologia en for-
ma de ventall allargat, amb una relació 
alçada-amplada de 3,5. Aquestes unitats 
estan formades per cristalls de calcita dis-
posats de forma radial que creixen a partir 
del nucli orgànic d’acreció situat a la base 
de les mateixes unitats. Tot i que, per nor-
ma general, les unitats de closca es troben 
ben diferenciades, en ocasions poden es-
tar fusionades les unes amb les altres. Les 
línies de creixement són corbes de la base 
al sostre de les unitats, però poden pre-
sentar una forma ondular quan travessen 
els límits de dues unitats adjacents fusio-
nades. Els canals de respiració són mes o menys estrets i allar-
gats, amb un diàmetre entre 40-130 μm. Sovint s’hi observen 
un seguit de canals transversals, a partir del canals principals, 
que poden creuar les unitats de closca, i que poden produir 
un sistema de canals reticulat (amb expansions en les tres 
dimensions de l’espai). Aquest sistema de canal complex 
és característic de l’ooespècie Megaloolithus siruguei, i el fa 
fàcilment identificable entre totes les espècies d’ous fòssils 
d’aquesta oofamília.

Megaloolithus mamillare VIANEY-LIAUD, MALLAN, BUSCAIL & 
MONTGELARD, 1994
Descripció i discussió
Fins a l’actualitat no s’ha trobat cap ou sencer a la vall del 
riu Sallent. Les closques tenen un gruix intermedi d’1,9 mm 
i estan cobertes per petits nodes arrodonits (0,73 mm de dià-
metre). De vegades els nodes poden estar fusionats i formar 
petites crestes. En vista radial, les unitats presenten forma de 
ventall ben delimitats, amb una relació alçada-amplada de 2, 
i les línies de creixement apareixen ben arquejades. El sistema 
de canals respiratori és tubocanaliculat, amb canals estrets i 
rectes, amb una amplada de 50 a 80 μm.
Per les característiques estructurals que mostren aquestes 
closques, podrien ser assignades a tres ooespècies de Megalo-
olithus diferents: M. jabalpurensis, M. dhoridungriensis i M. ma-
millare. L’ootaxó indi M. dhoridungriensis presenta unitats de 
closca de morfologia cilíndrica amb una relació alçada-ampla-
da de 2,7 i és, per tant, diferent a les mostres descrites ante-
riorment. M. jabalpurensis i M. mamillare comparteixen moltes 
característiques estructurals i únicament són diferenciables 
per la mida dels ous, el gruix de closa (2,3 mm a M. jabalpuren-
sis i 2,1 mm a M. mamillare) i la relació alçada-amplada (2,45 a 
M. jabalpurensis i 2,1-2,2 a M. mamillare). Atès que les mostres 
estudiades tenen un gruix de closca d’1,9 mm i una relació 
alçada-ampla de 2, aquestes són finalment atribuïbles a l’oo-
espècie M. mamillare.
Megaloolithus baghensis KHOSLA & SAHNI, 1995
Descripció i discussió

La pobra preservació dels dos únic ous trobats no permet 
realitzar una estimació de la mida real dels ous. El gruix de 
closca va dels 1,12 mm als 1,85 mm, amb un gruix mitjà d’1,39 
mm. Les unitats de closca tenen forma de ventalls amples i 
irregulars (relació alçada-amplada d’1,88). La superfície ex-
terna de la closca està parcialment coberta per nodes arro-
donits coalescents, i menys freqüentment per àrees llises. Les 
obertures dels canals de respiració se situen prop dels nodes 
ornamentals i presenten unes dimensions de 50-100 μm de 
diàmetre. En vista radial, les línies de creixement apareixen 
lleugerament arquejades, tot i que aquestes línies es disposen 
horitzontalment quan la superfície de la closca és llisa.
Moltes de les característiques mencionades anteriorment 
són similars a les ja descrites per a M. aureliensis (per exem-
ple, closques relativament fines, unitats de closca irregulars, 
ornamentació amb nodes coalescents). Tot i així, la forma de 
les línies de creixement, la densitat de nodes ornamentals i 
la relació alçada-amplada fan que les restes descrites amb 
anterioritat no puguin ser assignades a M. aureliensis. De fet, 
aquests últims trets són propis d’una altra ooespècie de Me-
galoolithus, M. baghensis. És per aquest motiu que aquestes 
últimes restes descrites són atribuïdes a aquesta ooespècie.

dIscussIó
Implicacions bioestratigràfiques
L’abundància i la diversitat de restes megaloolítides en els 
dipòsits continentals del Cretaci terminal del sud de França 
van permetre a Garcia i Vianey-Liaud (2001) establir diferents 
intervals bioestratigràfics basats en les diverses associacions 
oològiques observades i inferint un interval temporal per a 
cada una. Malgrat que alguns autors han qüestionat la vali-
desa de les closques fòssils com a marcadors bioestratigràfics 
(per exemple, Peitz 2000), molts altres han aplicat amb èxit 
aquesta metodologia de datació (Vianey-Liaud, López-Mar-
tínez 1997; López-Martínez 2003; Bravo et al. 2005; Vila et al. 
2011; Sellés et al. 2013; Sellés i Vila, en revisió).
L’ocurrència reiterativa d’ous i closques d’ous Megaloolithus als 
jaciments de la vall del riu Sallent ha permès establir una clara 

Figura 2. Ooespècies del dinosaure de la vall del riu Sallent: Cairanoolithus cf. 
reoussetensis (A), Megaloolithus aureliensis (B), Megaloolithus siruguei (C) i 

Megaloolithus baghensis (D); en vista radial (1), superfície externa (2), detall de 
làmina prima (3) i esquema de les unitats de closca (4). Escala gràfica: 1 mm.
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successió oològica (figura 3) al llarg de més de 500 metres de 
sediments continentals. S’ha pogut establir una primera as-
sociació que inclou tres ooespècies: Cairanoolithus rousseten-
sis, M. siruguei i M. aureliensis. Aquesta associació recorda la 
definida com “Assemblage 1”, de Garcia i Vianey-Liaud (2001), 
al sud de França i que caracteritza el Campanià superior i la 
base del Maastrichtià. Després d’aquesta associació, només 
existeix el registre d’una sola ooespècie, M. siruguei, al llarg 
de 200 metres dins la successió estratigràfica. Justament l’“As-
semblage 2” de Garcia i Vianey-Liaud (2001) i Vila et al. (2011) 
es caracteritza perquè està formada exclusivament per Mega-
loolithus siruguei. Aquesta oozona s’estén des de la base del 
Maastrichtià fins al canvi de polaritat magnètica C31n-C31r, 
ja dins el Maastrichtià superior (Vila et al. 2011). Finalment, la 
presència de les ooespècies M. mamillare i M. baghensis per 
sobre de l’última aparició de M. siruguei suggereix una últi-
ma associació oològica formada per les dues primeres ooes-
pècies. Tant al sud de França com en altres lloc dels Pirineus 
catalans, la coocurrència d’aquestes ooespècies s’ha utilitzat 

com a indicador cronoestratigràfic del Maastrichtià superior 
(Garcia i Vianey-Liaud 2001; Vila et al. 2011).
Així doncs, gràcies el potencial de datació de les ooespècies 
de Megaloolithus es pot establir que els jaciments de la vall 
del riu Sallent tenen una edat compresa entre el Maastrichtià 
inferior (aproximadament fa 71 milions d’anys) i la part alta 
del Maastrichtià superior (fa 68 milions d’anys).
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INTERVENCIÓ ALS JACIMENTS DEL 
CRETACI SUPERIOR DE TORREBILLES

(ISONA I CONCA DELLÀ, PALLARS JUSSÀ),
CAMPANYES 2008 I 2009

Josep Marmi1, Fabio M. Dalla Vecchia1, Violeta Riera2, Rodrigo Gaete3, Àngel Galobart1.

Resum
El barranc de Torrebilles (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, 

Lleida) es localitza entre els pobles de Basturs i Orcau. 
Entre els anys 2001 i 2004 es van descobrir fins a cinc ja-
ciments en aquesta zona, que estan inclosos dins la part 

alta de la unitat vermella inferior de la Formació Tremp 
(Maastrichtià superior). La seva litologia està definida per 

una potent successió d’argiles, gresos i conglomerats que 
correspondria a processos sedimentaris ocorreguts en 

ambients fluvials. Al llarg de dues campanyes d’excavació, 
entre el 2008 i el 2009, es van recuperar 122 restes fòssils, 

les més freqüents de les quals corresponien a tortuga, 
pterosaure i hadrosaure. Entre les restes de tortuga s’ha 

pogut descriure una nova espècie de botremídid, Polyster-
non isonae. Aquesta espècie podria ser una de les darreres 

representants de les tortugues de riu del gènere Polyster-
non abans de la seva extinció. Pel que fa als pterosaures, 

es tractaria de la primera cita d’aquests rèptils voladors 
extingits a la Formació Tremp.

PaRaules clau
Barranc de Torrebilles, Maastrichtià, Polysternon,

pterosaure

AbstrAct
Barranc de Torrebilles (Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà, 

Lleida) is located between the towns of Basturs and Orcau. 
Between 2001 and 2004 up to five sites in this zone were 

discovered, which are included in the upper part of the lower 
red unit of the Tremp Formation (Late Maastrichtian). Its 

lithology is defined by a powerful sequence of clays, sandsto-
nes and conglomerates that correspond to sedimentary pro-

cesses occurring in fluvial environments. During two exca-
vation campaigns between 2008 and 2009, 122 fossils were 

recovered, with turtles, pterosaurs and hadrosaursbeing the 
most common. A new species of Bothremydidae, Polyster-
non isonae, can be described from the turtle remains. This 
species could be one of the last representatives of the river 

turtle genus Polysternon before its extinction. With regard to 
the pterosaurs, this would be the first finding of these extinct 

flying reptiles in the Tremp Formation.

Keywords
Barranc de Torrebilles, Maastrichtian,

 Polysternon, pterosaur
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IntRoduccIó
La riquesa paleontològica de la conca de Tremp és ben cone-
guda des de l’any 1927, quan l’enginyer Joaquín Maluquer va 
citar les primeres restes de dinosaure descobertes a la rodalia 
de la ciutat de Tremp per Bartolomé Castell (Maluquer, 1927). 
Des d’aleshores, i especialment a partir de la meitat dels 80, 
es va començar una prospecció sistemàtica dels afloraments 
Cretacis continentals al llarg de tota la conca per part de dife-
rents institucions científiques (Universitat de Berlín, Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Institut Paleontològic 
de Sabadell, Universitat Autònoma de Barcelona, Universidad 
Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 
Museu de la Conca Dellà). Les prospeccions realitzades per 
membres del Museu de la Conca Dellà entre el 2001 i el 2004 
van permetre la descoberta de fins a cinc jaciments localitzats 
en diferents punts del barranc de Torrebilles (Isona i Conca 
Dellà, Pallars Jussà, Lleida). Es tracta d’una zona de barrancs 
de difícil accés, orientats de sud a nord, entre els pobles d’Or-
cau i Basturs. Dos fets van motivar la realització d’una campa-
nya d’excavació paleontològica bienal (entre 2008 i 2009) en 
aquesta localitat. En primer lloc, hi afloraven restes de verte-
brats que podien ser de gran interès per conèixer la diversitat 
dels ecosistemes finicretàcics del que correspondria a l’actual 
regió pirinenca. D’altra banda, aquests jaciments es troben lo-
calitzats dins el cron C29r, que inclou el límit Cretaci/paleogen 
(Dalla Vecchia et al., 2013, p. 1199). Per tant, podrien aportar 
dades de gran valor per conèixer la diversitat de vertebrats 
només uns pocs centenars de milers d’anys abans de l’extin-
ció de finals del mesozoic.

situació geogràfica del barranc de torrebilles i context ge-
ològic general de la conca de tremp
La zona coneguda com el barranc de Torrebilles es troba dins 
del terme municipal d’Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà), al 
nord-oest del poble de Basturs. La part nord del barranc, on 
s’han localitzat la major part dels jaciments, està limitada pel 
serrat de Sanguill, a l’oest, i pel paratge del Gargallar de Xolli-
na, a l’est, a una alçada de 645 metres (fig. 1). Geològicament, 
pertany a la Formació Tremp, que està representada per una 
successió d’estrats de roques sedimentàries formades en am-
bients transicionals marins-continentals i completament con-
tinentals (Mey et al., 1968, p. 221-228). Aquests sediments van 

començar a cobrir els materials marins costaners de la Forma-
ció Gresos d’Areny fa uns 72 milions d’anys, al límit Campa-
nià-Maastrichtià. Al llarg d’una successió d’uns 3.000 metres 
de potència, les formacions Gresos d’Areny i Tremp, junta-
ment amb les unitats inferiors, registren una regressió marina 
des d’ambients marins de plataforma continental carbonata-
da fins a ambients fluvials plenament continentals ocorregu-
da a finals del Cretaci superior (Rosell et al., 2001, p. 47-56).
La Formació Tremp assoleix uns 800 metres de potència a 
la part oriental de la conca sud-pirinenca i es pot dividir en 
quatre unitats informals de la base fins al sostre (Rosell et 
al., 2001, p. 47-56): 1) Unitat grisa, formada per lutites grises 
amb intercalacions de calcàries riques en caròfits, carbons i 
alguns nivells de gresos; s’ha interpretat com un ambient de 
dipòsit lacustre-palustre amb una influència marina variable i 
que dóna canvis cíclics de salinitat; 2) Unitat vermella inferior, 
formada per lutites vermelles amb intercalacions de gresos i 
paleosols; s’ha interpretat com a dipòsits fluvials majoritària-
ment de planura d’inundació; 3) Calcària de Vallcebre i unitats 
equivalents, formada principalment per roca calcària i inter-
pretada com un ambient lacustre; 4) Unitat vermella superi-
or, formada per lutites vermelles, gresos i conglomerats i que 
s’ha interpretat com a dipòsits fluvials o al·luvials. Les unitats 
1) i 2) són del període Cretaci (Maastrichtià), mentre que les 
unitats 3) i 4) pertanyen al Paleocè (Danià-thanetià).
Els jaciments de Torrebilles estan inclosos dins la unitat ver-
mella inferior, al cron C29r, uns 35 metres per sota de les Cal-
càries de Vallcebre i unitats equivalents, i tindrien una edat 
Maastrichtià superior (Marmi et al., 2012, p. 133-142; Dalla 
Vecchia et al., 2013, p. 1199) (fig. 2).

Figura 1. Localització geogràfica de la zona dels 
barrancs de Torrebilles. A, marcat amb el cercle 
vermell al mapa 1:50000 de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya; B, detall al mapa 1:25000 de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya.

Figura 2. Detalls de l’estratigrafia de la unitat vermella 
inferior de la Formació Tremp amb diferents seccions 

realitzades al llarg de la conca (nombres romans, 
vegeu equivalència a Riera et al., 2009, p. 160-171) 

amb què s’ha correlacionat les seccions del barranc 
de Torrebilles (A, B).
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llades).
Jaciment Barranc de Torrebilles-1 (TB-1) (Figura 4A): Litològica-
ment, està format per gresos fins argilosos de color vermell 
intens amb una elevada bioturbació per arrels, principalment. 
S’interpreta com a dipòsit de plana d’inundació. Estratigràfica-
ment, se situaria lleugerament per sota dels nivells de gresos 
on es troben la resta de restes fòssils. S’hi ha trobat una tíbia 
hadrosauroid molt malmesa per l’erosió, una petita falange 
pertanyent al dígit II o III i nombroses estelles d’os.
Jaciment Barranc de Torrebilles-2 (TB-2) (Figura 4B): Gresos fins 
de color vermell i marró amb mottling que s’han interpretat 
com a dipòsits de reompliment de canal fluvial meandrifor-
me. Les restes fòssils apareixen majoritàriament a la zona ba-
sal del canal i inclouen tortugues, pterosaures i hadrosaures.
Jaciment Barranc de Torrebilles-3 (TB-3) (Figura 4C): Es tracta 
de gresos fins i mitjans amb estructures d’imbricació lateral i 
bioturbació en la qual s’han reconegut els icnogèneres Nakto-
demasis i Spirographites. Representarien dipòsits de reompli-
ment de canal fluvial meandriforme com TB-2. S’hi han trobat 
restes de tortugues (la part anterior d’un plastró i algunes pla-
ques de la closca), ossos d’hadrosaure (nombrosos fragments 
vertebrals, un possible fragment de fèmur de mida petita) i 
una bateria dental d’un peix.
Jaciment Barranc de Torrebilles-4 (TB-4) (Figura 4D): S’hi po-
den observar gresos fins de color gris associats lateralment a 
cossos de gres canaliformes de major granulometria. S’inter-
preten com a zones marginals o fases finals de reompliment 
de canals fluvials meandriformes, amb poca acumulació d’ai-
gua, que donen lloc a dipòsits reduïts de baixa energia. S’hi 
han trobat restes de dinosaures ornitòpodes del grup dels 

descripció dels jaciments del barranc de torrebilles
Al llarg del barranc de Torrebilles es pot observar una potent 
successió d’argiles, gresos i conglomerats d’origen fluvial i 
majoritàriament de color vermell (fig. 3). Les barres de gres de 
gra fi-mitjà hi són conspícues i mostren estructures sedimen-
tàries (superfícies d’acreció lateral) que suggereixen que el 
dipòsit de sediments va ser en un medi fluvial meandriforme. 
Els cossos de gres mostren efectes d’una bioturbació modera-
da amb traces de l’icnogènere Spirographites. La majoria dels 
fòssils s’acumulen als nivells de gres amb granulometria més 
fina i de color gris-blavós, que indicava condicions reductores 
i poca energia de sedimentació (probablement zones ento-

Figura 3. Vista d’una part del barranc de Torrebilles on 
es poden observar les barres de gresos intercalades 
amb lutites vermelles. S’hi ha marcat la localització de 
tres punts fossilífers (TB2, TB4 i TB5).

Figura 4. A, Tíbia 
d’hadrosaure excavada 

al jaciment TB1; B, 
jaciment TB2, on s’han 

recuperat nombroses 
restes de pterosaure; 

C, jaciment TB3, on 
s’han trobat restes de 

tortuga i d’hadrosaure; 
D, jaciment TB4, on 
s’han trobat restes 

d’hadrosaure; E, 
jaciment TB5, on s’ha 

trobat una closca 
articulada de la tortuga 

Polysternon isonae.
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hadrosaures (un petit dentari esquerre, restes vertebrals, un 
fragment d’húmer i diferents ossos de la cintura pelviana i de 
l’extremitat posterior).
Jaciment Barranc de Torrebilles-5 (TB-5) (Figura 4E): Gresos de 
granulometria fina i mitjana amb estructures d’imbricació la-
teral i una important bioturbació. Probablement es tracta d’un 
equivalent lateral de TB-3. S’hi ha trobat restes de tortuga. 
Al fons i als marges és fàcil trobar-hi blocs de gres caiguts amb 
icnites d’hadrosaures. A partir de la litologia d’aquests blocs 
s’ha pogut deduir que provenen de TB-1, 2 i 5.

Registre fòssil dels jaciments del barranc de torrebilles
Al llarg de les campanyes d’excavació realitzades al juliol dels 
anys 2008 i 2009 es van recuperar fins a 122 restes fòssils. No 
obstant això, l’abundància de fòssils és desigual en els dife-
rents jaciments d’aquesta localitat. TB-3 i TB-2 són els jaci-
ments que han proporcionat un registre millor, amb un 46% 
i un 32% de restes, respectivament (figura 5). Pel que fa als 
grups taxonòmics determinats, els hadrosaures (21%), les tor-
tugues (20%) i els pterosaures (17%) són els més ben repre-
sentats (figura 5).
Hadrosaures
Als jaciments del barranc de Torrebilles s’hi ha recuperat un 
material força divers d’aquest grup de dinosaures ornitòpo-
des derivats que inclou restes directes (ossos) i indirectes (ic-
nites). Entre les restes òssies, s’han trobat fragments cranials 
(un dentari i dents aïllades) i, sobretot, postcranials (diverses 
vertebres dorsals, sacres i caudals), un húmer, una possible 
ulna, tres isquis, un fèmur, tres tíbies, un metatarsià i una fa-
lange (figura 6). Per la mida de les restes òssies, es pot deduir 
que pertanyien a animals de mida petita pel que fa als estàn-
dards dels hadrosaures. L’assignació taxonòmica més precisa 
d’aquest material està pendent d’un estudi més detallat que 
encara està en curs.

Figura 5. A, Abundància de fòssils per jaciment; B, 
abundància de fòssils per tàxon pel conjunt de tots els 
jaciments.

Figura 6. Restes d’hadrosaure trobades als jaciments TB2 i TB4: A, dentari (MCD5059); B, vèrtebra 
dorsal proximal (MCD5063); C, vèrtebra dorsal de la meitat distal de la columna (TB2-01)
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Pterosaures
Les restes de pterosaure consisteixen en 19 fragments diposi-
tats al Museu de la Conca Dellà (MCD5036-56) que provenen 
del jaciment TB-2. Es tracta de les primeres restes de ptero-
saure trobades a la Formació Tremp i s’han assignat a aquest 
grup d’arcosaures voladors a partir dels caràcters següents: os 
cortical extremadament fi (entre 1 i 3.6 mm de gruix), cavitat 
ampla i buida, presència de riostes, foràmens pneumàtics i 
altres microestructures i característiques histològiques parti-
culars (Dalla Vecchia et al., 2013, p. 1198-1227). La resta més 
completa correspon a un possible fragment de fèmur dret 
(MCD5036) al qual s’ha realitzat una anàlisi de CT-scan (figura 
7). Possiblement aquests fòssils van pertànyer a una forma ge-
gant de pterosaure del grup dels azhdàrquids.
Tortugues
Les restes de tortuga són força comunes al llarg dels dife-
rents jaciments del barranc de Torrebilles. S’hi ha trobat des 
de plaques aïllades fins a un espècimen amb closca i plastró 
articulats. En principi totes les restes identificades pertanyen 
a tortugues d’aigua dolça del grup dels Bothremydids, i a par-
tir de l’espècimen articulat (MCD5095) i de la meitat anterior 
d’un plastró (MCD5094) s’ha pogut descriure la nova espècie 
anomenada Polysternon isonae (Marmi et al., 2012, p. 133-142) 
(figura 8). 

Figura 7. Restes de pterosaure trobades al jaciment 
TB2: A, fragment de fèmur (MCD5036); B, CT Scanning 

de MCD5036; C, vistes longitudinal (esquerra) 
i transversal (dreta) de MCD5041. A la secció 

transversal de MCD5041 es pot observar el còrtex 
prim i un teixit ossi esponjós molt buit.

Figura 8. Restes fòssils de la 
tortuga Polysternon isonae 
trobades als jaciments TB3 
i TB5: A, meitat anterior 
del plastró de MCD5094; 
B, plaques òssies de la part 
anterior de la closca de 
mateix espècimen; C, vista 
dorsal de MCD5095; D, vista 
ventral del mateix espècimen
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discussió
Els jaciments del barranc de Torrebilles estan aportant dades 
importants per entendre la configuració dels darrers ecosiste-
mes habitats per dinosaures no aviaris del sud d’Europa, pocs 
centenars de milers d’anys abans de l’extinció en massa de 
finals del mesozoic. Malgrat que encara queden força dades 
tafonòmiques per processar de la localitat de barranc de Tor-
rebilles, es pot assegurar que almenys les tortugues Polyster-
non eren habitants dels ambients fluvials on es van dipositar 
els materials sedimentaris que van formar els jaciments. Els 
hadrosaures probablement vivien als voltants d’aquests am-
bients, tal com indica l’abundància, diversitat i conservació 
de les seves restes òssies. Les restes de pterosaures semblen, 
però, més transportades, ja que estan molt malmeses i són 
molt fragmentàries. L’abundància de restes d’hadrosaure tam-
bé reforça la idea de la dominància de les faunes de dinosaures 
fitòfags per part d’aquest grup a finals del Maastrichtià, tal com 
suggereixen altres autors, com, per exemple, Vila et al. (2013, 
e72579). La identificació de les restes de grans sauròpodes en 
aquests jaciments és molt dubtosa. Només se n’ha trobat un 
possible cos vertebral (TB3-18) pendent de confirmació.
Els jaciments del barranc de Torrebilles aporten dades de gran 
interès per conèixer la distribució temporal de tàxons com els 
pterosaures (possiblement azhdàrquids) i les tortugues bot-
hremídides a finals del Cretaci. Les restes de pterosaure del 
barranc de Torrebilles es trobarien entre els darrers registres 
a escala mundial d’aquest grup. Només se n’han trobat d’edat 
equivalent a la Solana (País Valencià), Mérigon (França), la 
conca d’Oulad Abdoun (Marroc), Niobrara County, Wyoming 
(Estats Units), Carter County, Montana (Estats Units) i Big Bend 
National Park, Texas (Estats Units). Les tortugues del gènere 
Polysternon formaven part d’una fauna endèmica de quelonis 
al domini Iberoarmoricà, una gran illa formada per les terres 
emergides de la Península Ibèrica i França, localitzada a la part 
més occidental d’un arxipèlag que hi havia al sud d’Europa 
durant el Cretaci superior (Lapparent de Broin i Murelaga, 
1999, p. 135-211). Els fòssils del barranc de Torrebilles repre-
sentarien el registre més modern d’aquest gènere abans de 
la seva extinció.
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RESULTATS DE LES PROSPECCIONS
PALEONTOLÒGIQUES ALS 

AFLORAMENTS DEL TRIÀSIC DEL 
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(PALLARS SOBIRÀ I ALT URGELL).
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Resum
El Triàsic, comprès entre els 200 i 250 milions d’anys, mos-

tra la recuperació dels ecosistemes després de la major 
extinció succeïda al planeta. El registre a la Península Ibè-

rica, i en particular a la Conca Pirinenca, ha estat pobra-
ment documentat. Aquesta tendència, però, esta canviant 

en els darrers temps amb campanyes de prospecció en 
sediments d’aquestes edats. Aquí es presenten els resul-

tats preliminars obtinguts de la campanya realitzada a les 
comarques del Pallars Sobirà i l’Alt Urgell per demostrar el 

seu important potencial fossilífer, gràcies a la troballa de 
diverses localitats amb evidències directes i indirectes de 

les faunes presents als ecosistemes terrestres.

PaRaules clau
Triàsic, icnites, vertebrats, Conca Pirinenca,

extinció en massa

AbstrAct
The Triassic, between 200 and 250 million years ago, exhibits 
the recovery of ecosystems after the largest extinction on the 

planet occurred. Records in the Iberian Peninsula, particu-
larly in the Pyrenean Basin, have been poorly documented. 

However, this trend is changing lately with exploration 
campaigns in the sediments from these periods. This paper 

presents the preliminary results of the campaign carried out 
in the regions of Pallars Sobirà and Alt Urgell to demonstrate 

their significant fossiliferous potential, thanks to the disco-
very of several locations with direct and indirect evidence of 

faunas present in terrestrial ecosystems.
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Triassic, ichnites, vertebrates, Pyrenean Basin,

mass extinction
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IntRoduccIó
A finals del Permià, fa uns 250 milions d’anys, es va produir 
la major de les extincions en massa de la història del plane-
ta. Com a conseqüència, més del 90% de les formes de vida 
van desaparèixer (Benton, 2008, p. 96-155), i va superar amb 
escreix l’extinció que posteriorment va provocar la dels dino-
saures. Després de la gran extinció de finals del Permià, la vida 
va començar a recuperar-se durant el Triàsic (Sahney i Benton, 
2007, p. 759-765), en què els grups supervivents van ocupar 
els nínxols ecològics buits i van permetre així que alguns 
grups, com els dinosaures, radiessin i colonitzessin enorme-
ment el medi terrestre.
 Durant aquests períodes, els continents estaven 
units en un únic supercontinent anomenat Pangea, que 
permetia una major dispersió de les faunes de vertebrats 
terrestres al llarg del continent. No obstant això, barreres ge-
ogràfiques, com muntanyes i serralades, podien disminuir o 
impedir aquesta dispersió. Al supercontinent Pangea, la Pe-
nínsula Ibèrica es trobava en una posició pròxima a l’equador, 
en contacte amb el continent africà, nord-americà i pròxima a 
les conques de centre Europa (Scotese, 2001, p. 1-52).
 El registre fòssil conegut abans i després de l’extinció 
és especialment extens i ben conegut històricament a la Pla-
taforma Russa i a la Conca Karoo, a Sud-àfrica (Battail, 2000, p. 
165-174). Aquestes dues regions situades als extrems dels dos 
hemisferis han aportat una valuosa informació sobre els eco-
sistemes i les faunes existents. Per contra, hi ha importants lla-
cunes sobre com eren aquests ecosistemes en posicions més 
pròximes a l’equador. Afortunadament, en els darrers anys 
aquesta situació està canviant, i en particular a la Península 
Ibèrica.
Els darrers 30 anys s’han descobert multitud de noves locali-
tats amb restes de vertebrats continentals del Triàsic, especi-
alment a les conques catalana i pirinenca. La conca catalana 
va ser la primera que va lliurar restes de vertebrats, en particu-
lar icnites de tetràpodes recuperades al sector del Montseny i 
rodalia (Calzada, 1987, p. 256-271). Durant la dècada dels anys 
90, a la mateixa conca es van localitzar, excavar i estudiar les 
primeres restes òssies de tetràpodes del Triàsic (Gaete et al. 
1993, p. 61-66; Gaete et al. 1995, p. 61-63; Gaete et al. 1996, 
p. 331-345; Fortuny et al. 2011a, p.11-28), i la majoria van ser 
assignades als capitosaures, un grup d’amfibis basals de grans 
dimensions. El seu estudi ha permès identificar que es tracta 
d’un taxó propi d’aquesta conca i ha estat anomenada Cal-
masuchus acri (Fortuny et al. 2011b, p.553-566): literalment, el 
cocodril de la Calma, a causa de la seva aparença crocodiliana 
i a la seva troballa al pla de la Calma (Montseny). Els darrers 
anys, les noves campanyes de prospecció i excavació han per-
mès localitzar i recuperar noves restes corresponents a altres 
grups, com els procolofònids (Fortuny et al. 2014, p. 121-126) 
i noves localitats amb icnites de tetràpodes (vegeu Fortuny et 
al. 2011c, p. 65-86, per a una revisió).
Considerant la Conca Pirinenca, les restes més antigues de 
vertebrats procedeixen dels afloraments de l’Alt Urgell, dins el 
terme municipal de Ribera d’Urgellet, datats com a Permià su-
perior i que en l’actualitat es troben en fase de revisió i estudi. 
Es tracta d’icnites de tetràpodes que van ser descrites durant 
la dècada dels anys 80 (Robles i Llompart, 1987, p. 115-130) 
prospeccions posteriors en aquest sector van permetre la 

localització de noves icnites (Fortuny et al. 2010, p. 121-124). 
Aquesta localitat ha estat l’única coneguda amb restes de 
vertebrats a la Conca Pirinenca del permoTriàsic. Aquest fet, 
però, està canviant en els darrers temps gràcies a la troballa 
de noves localitats amb restes de vertebrats en aquesta àrea.
Aquest article detalla els resultats preliminars obtinguts en 
les campanyes de prospecció realitzades en afloraments del 
port del Cantó, la vall de Siarb i Noves de Segre (Pallars Jussà 
i Alt Urgell) durant el mes de juliol de l’any 2012 en el marc 
del projecte de recerca Vertebrats del Permià i Triàsic de Cata-
lunya i el seu context geològic (2012-2016). Aquestes prospec-
cions van abastar sediments d’edats del Permià i el Triàsic, tot 
i que aquest treball se centra en els resultats obtinguts en 
sediments pertanyents al Triàsic. Els resultats demostren l’im-
portant registre fossilífer present a la Conca Pirinenca i com 
el seu estudi aporta dades sobre els ecosistemes en latituds 
pròximes a l’equador durant el Triàsic.

context geològic
Històricament, el Triàsic a la Península Ibèrica pot ser subdi-
vidit en les clàssiques fàcies germàniques —Buntsandstein, 
Muschelkalk i Keuper—, i es poden usar aquests termes com 
a descriptors de les fàcies i no pas com a intervals de temps. 
Els dipòsits continentals han estat datats a través d’anàlisis 
palinològiques i magnetostratigràfiques, així com, en alguns 
casos, l’ús de macroflora i isòtops (Marzo i Calvet, 1985, p. 
1-50; Solé de Porta et al. 1987, p. 237-254.; Calvet i Marzo, 
1994, p. 1-50; Dinarés-Turell et al. 2005, p. 158-177), mentre 
que els dipòsits marins han estat usualment datats sobre la 
base d’ammonits, foraminífers, conodonts, bivalves i anàlisis 
palinològiques (Virgili, 1958, p. 1-856; Via-Boada et al. 1977, p. 
247-256.; Calvet i Marzo, 1994, p. 1-53; Calvet i Tucker, 1995, p. 
73-80). Fins a l’actualitat no es coneix cap jaciment amb res-
tes de vertebrats amb una edat del Triàsic inferior. Existeixen 
molt pocs afloraments que hagin pogut ser datats com a Tri-
àsic inferior, probablement a causa de la discordança angu-
lar present en molts afloraments que indiquen possiblement 
un hiatus deposicional que abasta gran part o la totalitat del 
sediments d’aquesta edat (Triàsic inferior). Per contra, gran 
part dels sediments del Triàsic que es troben en fàcies de ti-
pus Buntsandstein corresponen al Triàsic mitjà. El Triàsic mitjà 
conté dos estatges: l’Anisià i el Ladinià. En el cas de les fàcies 
Buntsandstein, correspon probablement a l’estatge de l’Ani-
sià, amb una edat d’entre els 245 i els 237 milions d’anys.

context geogràfic
Les poblacions del Pla de Sant Tirs, Ribera d’Urgellet i Adrall es 
troben unides per la carretera C-14. A més, la població d’Adrall 
comunica a través de la carretera N-260 amb el port del Cantó 
i Sort. Les tasques de prospecció es van iniciar a la rodalia de la 
Ribera d’Urgellet, als afloraments pròxims de Noves de Segre 
i que continuen fins a arribar a la rodalia del Parc Natural del 
Cadí, en concret a la població de Sauvanyà (inclosa al terme 
municipal de Ribera d’Urgellet), que delimita amb la població 
d’Adraén (la Vansa i Fórnols, Alt Urgell). Si ens situem de nou 
a l’encreuament entre la C-14 i la N-260 a Adrall, les prospec-
cions van avançar en direcció a Sort, amb la prospecció d’una 
gran àrea on trobem el port del Cantó i la vall de Siarb. Durant 
la prospecció es van buscar els afloraments, utilitzant carre-
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teres secundàries, pistes forestals i camins per tal d’avaluar la 
major àrea possible en la cerca d’evidències fòssils.

metodologia i equip
La intervenció paleontològica es va realitzar en gran mesura a 
peu, però també en vehicle motoritzat. Durant la prospecció 
es van prendre dades geogràfiques, geològiques i paleonto-
lògiques, especialment rellevants als indrets que van lliurar 
noves evidències geològiques i paleontològiques. En el cas 
de troballes paleontològiques, es va documentar el punt d’in-
terès, i en cas que existís material paleontològic en superfície 
i ex situ (sense realitzar cap tipus de remoció), es va recol·lec-
tar per tal d’evitar la pèrdua o el deteriorament del material. 
L’equip va ser dirigit per Josep Fortuny i Arnau Bolet, de l’Ins-
titut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), a més de 
geòlegs de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i amb 
la col·laboració de geòlegs del territori.

Resultats de la intervenció paleontològica
Els resultats de caràcter paleontològic de la intervenció es 
poden dividir en les diferents àrees analitzades. A continu-
ació, es presenten les dades preliminars obtingudes per a 
cadascuna:
- Al sector de Ribera d’Urgellet i rodalia, es va prospectar tota 
la banda esquerra de la vall de Tena, i es van localitzar els 
punts prèviament publicats per Fortuny et al. (2010, p. 121-
124). En aquest treball, els autors van descriure diversos mor-
fotips d’icnites. Pel que fa al morfotip A descrit per aquests 
autors, es van localitzar en el mateix punt, però es fa patent 
que es tracta de noves icnites, ja que les descrites l’any 2010 
s’han perdut probablement a causa de la meteorització. Les 
icnites localitzades en aquesta campanya probablement pro-
cedeixen de capes inferiors. Es fa evident que aquestes noves 

icnites molt probablement es perdran en un futur pròxim, 
possiblement causa de la meteorització en general i de les 
nevades en particular. El morfotip B descrit per Fortuny i col-
laboradors (2010, p. 121-124) no es va tornar a localitzar. Per 
contra, dels morfotips C i D es van localitzar diverses icnites 
addicionals d’aquests morfotips. Durant les tasques de pros-
pecció d’aquesta àrea es van localitzar més nivells amb petja-
des. Durant aquesta intervenció, es van recollir noves dades 
de caràcter geològic (estratigràfic i sedimentològic, princi-
palment), que aportaran nova llum sobre l’edat d’aquests 
sediments que futurs treballs concretaran amb més precisió 
l’edat d’aquestes icnites, prèviament descrites com a Permià 
superior, però que podrien ser més modernes.
- Al nucli urbà de la població de Noves de Segre es van loca-
litzar noves petjades en nivells aparentment similars als que 
havien descrit Robles i Llompart (1987, p. 115-130). A més, a 
la rodalia de Noves de Segre es van localitzar noves icnites a 
les proximitats de Cal Pallarès amb abundants ripples i traces 
d’invertebrats. En conjunt, les restes pertanyents a Noves de 
Segre corresponen probablement a dos icnotaxons diferents.
- A l’àrea del port del Cantó, la vall de Siarb, Guils del Cantó i 
Rubió, els sediments del Permià i el Triàsic afloren amb gran 
potència. La prospecció en aquesta àrea resulta positiva i molt 
fructífera, i es descobreixen diversos nivells amb icnites, que 
globalment corresponen com a mínim a tres icnotaxons dife-
rents, en què tots els punts són amb restes de vertebrats prò-
xims o inclosos al Parc Natural de l’Alt Pirineu. En particular, la 
prospecció de la vall de Guils del Cantó va resultar positiva, 
amb noves icnites localitzades (figura 1), així com també per 
la presència de diversos troncs fòssils amb un estat de pre-
servació variable. En aquesta àrea, destaca, a més, la troballa 
d’una dent amb algunes restes òssies associades a la zona 
del port del Cantó, inclosa al terme municipal de Montferrer i 

Figura 1. Icnites de tetràpodes descobertes a l’àrea del port del Cantó i rodalia.



PALEONTOLOGIA

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 59

Castellbò. La dent s’assigna temptativament al grup dels arc-
hosauriformes i es recull pel fet que està en superfície i corre 
un greu perill de desaparèixer. Els primers símptomes de la 
meteorització són evidents ja a la dent, en què una part s’ha 
perdut a causa del corrent d’aigua que es crea durant les plu-
ges i que l’afecta directament. D’altra banda, es localitza a la 
rodalia de la carretera N-260, direcció Rubió, un aflorament 
amb una important quantitat de restes d’invertebrats pos-
siblement assignables al grup dels limúlids (figura 2). L’edat 
d’aquestes fàcies és probablement del Triàsic, i futures anàlisis 
hauran de precisar-la.
- La prospecció també va abastar l’àrea de la collada de Sant 
Jaume. En aquest sector, es van trobar un parell de punts amb 
icnites, corresponents probablement a un únic icnotaxó, en 
materials rogencs, així com també una petita estella d’os. A 
més, en direcció Peramea es va trobar un nou punt amb icni-
tes a peu de carretera, molt pròxim a la població.

conclusions preliminars
Les tasques de prospecció en fàcies corresponents al Triàsic 
han mostrat un important potencial fossilífer. Històricament, 
aquestes fàcies havien lliurat poques evidències de la pre-
sència de vertebrats, però durant la campanya aquí descrita 

s’han descobert diverses noves localitats amb abundants res-
tes, especialment amb icnites, però també amb les primeres 
restes òssies descobertes a la Conca Pirinenca. La preservació 
és en general bona, i en algunes ocasions, excel·lent, fet que 
demostra una important diversitat en l’àmbit icnotaxonòmic, 
fins a l’actualitat desconegut per a aquesta conca. Futurs es-
tudis han de permetre determinar els icnogèneres presents a 
la Conca Pirinenca i els grups productors d’aquestes petjades. 
D’especial interès és la troballa de restes òssies assignades 
temptativament al grup dels archosauriformes, que és la pri-
mera referència d’aquest grup en aquest conca. Fins a la data, 
les úniques restes d’aquest grup a la Península Ibèrica corres-
ponien a les recuperades al Montseny (vegeu Fortuny et al. 
2011c, p. 65-86) i que actualment es troben en fase d’estudi 
per a la seva publicació.
El conjunt d’aquestes informacions serà vital per comprendre 
les faunes dels ecosistemes continentals del Triàsic que van 
viure a les regions pròximes a l’equador. La recuperació dels 
ecosistemes terrestres posterior a la gran extinció en massa 
de finals del Permià es podrà estudiar en profunditat gràcies 
als importants afloraments i al potencial fossilífer present a la 
Conca Pirinenca. 

Figura 2. Traça d’invertebrat assignada al grup dels limúlids descoberta a la rodalia de la carretera N-260, direcció Rubió.
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RESULTATS DE LES PROSPECCIONS
PALEONTOLÒGIQUES ALS AFLORA-

MENTS DEL PERMIÀ DE LA VALL FOSCA
(PALLARS JUSSÀ), CAMPANYA 2012

Eudald Mujal1, Josep Fortuny2, Arnau Bolet2, Àngel Galobart2, Oriol Oms1

Resum
La successió de materials vermells continentals del Permià 
dels Pirineus, corresponents a la Formació Peranera, té un 
registre de petjades fòssils (icnites) de tetràpodes molt di-
vers descobert amb les noves troballes de l’àrea de la vall 
Fosca, prop de la Mola d’Amunt (Pallars Jussà). L’estiu del 

2012 un equip de geòlegs i paleontòlegs de la UAB i l’ICP 
van descobrir molts afloraments amb icnites, així també 

restes abundants de plantes als dipòsits detrítics i carbo-
nosos de la Formació Malpàs. El Permià és de gran impor-
tància, a causa de l’extinció de més del 90% de les espèci-
es (la més gran de la història de la Terra) de finals d’aquest 
període. Amb els resultats preliminars, s’han identificat set 

icnotàxons de tetràpodes i diverses traces d’invertebrats 
i restes de plantes. La Conca Pirinenca és una important 

localitat per entendre l’evolució i la paleobiogeografia de 
les faunes terrestres del Permià.

PaRaules clau
Pirineus, Permià, icnites de tetràpode, 

paleoambient, Pangea

AbstrAct
The continental red bed succession from the Pyrenean Per-

mian, corresponding to the Peranera Formation, has a very 
diverse record of tetrapod footprints (ichnites) that were 

discovered after the new findings in the Vall Fosca area, near 
Mola d’Amunt (Pallars Jussà).  In the summer of 2012 a team 

of geologists and palaeontologists from the UAB and ICP 
discovered many outcrops with ichnites, as well as abun-

dant remains of plants in the detritical and carbonaceous 
deposits from the Malpàs Formation. The Permian is of great 

importance due to the extinction of more than 90% of the 
species (the largest in the history of the Earth) at the end of 
this period. With the preliminary results, we have identified 
seven different tetrapod ichnotaxa, and a great diversity of 

invertebrate traces and plant remains. The Pyrenean Basin is 
an important place for understanding the Permian terrestrial 

fauna evolution and paleobiogeography.

Keywords
Pyrenees, Permian, tetrapod footprints, 

paleoenvironment, Pangea
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cies a aquests treballs es té coneixement de diverses restes 
fòssils, de les quals destaquen plantes i palinomorfs, datats 
com a Carbonífer-Permià inferior (a les anomenades fàcies 
autunianes) (Dalloni, 1930, p. 1-373; Menéndez-Amor, 1952, 
p. 117-123; Broutin i Gisbert, 1985, p. 53-66; Álvarez-Ramis i 
Doubinger, 1987, p. 131-137).
Pel que fa als vertebrats, tal com s’ha comentat anteriorment, 
tan sols era coneguda la localitat de Palanca de Noves (Ribera 
d’Urgellet, Alt Urgell) fins a la intervenció del 2012 (Robles i 
Llompart, 1987, p. 115-130). Aquestes troballes de vertebrats 
s’han realitzat en fàcies rogenques anomenades Saxonià i 
Buntsandstein. Les edats solen correspondre al Permià mit-
jà i superior pel que fa a les fàcies Saxonianes, mentre que 
les fàcies Buntsandstein se solen datar com a Permià supe-
rior-Triàsic. El límit entre ambdues fàcies sol ser complexa de 
determinar amb exactitud, ja que els seus límits són difusos 
en alguns casos. Fins a l’any 2012, pràcticament no s’havien 
realitzat intervencions paleontològiques (prospeccions) per 
tal d’avaluar si aquestes faunes no s’han preservat o bé si es 
tracta d’un problema del poc mostreig realitzat. En aquest 
sentit, les poques dades existents sobre les faunes de verte-
brats d’aquesta edat impliquen que totes les noves que s’ob-
tenen tinguin un important valor per conèixer com eren els 
ecosistemes i la seva biodiversitat, així com també les implica-
cions paleobiogeogràfiques.
Amb la intervenció paleontològica del 2012 es van prospec-
tar grans extensions amb fàcies Saxonianes i Buntsandstein, 
i, en menor mesura, fàcies Autunianes, de les comarques del 
Pallars Jussà i l’Alta Ribagorça. Tal com es mostra a l’apartat de 
resultats, diversos punts d’aquestes fàcies presenten un gran 
potencial perquè contenen restes de vertebrats, tant de tipus 
ossi com icnològic.

metodologia emprada durant la intervenció paleontològica
La prospecció es va realitzar a peu i en vehicle motoritzat. 
Es van prendre dades geogràfiques, geològiques i paleon-
tològiques, de manera especialment rellevant als indrets 
on es van descobrir noves evidències geològiques i paleon-
tològiques. En el cas de troballes paleontològiques, es va 
documentar el punt d’interès i en el cas d’existir material 
paleontològic en superfície i ex situ (sense realitzar cap ti-
pus de remoció), es va recol·lectar per tal d’evitar la pèrdua 
o deteriorament del material. A l’informe corresponent es va 

Taula 1. Icnotàxons identificats amb els resultats preliminars amb 
possibles productors associats.

IntRoduccIó
Entre els mesos de juliol i setembre de l’any 2012 es van realit-
zar actuacions paleontològiques, dins del projecte de recerca 
Vertebrats del Permià i Triàsic de Catalunya i el seu context geolò-
gic (2012-2016). Les actuacions es van centrar en la prospecció 
de terrenys susceptibles de contenir restes fòssils en roques 
del Permià i el Triàsic de la Conca Pirinenca. Els terrenys d’edat 
permiana (i també Carbonífera) amb restes fòssils es troben 
als termes municipals del Pont de Suert (Alta Ribagorça), la 
Torre de Cabdella (Pallars Jussà) i Sarroca de Bellera (Pallars 
Jussà).
L’objectiu principal d’aquestes actuacions va ser l’avaluació 
del potencial fossilífer, l’estat actual i la possibilitat de realit-
zar-hi futures actuacions paleontològiques. En aquest treball 
s’analitzen els antecedents i les motivacions, una descripció 
detallada de les tasques realitzades i els resultats preliminars 
a partir dels materials recuperats.

antecedents de les intervencions als afloraments del Permià
Durant els darrers anys s’han realitzat diverses intervencions 
paleontològiques als afloraments del Triàsic de Catalunya 
que han permès recollir una gran quantitat d’informació so-
bre els ecosistemes del Triàsic i, en conseqüència, els articles 
científics sobre les troballes i la diversitat dels ecosistemes 
terrestres i marins estan creixent en els darrers anys (vegeu, 
per exemple, Fortuny, 2011, p. 1-170; Fortuny et al., 2011, p. 
65-86; Fortuny i Bolet, 2012, p. 1-32).
Amb aquests antecedents tan positius sobre el Triàsic de Cata-
lunya, la intervenció del 2012 va suposar l’ampliació dels horit-
zons de treball i el començament d’un nou projecte de recerca 
en què es continuen els treballs sobre el Triàsic de Catalunya, 
però alhora sobre el registre del Permià. Les faunes del Permià 
són molt poc conegudes, tant en l’àmbit de Catalunya com de 
tota la Península Ibèrica. Històricament, tan sols es coneixien 
dues localitats amb restes de vertebrats: el jaciment de Peña 
Sagra (Cantàbria) (Gand et al., 1997, p. 295-318) i el jaciment 
de Palanca de Noves a Catalunya (Ribera d’Urgellet, Alt Urgell). 
En el cas del jaciment de Palanca de Noves, les primeres tro-
balles van mostrar la presència de diverses icnites associades 
a amfibis i rèptils de tipus cotilosaure (Robles i Llompart, 1987, 
p. 115-130). Posteriorment, es van localitzar noves icnites i es 
van mostrar fins a 4 icnogèneres diferents, associats a diversos 
grups d’animals, entre els quals destaca la possible presència 
de pelicosaures i de pararèptils de tipus captorhínids (Fortuny 
et al., 2010, p. 121-124). Actualment aquest jaciment i les seves 
restes fòssils es troben en revisió.
Aquest petit nombre de jaciments contrasta amb les grans 
extensions de sediments considerats permians a Catalunya, 
i per aquest motiu el projecte marc d’aquesta intervenció té 
com a un dels objectius avaluar la susceptibilitat de contenir 
restes fòssils de vertebrats del Permià. En aquest sentit, la 
Conca Pirinenca presenta importants extensions amb aquest 
tipus de sediments i ofereix una bona possibilitat per avaluar 
la presència de restes fòssils.

context geològic dels afloraments permians
Diversos treballs científics de tipus geològic han caracteritzat 
les fàcies del Permià de Catalunya i de la Península Ibèrica 
(Gisbert, 1981, p. 1-23; Talens i Wagner, 1995, p. 177-192). Grà-



PALEONTOLOGIA PALEONTOLOGIA

| 2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN64

presentar un llistat complet del material recuperat (Fortuny 
i Bolet, 2012, p. 1-32).

Resultats de la prospecció
L’àrea prospectada es troba a la carretera de Mola d’Amunt 
fins a Benés. Es van localitzar diversos nivells amb icnites amb 
una important riquesa, en roques considerades del període 
Permià. També es va prospectar un petit aflorament d’autunià 
de la rodalia de Benés, però sense resultats positius a causa 
del poc aflorament existent. També es va prospectar a la carre-
tera des de la Mola d’Amunt fins a Castellnou d’Avellanos i es 
van trobar diversos punts amb icnites en sediments probable-
ment del Permià.
D’altra banda, també es va prospectar fins a Peranera, passant 
per les poblacions de Sentís i Sas. A la rodalia d’aquesta darre-
ra localitat es van localitzar afloraments de fàcies autunianes 
(del Carbonífer-Permià inferior), que contenen una multitud 
de restes vegetals, perfectament preservades en la majoria 
dels casos. A la població de Peranera no es va localitzar cap 
resta paleontològica.
Als punts de Benés i Castellnou d’Avellanos es van recollir 
diverses mostres en blocs caiguts (ex situ) i es va fer una 
primera cartografia de la situació de les icnites. A l’àrea de 

Sas també es van recollir mostres de plantes fòssils ex situ. 
Es van recol·lectar un total de 30 mostres, majoritàriament 
icnites de tetràpodes, i també traces d’invertebrats i restes 
de plantes.

Icnotàxons de tetràpode identificats
Durant aquesta campanya es van identificar almenys set ic-
notàxons de tetràpode diferents, que a la literatura científica 
s’atribueixen a diversos grups faunístics, tots de locomoció 
quadrúpeda (fig. 1; taula 1). Pel que fa a les traces d’inverte-
brats, les més abundants pertanyen a petits artròpodes, però 
també presenten una gran diversitat. D’altra banda, les restes 
de plantes de fàcies autunianes estan encara en fase d’estudi, 
però el seu excel·lent estat de preservació permetrà una iden-
tificació consistent de la flora d’edat permoCarbonífera dels 
Pirineus (fig. 2). Les principals formes d’icnotàxons de tetràpo-
des identificades (taula 1) corresponen a:
1. Traces d’amfibis (temnospòndils): icnites formades per 
mans amb quatre dits i peus amb cinc dits, que són arrodonits. 
Es diferencien principalment per la mida, les petites s’atri-
bueixen a la icnoespècie Batrachichnus salamandroides i les 
grans, a l’icnogènere Limnopus isp. (fig. 1). D’altra banda, tam-
bé s’han identificat marques de natació (scratches, en anglès) 
associades a aquests dos icnotàxons (fig. 1).
2. Traces d’amniotes basals (seymouriamorfs): icnites de mida 
similar a Limnopus isp, però amb cinc marques de dits (també 
arrodonides) a la mà, l’icnogènere atribuït és Amphisauropus isp.
3. Traces d’amniotes basals (diadectomorfs): la morfologia 
d’aquestes icnites no permet una correcta identificació d’un 
icnotaxó, tot i que a partir de treballs previs d’altres localitats 
d’arreu del món, podem dir que possiblement aquestes icni-
tes pertanyen a la icnoespècie Ichniotherium cottae.
4. Traces de rèptils (captorhínids): icnites produïdes per rèp-
tils de mida petita a mitjana, caracteritzades per impressions 
de dígits prims i relativament llargs, i també marques d’urpes. 
Les icnites més petites presenten els dígits corbats i s’atri-
bueixen a la icnoespècie Varanopus curvidactylus. Les icnites 
més grans presenten els dígits rectes i s’atribueixen a l’icno-
gènere Hyloidichnus isp.
5. Traces de sinàpsids (pelicosaures): es tracta d’icnites de gran 
mida (més de 10 cm de llarg), profundes i amb impressions 
de dígits llargs i marques d’urpes. La icnoespècie atribuïda és 
Dimetropus leisnerianus.
Més recentment, durant l’any 2013, es van analitzar els ma-
terials recuperats i les dades geològiques i paleontològiques 
d’aquests afloraments. Els resultats es van presentar en un tre-
ball del Màster de Paleontologia de la UAB i la Universitat de 
Barcelona (UB), i la participació de l’ICP (Mujal, 2013, p.1-60). A 
més a més, durant l’estiu del mateix any es van realitzar noves 
tasques de prospecció a les mateixes àrees i en altres aflora-
ments propers (Fortuny et al., 2013, p.1-60).

conclusions preliminars
Les tasques de prospecció en fàcies corresponents al Permià 
han mostrat un potencial fossilífer major a l’inicialment espe-
rat. Aquest potencial és especialment remarcable en les fàcies 
Saxonianes de la Conca Pirinenca, on s’han descobert diverses 
noves localitats amb icnites, i algunes en un estat de preserva-
ció excel·lent i amb una important riquesa de formes. El futur 

Figura 1. A dalt, traces de tetràpode atribuïdes a l’icnogènere Limnopus 
sp. de la carretera de la Mola d’Amunt en direcció a Castellnou 
d’Avellanos. Divisions de l’escala en mm i cm. A sota, marques de 
natació de tetràpode atribuïdes a l’icnogènere Limnopus sp. de la 
carretera de la Mola d’Amunt en direcció a Benés. Divisions de l’escala 
en mm i cm (1 i 5 cm).
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estudi d’aquestes icnites ha de permetre determinar amb més 
precisió els icnotàxons presents a la Conca Pirinenca, els grups 
d’animals que van generar-les i extreure conclusions sobre els 
ecosistemes continentals del Permià. A grans trets, i de forma 
preliminar, algunes de les icnites es poden associar a temnos-
pòndils (amfibis), amniotes basals (seymouriamorfs i diadecto-
morfs), rèptils (captorhínids) i sinàpsids (pelicosaures) (taula 1).
La troballa de restes vegetals en un estat excel·lent de preser-
vació en fàcies autunianes (fig. 2) obre la porta a futures exca-
vacions i el seu estudi probablement ajudarà a entendre les 
edats dels afloraments, en què no es pot descartar la presèn-
cia de restes de vertebrats.

agraïments
Els autors d’aquest treball agraïm l’ajuda i la col·laboració de 
totes les persones que han intervingut en les tasques de camp 
durant la campanya de prospecció, així com en la preparació 
de la intervenció. Aquesta intervenció es va realitzar gràcies al 
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Figura 2. Restes vegetals recuperades en fàcies autunianes, possiblement del grup de les falgueres, a la rodalia de Sas. Divisions de l’escala en mm i cm.





ARQUEOLOGIA

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 67

ARQUEOLOGIA



ARQUEOLOGIA ARQUEOLOGIA

| 2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN68

Agraïments. És complex reconèixer objectivament totes les persones i institucions a les 
quals s’agraeix el seu ajut per a la bona consecució d’aquest projecte. S’ha de reconèixer 
la tasca de Carles Gascón Chopo, tècnic de patrimoni cultural al Consell Comarcal de 
l’Alt Urgell per la col·laboració oferta i l’excel·lent gestió dels permisos oficials. A Car-
me Rovira i Maria Teresa Carreras, especialistes en metalls i vidre, respectivament, del 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, cal agrair-los el seu inestimable suport i consell en 
l’estudi dels materials. Mencionar també Anna Bonet i Josep Maria Jounou, estudiants 
del grau d’Arqueologia que han aportat entusiasme i il·lusió. Finalment, ressaltar la pa-
ciència i l’esforç de les historiadores Marta Valverde i Raquel Codina. 

ESTUDI I AVALUACIÓ
DEL POTENCIAL ARQUEOLÒGIC

DEL MUNICIPI DE PERAMOLA
Gerard Remolins Zamora1

RESUM
Durant els mesos de juliol i agost del 2012 es van dur a 

terme un reguitzell d’actuacions al municipi de Peramola 
(Alt Urgell) amb el propòsit d’avaluar-ne el potencial 

arqueològic. Els treballs i, consegüentment, els resultats 
van versar, d’una banda, sobre l’anàlisi de les troballes 
efectuades en els darrers anys de manera aïllada i que 

estan en mans de particulars, i, de l’altra, sobre la detecció 
de jaciments inèdits i la revisió dels ja registrats a la carta 

arqueològica i ubicats a l’entorn de la roca del Corb. 
Aquest tipus d’enfocament no només ha permès assolir 

resultats de gran interès, certesa i concreció, sinó que ha 
reafirmat la forta presència humana en aquests paratges 

des del Neolític.

PARAULES CLAU
Peramola, prospecció, fotointerpretació prehistòria recent, 

avaluació potencial arqueològic.
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1. INTRODUCCIÓ

1.1 Presentació
La profusa activitat arqueològica a l’Alt Urgell a finals del segle 
XIX i les tres primeres dècades del XX va posar de manifest 
l’existència d’un ric patrimoni cultural a les zones de munta-
nya. Malauradament, els impediments i els coneixements de 
què es disposava en aquell temps no van permetre realitzar 
aproximacions acurades sobre el poblament del territori en 
el passat. S’evidenciava, doncs, la necessitat de rellançar ex-
cavacions amb metodologia moderna i prospeccions siste-
màtiques per assolir una millor comprensió de la història en 
aquestes comarques. No obstant això, el despoblament, la 
poca pressió urbanística i l’ínfim interès per les zones rurals 
agrestes en detriment d’espais més accessibles i amb una tra-
dició arqueològica consolidada han relegat l’Alt Urgell a un 
segon terme. El repertori bibliogràfic evidencia les escasses 
publicacions aparegudes en els darrers anys, en què es donen 
a conèixer els resultats d’intervencions recents. La majoria 
dels articles al·ludeixen a revisions d’antics materials arqueo-
lògics o són breus mencions a troballes aïllades. És en aquest 
context en què la recerca, escorada per l’Ajuntament de Pe-
ramola i amb el suport del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, 
va iniciar el 2012 un projecte per a l’estudi i dinamització del 
patrimoni cultural del territori.

1.2 Situació
El municipi de Peramola està situat a la riba dreta del riu Se-
gre, a l’extrem meridional de la comarca de l’Alt Urgell, on 
s’inicien els contraforts muntanyosos del Prepirineu (figura 1). 
Als seus paratges és freqüent la troballa de restes arqueològi-
ques, fet que és àmpliament conegut pels seus habitants. No 
obstant això, en la bibliografia només apareix citat el municipi 
per advertir sobre la localització d’un taller de destrals polides 
(Valdés 1981; Figuls, Grandia, Weller 2013). Calia, doncs, per 
a la primera fase d’intervenció prevista per al 2012, disposar 
d’un coneixement substantiu i veraç sobre el potencial arque-
ològic del municipi. Això havia de permetre poder definir les 
posteriors línies d’actuació amb l’excavació i difusió dels jaci-
ments més significatius.
 
2. METODOLOGIA
La intervenció inicial requeria avaluar la quantitat i quali-
tat de jaciments presents dins el municipi de Peramola. Per 
aquesta raó es van combinar dos procediments en paral·lel 
amb la voluntat d’augmentar les possibilitats d’assolir el ma-
jor nombre d’objectius i d’informació d’interès. D’una ban-
da, es va realitzar un inventari exhaustiu de les col·leccions 
privades i, de l’altra, es va prospectar una zona aïllada i poc 
estudiada. Els resultats d’ambdós processos, tot i aportar da-
des parcials del municipi, han possibilitat una bona forma 
d’aproximar-se a la realitat arqueològica sobre la qual poste-
riorment inferir futures actuacions. A aquest efecte, es va re-
córrer a la fórmula descrita per Chapa Brunet i els seus col·la-
boradors amb la voluntat de determinar la quantitat mínima 
de dades i d’espai necessari sobre el qual intervenir perquè 
els resultats fossin el màxim de representatius (Chapa et ali. 
2003: 19).

Figura 1. Mapa de situació del municipi de Peramola

Figura 2. Ubicació de la Roca del Corb i Sant Honorat dins el 
municipi de Peramola
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2.1 Anàlisi de les col·leccions privades
Tradicionalment, l’estudi dels materials recollits fora de con-
text arqueològic, i més concretament d’aquells en mans de 
col·leccionistes privats, ha estat menystingut o marginat en 
la recerca. La dificultat i l’elevat requeriment temporal que su-
posa establir relacions de confiança amb els propietaris dels 
materials, així com la por de perdre’n la custòdia o la voluntat 
de mantenir l’anonimat, fan d’aquesta tasca un procés com-
plex. No obstant això, per al projecte d’avaluació del potencial 
arqueològic del municipi de Peramola es va creure no només 
interessant, sinó també necessari, contactar amb diversos 
agents locals, coneixedors del territori i custodis de nombro-
ses restes arqueològiques. Les restes a les quals es va poder 
tenir accés van ser netejades, siglades, dibuixades i fotografia-
des seguint un procediment estàndard per a l’estudi tipològic 
i per a la seva correcta catalogació. El registre i l’organització 
sistemàtica de les evidències materials, fins llavors disperses 
i desconegudes, va consistir en la identificació macroscòpi-
ca del tipus d’artefacte i composició, descripció volumètrica 
(mida, morfologia, secció longitudinal, secció transversal), 
anàlisis de densitat i el procés de troballa (lloc, data, etc.). Tot 
plegat havia de permetre configurar no només un corpus de 
dades disponible per a futures recerques, sinó també gene-
rar una cartografia temàtica de les troballes sobre la base de 
la informació geogràfica detallada aportada pels propietaris 
de les restes durant les entrevistes dutes a terme. Al mateix 
temps, aprofitant les pautes implícites en el procés d’estudi, 
i amb l’objectiu de maximitzar l’eficiència de resultats, es van 
sotmetre els artefactes a una documentació fotogramètrica. 
Es garantia així la preservació digital i fidedigna de les restes 
tal com s’està començant a implementar en alguns jaciments 
(Menéndez, Gibello, Ortiz 2011: 73). De fet, les capacitats de 
registre tridimensional havien de permetre a altres investiga-
dors analitzar les evidències arqueològiques sense necessitat 
de desplaçar-se dels seus centres d’estudi o revelar la identitat 
de qui custodia aquestes restes.

2.2 Fotointerpretació
La intervenció del 2012 també va implicar un treball de pros-
pecció per tal d’assolir una base representativa a l’hora de re-
alitzar una avaluació sobre la potencialitat arqueològica del 
municipi. En aquest sentit, es va determinar i acotar un espai 
geogràfic en què el paisatge evidenciés poques alteracions 
antròpiques recents que poguessin afectar estadísticament 
els resultats. L’indret escollit va ser la zona de la roca del Corb 
i Sant Honorat; concretament, es va prioritzar l’espai per da-
munt del 825 msnm (figura 2). Aquest és un entorn abrup-
te i boscós configurat per barrancs i formacions rocoses de 
tipus montserratines propenses a albergar abrics i coves. El 
procés de prospecció va implicar prèviament una feina ex-
haustiva de fotointerpretació focalitzada en la detecció de 
manifestacions humanes a la zona d’interès, així com en la 
planificació del posterior treball de camp. Per no obviar cap 
element durant el procés d’anàlisi fotogràfica, l’àrea d’estudi 
es va dividir en quadres de 250 x 250 metres, cosa que va per-
metre visualitzar les ortoimatges en la seva màxima resolució 
sense distorsions causades per l’amplada del píxel. Cada un 
dels quadres va ser analitzat individualment escodrinyant la 
superfície i efectuant un recorregut en ziga-zaga o de vaivé, 

tal com ja s’havia aplicat amb èxit en projectes anteriors (Re-
molins 2013: 19-21). La combinació de diferents fotografies 
aèries per a una mateixa àrea també va permetre ampliar la 
capacitat interpretativa, atès que aquestes estan realitzades 
en diferents moments. Canvis en les condicions d’il·lumina-
ció, meteorològiques, d’orientació, de vegetació o simple-
ment les alteracions succeïdes durant el temps transcorregut 
entre l’obtenció de les diverses fotografies poden proporci-
onar una major eficàcia en la localització d’estructures en el 
paisatge (García 2005:112).
La zona de la roca del Corb i Sant Honorat presenta actual-
ment una coberta vegetal on predomina el bosc dens. Per 
tant, la identificació visual d’unes restes força erosionades es 
veia dificultada per l’ocultació que provoca la vegetació. Tot i 
així, les estructures en pedra seca generen un impacte visual 
en el paisatge a causa del contrast d’aquests elements en el 
fons verd o marró de l’entorn. Però aquesta característica fàcil-
ment discernible no és exclusiva de les estructures en pedra. 
De fet, el sòl de la zona és molt poc profund en alguns indrets 
i deixa aflorar el substrat geològic, la qual cosa distorsiona la 
localització del jaciment. Només l’anàlisi en conjunt de la tex-
tura, color, distribució i formes geomètriques va ser l’indicador 
a través del qual es va destriar la gran quantitat d’elements. En 
aquest sentit, per tal d’agilitzar i millorar l’anàlisi fotointerpre-
tativa es va voler provar un nou sistema de treball en xarxa. 
Mitjançant un enllaç web, persones interessades a participar 
en el projecte es podien descarregar un compendi d’imatges 
aèries georeferenciades i prèviament tractades en format 
KML. Es va optar per aquest tipus de llenguatge basat en 
XML, que representa dades geogràfiques en tres dimensions, 
per la seva facilitat de tractament i visualització mitjançant 
el programari gratuït Google Earth. De fet, aquest programa 
permetia a cada usuari no només analitzar individualment 
les ortoimatges des del seu ordinador personal, sinó també 
anotar al damunt seu tots aquells elements que se sospita-
va que eren d’origen antròpic i reenviar-ho als integrants del 
projecte. La combinació de diferents observadors connectats 
en xarxa analitzant minuciosament cada metre quadrat de les 
fotografies aèries va permetre ampliar la capacitat de detec-
ció, millorar-ne l’eficàcia i reduir el temps de treball. 

2.3 Prospecció 
Pel que fa a la prospecció, va tenir com a finalitat no només 
documentar restes arqueològiques, sinó també revisar les da-
des d’estat de conservació, accessibilitat i localització, entre 
d’altres, dels jaciments registrats a la carta arqueològica amb 
la voluntat de millorar-ne la qualitat. La identificació i el re-
coneixement dels elements arqueològics és imprescindible, 
però no ho és menys disposar d’un mètode de registre que 
sigui precís a l’hora de documentar espacialment evidències 
i que retorni informació a l’instant sobre allò que s’ha fet per 
poder modificar i adaptar l’estratègia a les necessitats diàri-
es del treball de camp. En aquest sentit, es va dissenyar una 
metodologia que, mitjançant dispositius GPS i SIG, permetés 
registrar qualsevol tipus d’evidència arqueològica i, posterior-
ment, interpretar-la en relació amb les característiques del 
territori on s’ubica. De fet, l’entorn presenta una gran varia-
bilitat altitudinal i una densa coberta vegetal de tipus forestal 
que va obligar a adaptar les estratègies de cobertura i batu-
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da. En aquest cas, la millor opció va ser un mostreig 
basat en la selecció dins de l’àrea d’estudi d’una sèrie 
de parcel·les que serien prospectades extensivament, 
i el resultat es consideraria representatiu de la totalitat 
de la zona (García 2005: 71). Per recolzar aquest tipus 
d’intervenció, es va aprofitar la quadrícula elaborada 
durant el procés de fotointerpretació. Les parcel·les de 
250 x 250 metres es van subdividir en 100 quadrats 
de 25 metres de costat que formaven les unitats de 
mostreig. La topografia accidentada i la diversitat pai-
satgística de la zona d’intervenció van provocar que 
s’optés per unes unitats de mida reduïda. En tot cas, 
perquè l’estudi fos realment efectiu, la superfície de mostreig 
hauria de representar com a mínim el 50% de l’àrea intervin-
guda. Tanmateix, són freqüents els casos en què s’accepta 
com a vàlid un percentatge inferior (Uriarte 2005: 611).
Les àrees mostrejades es van escollir en funció de tres carac-
terístiques: el tipus de configuracions paisatgístiques per dis-
posar d’una mostra variada de la realitat orogràfica, sobre la 
base dels resultats d’intervencions precedents, i, finalment, es 
van escodrinyar àrees de forma aleatòria per poder disposar 
d’una mostra estadísticament més representativa. Un cop es 
van definir virtualment les unitats de mostreig necessàries 
per cobrir l’àrea escollida, es va determinar el punt central 
de cada quadre i se’n van bolcar les coordenades al GPS per 
facilitar-ne la posterior localització durant el treball de camp 
(Chapa et alii 2003: 18).
Pel que fa a l’estratègia de batuda, plantejava molts més pro-
blemes. El medi irregular amb poca visibilitat i sobretot de di-
fícil trànsit no sempre permetia l’establiment de prospectors 
l’un al costat de l’altre. La millor opció va ser un tipus de batu-
da aparentment asistemàtica resseguint aquells espais que la 
vegetació permetia travessar amb facilitat i endinsant-se pun-
tualment entre matolls. Amb la voluntat de conferir solidesa 
i coherència a l’estratègia proposada, es va optar per l’ús del 
GPS, amb el qual s’enregistrava cada 15 segons la posició dels 
prospectors de manera que es coneixien els desplaçaments 
efectuats dins l’àrea de mostreig prèviament definida. Això va 
permetre avaluar si la superfície recorreguda era prou signifi-
cativa en el conjunt del transsecte o quedaven àrees buides. 
Es produïa, així, un efecte de retroalimentació que permetia 
adequar i replantejar diàriament les estratègies de treball a 
partir dels resultats obtinguts i generar finalment un estudi 
més acurat i precís. De fet, un protocol d’actuació similar a 
aquest s’havia provat de forma efectiva en un altre projecte 
(Santacana, Coma 2009: 98). Malauradament, el GPS només 
permet descriure els recorreguts i no evidéncia allò realment 
divisat sobre el terreny pel prospector. De fet, normalment la 
visió dels individus es focalitza sobre la zona immediata en la 
qual transita amb la intenció de percebre amb major facilitat 
tot tipus d’evidències arqueològiques. Així doncs, sabent que 
els diferents tipus de cobertes vegetals, a banda de dificultar 
el desplaçament, també limiten les condicions de percepció, 
es va dur a terme un tractament dels tracks obtinguts mit-
jançant els SIG. Aquest tractament de les dades va permetre 
conèixer de forma acurada quina era realment la superfície 
divisada pels prospectors en funció de la coberta vegetal a 
través de la qual havien transitat.

3. RESULTATS

3.1 Corpus d’artefactes en col·leccions privades
Les tasques d’inventari i estudi de les col·leccions privades que 
custodien els habitants de Peramola van permetre analitzar 
250 artefactes arqueològics de tres propietaris. Certament no 
totes les restes cedides eren evidències antròpiques; no obs-
tant això, gairebé la totalitat pertanyien a utensilis lítics poli-
mentats en diferents fases de la seva producció o ús. Destaca 
l’atracció que generen aquestes evidències entre els peramo-
lins per damunt d’altres objectes que també es poguessin 
trobar en el mateix territori. Probablement aquest fenomen 
es deu, en part, a la facilitat per reconèixer les destrals poli-
mentades i a la llarga tradició popular que les precedeix, amb 
l’assignació de propietats profilàctiques a les denominades 
pedres del llamp. Els propietaris que van cedir les peces no 
sempre recordaven els emplaçaments exactes on les havien 
trobat, però tots coincidien a assenyalar les zones de conreu, i 
especialment alguns dels camps llaurats del pla de Tragó.
L’anàlisi descriptiva emprada seguint les pautes establertes 
per diversos autors (García 2005; Bosch 1984) i la documen-
tació fotogramètrica de cadascuna de les peces va permetre 
configurar un complet corpus de dades tot detectant dife-
rents tipologies d’eines lítiques.1 De fet, en funció de la mor-
fologia de la zona de tall i del cos de l’estri, els artefactes es 
van poder classificar i identificar entre aixes, cisells, pics, mar-
tells, destrals de secció circular i destrals de secció el·líptica, en 
què la seva distribució quantitativa era en proporcions molt 
similars (figura 3). Cal suposar que aquesta producció variada 
estava destinada a satisfer diferents necessitats econòmiques 
de la comunitat que les produïa. No obstant això, també hi 
hauria la possibilitat que algunes d’aquestes eines, sobretot 
pics i cisells, fossin elements d’intercanvi amb altres zones on 
no disposessin de corneana per poder explotar, per exemple, 
la sal de Cardona.
Moltes de les restes estudiades o bé estaven fracturades o en-
cara es trobaven en una fase incipient de la seva configuració. 
Entre aquestes, són freqüents els talons de les eines polimen-
tades. La major quantitat d’extrems proximals, dins el conjunt 
del registre arqueològic, podria ser el producte de dos proces-
sos: d’una banda, pel tipus d’emmanegament que propiciaria 
aquest tipus de fractura per l’ús reiterat de l’eina i, de l’altra, 
els extrems proximals no es devien reaprofitar i eren rebutjats 
i van perdurar amb més facilitat fins a l’actualitat. Pel que fa 
als utensilis polimentats inacabats, s’han documentat en to-

1 Tota la informació recopilada i l’inventari seran accessibles en breu a través de la pa-
gina web www.regirarocs.com.

Figura 3. Gràfic percentual de les restes estudiades segons la seva tipologia
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tes les seves etapes de manufactura i fins i tot hi ha testimonis 
de fases de les quals no es tenia constància. De fet, entres les 
evidències analitzades hi ha un bloc de corneana circumdada 
per dos acanalaments que cisallen la peça (figura 4). S’intu-
eix que l’objectiu era obtenir d’aquest bloc tres mòduls allar-
gats sobre els quals posteriorment generar preformes per a 
futures eines polimentades. En aquest sentit, són freqüents 
els artefactes que presenten nombroses extraccions i en els 
quals s’intueix que s’està buscant obtenir una morfologia de-
terminada sobre la qual s’ha d’aplicar el posterior poliment i 
repicat. En definitiva, totes aquestes dades reforcen l’idea ja 
assenyalada per alguns autors segons la qual Peramola, però 
també probablement la part alta de la vall del Segre, acollia 
nombroses estacions de producció, tallers de manufactura 
d’eines lítiques polimentades (Figuls, Grandia, Weller 2013: 
31-32; Risch, Martínez 2008: 62 - 65).

3.2 La Roca del Corb i Sant Honorat
La intervenció a la zona de la Roca del Corb i Sant Honorat va 
permetre revisar les dades de tres dels set jaciments registrats 
a la carta arqueològica. Durant el treball de camp, no només 
es van adquirir noves coordenades ETRS89 de posicionament, 
sinó que també es van efectuar inspeccions oculars per cons-
tatar-ne l’estat de conservació i verificar la informació compi-
lada en les fitxes de la carta arqueològica. De fet, al Cementiri 
dels Moros de Cóll de Mu (X:356238.363 / Y:4660044.636) es 
va observar que únicament hi havia dues tombes antropo-

morfes, dada que divergia del que es deia a la fitxa, en què 
se n’indicaven tres.2 També es va evidenciar que els efectes 
meteorològics posaven en perill la correcta conservació del 
jaciment, raó per la qual es va optar per fer un aixecament 
fotogramètric d’alta resolució. Pel que fa als altres dos jaci-
ments, únicament es va destacar el nivell de degradació i el 
consegüent perill de desaparició de les sitges de la Balma En-
sorrada (X:356348.844 / Y:4660100.756) i a la Cova de la Cate-
dral (X:356429.344 / Y:4660146.055) es va evidenciar l’elevat 
potencial arqueològic que oferia, i es va destacar l’interès de 
dur-hi a terme futures intervencions.
Paral·lelament, en la campanya del 2012 també es van poder 
documentar sis jaciments inèdits que poden adscriure’s a di-
ferents cronologies i tipologies (figura 5). Molts d’aquests han 
estat definits a través del seu component estructural visible 
(murs, túmuls, cavitats...), però d’altres, en canvi, s’han deter-
minat a través de les restes materials detectades en superfície. 
De fet, en cap cas han estat elements aïllats, ja que sempre 
han conformat agrupacions amb altres restes en un espai ben 
acotat. Les elevades densitats de fragments han permès de-
finir concentracions i alhora distingir i designar els nous jaci-
ments. Dels sis jaciments localitzats, cal destacar, per la seva 
singularitat i interès, el túmul de la Roca del Corb, la necròpo-
lis del Coll de Mu i la Roca del Corb.

a. Túmul de la Roca del Corb
Estructura tumulària inèdita situada al cim d’un petit turó 
al sud-est del tossal de Torrent i a l’oest de la roca del Corb, 
segons els topònims recopilats per l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (X:355527.522 / Y:4660003.832). L’estructura és 
de planta ovalada, amb un diàmetre de 12 metres a la sec-
ció nord-sud i 14 metres a la secció oest-est. El túmul està 
delimitat en alguns extrems per pedres clavades i l’interior 
està integrament configurat per còdols de mida mitjana (25 
cm) provinents dels paquets de conglomerats disgregats de 
l’entorn. D’altra banda, no s’hi aprecien ni lloses ni altres ele-
ments estructurals que indiquin la presència d’una cambra 
a l’interior del túmul. Tot i no ser elements determinants per 
oferir una clara adscripció tipològica, la ubicació al cap d’un 
turó i la configuració tumulària d’aquest element recorden 
una estructura funerària, ja sigui de tipus megalític o cine-
rari.

b. Roca del Corb
El cim de la roca del Corb conforma un petit altiplà de difí-
cil accés; tanmateix, a l’extrem oest d’aquest paratge es van 
poder documentar nombrosos fragments de ceràmica, vidre, 
ferro, bronze i escòria de ferro (X:355978.281 / Y:4659760.418). 
Les restes testimoniaven com a mínim dues fases d’ocupació: 
una durant la prehistòria recent i l’altra a inicis de l’alta edat 
mitjana. L’absència d’estructures a la zona i la impossibilitat 
de detectar algun tipus de pauta de distribució en l’anàlisi 
espacial van condicionar fortament els nivells interpretatius. 
Únicament l’analogia tipològica d’algunes evidències va per-
metre inferir alguns aspectes del jaciment. La primera ocupa-
ció a l’altiplà de la roca del Corb és un conjunt de fragments 
ceràmics a mà molt esmicolats. Únicament hi havia un frag-

2 Sí que hi havia tres petites cavitats excavades més a la vora de les sepultures, però 
l’erosió no permetia assegurar que fossin antropomorfes.

Figura 4. Recull dels diferents tipus d’artefactes 
lítics inventariats
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ment que presentava una decoració plàstica de tipus mugró 
i, tot i que insuficient com a guia cronològica, probablement 
indicava una ocupació poc important que es podia remuntar 
a un primer moment de l’edat de bronze. No obstant això, da-
vant la manca d’altres indicadors i de datacions, tampoc es 
pot descartar que sigui el producte d’un substrat anterior.
Per a la segona fase d’ocupació, el repertori arqueològic recu-
perat és molt més extens i variat (figura 6) i es desdibuixa un 
tipus d’assentament en alçada més estable i d’una certa im-
portància, tot i que hauria estat bastit en material perible. El 
vidre, la ceràmica o les decoracions presents en els elements 
de bronze emmarquen aquest moment entre el segle IV i el 
VIII.3 De fet, així ho corrobora l’estudi detallat dels elements 
metàl·lics, que, a més, va permetre distingir dos tipus d’ar-
tefactes: els d’ornament o ús personal i els d’ús quotidià. Els 
primers estan manufacturats en bronze i corresponen a unes 
pinces decorades amb incisions i osques perimetrals fins a 
formar una sanefa de requadres. També es va recuperar un 
fragment de braçalet de secció rectangular i buit a l’interior, 
fet que indica que va ser elaborat enrotllant una placa de me-
tall. En canvi, pel que fa als elements metàl·lics d’ús quotidià, 
tots són de ferro i en ressalten els claus, un rebló i fins i tot l’es-
piga d’un possible ganivet. A aquesta categoria cal sumar-hi 
els nombrosos fragments d’escòria de ferro recuperats, testi-
moni probablement d’emmagatzematge del producte d’una 
activitat metal·lúrgica realitzada en paratges pròxims.
L’anàlisi acurada de la ceràmica a torn ha permès restituir 
parcialment tres recipients a partir dels fragments de vora 
recuperats i documentar-ne dues nanses. El color ataronjat i 
algunes formes permeten assenyalar una similitud d’aquests 

3 L’exemple més proper i més ben estudiat és el jaciment de Sant Vicenç d’Enclar a An-
dorra, on s’ha documentat un registre material molt similar (Bosch 1997: 98).

amb els recipients paleocristians del tipus DSP.4 Pel que fa a 
les restes vítriques, el fragment més ben conservat és una 
vora amb el llavi en forma de gota i amb l’interior d’aquest 
buit. De color oliva i superfície llisa, conté nombroses bom-
bolles d’aire testimonis d’una producció acurada però encara 
incipient. Per analogia tipològica, podria tractar-se d’un plat o 
bé d’un peu de copa o gerra datat en altres excavacions en-
torn del segle V (Foy 1997: 322). Dins aquesta categoria també 
destaca una petita dena fragmentada de superfície irregular 
i color blau intens, gairebé turquesa, que podria pertànyer a 
un collaret o a alguna peça de joc, sense poder-hi assignar cap 
referent cronològic.

c. Necròpolis del Coll de Mu
Poc abans d’arribar al Coll de Mu, al vessant oest, on el ter-
reny presenta poc pendent i just al mig d’una pista forestal, 
es van detectar nombrosos fragments de carbó, ossos i bron-
ze damunt un llit de cendra (X:356042.743 / Y:4660015.398). 
Aquestes restes van ser interpretades com una estructura 
funerària adscrita al ritual d’incineració típic del bronze final 
(Pons 1984). El jaciment de la necròpolis del Coll de Mu s’es-
tén formant un oval ben delimitat que segueix el pendent del 
terreny i presenta un diàmetre de 2 metres a la secció oest-est 
i 70 centímetres a la secció nord-sud. L’indret presenta molt 
poca potència sedimentària, fet que ha permès que l’erosió 
deixés aflorar les restes arqueològiques. Durant la interven-
ció no es van detectar fragments de ceràmica en superfície 
que es poguessin atribuir a l’urna funerària; en canvi, el terra 
tenia un color vermellós i les roques presentaven nombroses 

4 Aquests elements de vaixella de taula es produeixen a partir de finals del segle IV i 
perduren de manera residual fins al segle VII (Yáñez 1997: 253), fet que concorda amb les 
cronologies proposades pels altres elements metàl·lics, en què tots són, probablement, 
integrants d’un mateix conjunt o repertori arqueològic.

Figura 5. Mapa dels jaciments localitzats a la Roca del Corb i Sant Honorat
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diàclasis, testimoni d’un possible foc. Per tant, tot i que és 
força improbable, existeix la possibilitat que aquest indret es 
tractés d’un ustrinum, si bé el més segur és que l’estructura 
funerària hagi estat malmesa durant la construcció de la pista 
forestal i s’ha de descartar, per tant, aquesta hipòtesi.

4. DISCUSSIÓ
Els treballs realitzats entre el 15 de juliol i el 5 d’agost del 2012 
al municipi de Peramola han permès evidenciar l’elevada ri-
quesa arqueològica d’aquest paratge del Prepirineu. Es pot 
afirmar que les zones mostrejades han estat esgotades i cal 
intervenir en altres sectors per obtenir dades significatives. 
Malauradament, només es van poder prospectar 224 uni-
tats de mostreig ubicades a la zona central i occidental de la 
roca del Corb i del massís de Sant Honorat. Aquesta super-
fície equival a un escàs 6% de l’espai inicialment acotat, fet 
pel qual els resultats no poden ser considerats representatius. 
Igualment, només s’han pogut estudiar tres col·leccions pri-
vades, que són una petita proporció de tot el que custodien 
els peramolins. Per tant, no es poden extrapolar les dades ob-
tingudes sobre la base dels resultats de la prospecció ni de 
l’estudi de les col·leccions privades, i s’ha de supeditar qual-
sevol inferència a les futures intervencions. Tot i el poc temps 

i la limitació de recursos de què es disposava per al projecte, 
juntament amb les dures característiques de la vegetació i 
l’orografia per al reconeixement i la detecció d’evidències ar-
queològiques, la metodologia desenvolupada s’ha demostrat 
efectiva i ha permès assolir nivells acceptables de concreció, 
fiabilitat i rigor.
El tipus d’intervenció duta a terme, juntament les caracterís-
tiques orogràfiques del municipi, ha estat un bon laboratori 
per posar a prova diverses tècniques de treball, tot garantint 
l’obtenció d’uns resultats acceptables. La valoració del grau 
d’eficiència i efectivitat dels processos realitzats sobre la base 
del retorn i l’obtenció de dades ha estat molt positiva. No 
només destaca la informació inèdita, sinó també la revisió 
d’antics postulats que han permès avançar en la recerca i el 
coneixement. Malauradament, l’avaluació del potencial del 
municipi ha quedat inconclusa per la manca d’una segona 
fase d’intervenció amb què assolir un percentatge represen-
tatiu de la mostra. Tot i així, les dades que consten a la carta ar-
queològica, juntament amb els jaciments inèdits descoberts 
i l’elevada quantitat de troballes a mans d’agents locals, fan 
pronosticar que el municipi de Peramola és un indret amb 
un ric patrimoni arqueològic. De fet, no només se n’entreveu 
l’elevada quantitat de jaciments, sinó també la seva qualitat 

Figura 6. Material més significatiu de la Roca del Corb. 1-3 Vores de recipients ceràmics, 4 Nanses, 5 Espiga de ferro, 6 Fragment de plat de vidre, 7 Dena 
de pasta de vidre, 8 Pinces de bronze, 9 Braçalet de bronze (Dibuix: Marta Valverde)
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en comparació amb altres zones abruptes del Prepirineu. Les 
dades i les interpretacions aquí exposades se sumen a les d’al-
tres que s’haurien pogut proposar, i és aquí on rau la impor-
tància de la recerca, en el debat i la discussió. En tot cas, s’ha 
aconseguit desenvolupar una proposta amb major o menor 
eficiència i encert sense obviar que no existeix una sola for-
ma de fer arqueologia. Cercar i exposar el màxim de possibles 
respostes a un mateix fenomen és apropar-s’hi d’una manera 
més empírica i fiable que si es fa des d’una sola perspectiva, ja 
que, segurament en aquest darrer cas, s’incorreria en el des-
potisme i l’error.
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CAMPANyA DE PROSPECCIÓ
AL ROC DE LA GUàRDIA

(CALVINYÀ, LES VALLS DE VALIRA,
ALT URGELL)

Gerard Remolins i Zamora 1, Laia Creus i Gispert 2, Climent Miró i Tuset 3

RESUM
El present treball recull els resultats de la prospecció 

arqueològica al Roc de la Guàrdia de Calvinyà, al municipi de 
les Valls de Valira (Alt Urgell). Aquest paratge va patir un greu 

incendi la primavera del 2012, detonant de la realizació d’aquest 
projecte. Els treballs de buidatge de fonts històriques, l’estudi 

toponímic, i les tasques de prospecció i fotointerpretació 
van permetre localitzar nombroses estructures que aporten 

un coneixement substantiu sobre l’organització de l’espai en 
l’entorn d’aquest paratge. Malauradament, l’incendi va malmetre 

molt aquesta àrea i els posteriors treballs de desforestació 
no van tenir en compte l’existència d’estructures i el llegat 

cultural. Aquest fet, que va impossibilitar el registre exhaustiu 
de totes les evidències, hauria de motivar una profunda reflexió 

entre els investigadors. Es fa evident que cal adaptar millor la 
metodologia i redactar un protocol d’actuació urgent per a casos 
similars, amb l’objectiu d’intervenir ràpidament i evitar la pèrdua 

d’informació. 

PARAULES CLAU
Protocol actuació, incendi, prospecció, ramaderia, Calvinyà, 

estructures militars.

ABSTRACT
This work includes the results of the archaeological survey at the 

rock of Guàrdia de Calvinyà, in the town of Valls de Valira (Alt 
Urgell). This place suffered a serious fire in the spring of 2012, 

which resulted in the realization of this project. The work of casting 
historical sources, toponymic studies, as well as surveying and 

photointerpretation have enabled locating numerous structures 
that provide substantive knowledge about the organization of 

spaces around this location. Unfortunately, fire damaged much of 
this area and the subsequent deforestation works did not take into 
account the existence of structures and cultural heritage. This fact, 
which prevented the comprehensive recording of all the evidence, 
must encourage a deep reflection among researchers. It is evident 

that we must improve the methodology and draft a protocol for 
urgent action in similar cases in order to intervene quickly and 

prevent the loss of information.

KEYWORDS
Action protocol, fire, surveying, farming, Calvinyà,

military structures.
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coincideix amb l’àrea afectada per l’incendi del març del 2012, 
que equival a unes 120 hectàrees (fig. 1)

3. SÍNTESI HISTÒRICA
Calvinyà i Llirt apareixen esmentats a l’acta de consagració 
de la catedral d’Urgell, falsament datada del 839, i que seria 
dels voltants de l’any mil. Calvinyà i el seu entorn formaven 
part del comtat d’Urgell originari, el territori proper als nuclis 
centrals de població de Ciutat (Urgell) i de la Seu (Vic). En èpo-
ca prefeudal, la població de tota l’àrea es distribuïa en nuclis 
semidispersos. A la solana de la vall del Segre, a l’àrea prope-
ra a Calvinyà, s’hi trobaven Llirt, Somont, Feners, Fenerols, les 
Planes, Pallerols, Ilatica (potser Leucata), Villa Novella (prope-
ra al fons de la vall), Castanyes, Privazano, i el petit monestir 
de Sant Andreu i de Sant Llorenç de Planeses1. Molts indrets 
geogràfics immediats de Calvinyà ja surten esmentats al segle 
X, com Planeses, possiblement les Collades i Escotaplans ac-
tuals; el coll i el puig d’Eguinus; el coll de Gualter; el riu de Llirt, 
l’actual barranc de l’Óssa; Comelles, Balle Magna, o Puiorotun-
do (probablement el roc de la Guàrdia).
El primer esment de les afrontacions del que serà més enda-
vant el terme de Calvinyà és del 944: “... Quod infrontat ipsut 
hec ómnium de .I. parte in Privazano, et de alia in Villa Novella, 
et de .III. in flument Segor, et de .IIII. in flument Valeria...”2 (Tro-
guet, 2006, p.72). Diferents butlles papals dels anys 951, 1001 
i 1012 confirmaran que Calvinyà, Feners i Somont formaven 
part dels béns de l’Església d’Urgell3. 
L’absència dels comtes d’Urgell, que a partir del segle XI es van 
establir cada cop més als territoris de la Plana, va propiciar que 
els vescomtes de Castellbò destaquessin per damunt d’altres 
senyors feudals. Els interessos dels Castellbò van topar aviat 

1 BARAUT, Cebrià. “Els documents, dels segles IX i X, conservats a l’Arxiu Capitular d’Ur-
gell”. Urgellia, 2. (1979). docs. 77, 95, 104 i 164. BARAUT, Cebrià. “Els documents, dels anys 
981-1010, de l’Arxiu Capitular d’Urgell”. Urgellia, 3. (1980). docs. 197, 210, 214 i 286.
2 BARAUT, Cebrià. “Els documents, dels segles IX i X, conservats a l’Arxiu Capitular d’Ur-
gell”. Urgellia, 2. (1979). doc. 104.
3 BARAUT, Cebrià. (1988). Cartulari de la Vall d’Andorra, Segles IX-XIII. Andorra la Vella: 
Govern d’Andorra. doc. 11.  BARAUT, Cebrià. “Els documents, dels anys 981-1010, de l’Ar-
xiu Capitular d’Urgell”. Urgellia, 3. (1980). doc. 271. BARAUT, Cebrià. “Els documents, dels 
anys 1010-1035, de l’Arxiu Capitular d’Urgell”. Urgellia. 4. (1981). doc. 324.

1. PRESENTACIÓ
La primavera del 2012, un incendi va devastar el terme del 
Roc de la Guàrdia de Calvinyà, situat al municipi de les Valls 
de Valira, a l’extrem septentrional de l’Alt Urgell. El foc, amb 
els seus consegüents efectes, va calcinar unes 120 hectàrees 
i va eliminar la capa arbustiva i herbàcia que cobria el sòl. 
L’acció de les flames va transformar un entorn boscós en un 
altre d’erm, que podia ser fàcilment prospectat i estudiat des 
d’un vessant pluridisciplinari, tal com altres equips de recerca 
havien realitzat exitosament en diferents indrets. Per aquest 
motiu, i aprofitant el lamentable resultat de l’incendi, l’Ajunta-
ment de les Valls de Valira, amb el suport del Consell Comarcal 
de l’Alt Urgell, va impulsar una campanya de prospecció per 
documentar els possibles jaciments que hi poguessin haver 
en aquella contrada. Poc després que els equips d’extinció ha-
guessin abandonat aquella àrea, i abans que la maquinària de 
reforestació hi entrés, es redactava un projecte d’intervenció 
arqueològica. Ràpidament, l’equip d’arqueòlegs va intervenir 
amb l’objectiu d’obtenir el màxim de dades sobre les evidèn-
cies patrimonials (arqueològiques, arquitectòniques, camins, 
etc.) i abans que la pluja acabés de malmetre un entorn ja 
força degradat. Va posar un especial interès en la localització 
topogràfica de totes les estructures inèdites per a l’obtenció 
d’una base representativa amb la qual per una banda, es po-
guessin detectar, certs patrons de dispersió, i de l’altra, es po-
gués donar suport a les inferències interpretatives, de funcio-
nalitat i d’adscripció cronològica. Alhora, des de l’equip direc-
tor vam expressar la nostra voluntat de difondre els resultats 
de la intervenció en els àmbits local i comarcal, amb l’objectiu 
de generar un debat sobre la gestió d’aquests espais de mun-
tanya i la seva conservació.

2. LOCALITZACIÓ
El projecte de prospecció centra la seva àrea d’interès en el 
Roc de la Guàrdia i el seu entorn immediat. Aquest referent 
topogràfic, situat al nord-est de la població de la Seu d’Urgell, 
culmina al vessant on se situa el nucli de Calvinyà, al municipi 
de les Valls de Valira, a l’extrem septentrional de la comarca 
de l’Alt Urgell. L’àrea delimitada per dur a terme la prospecció 

Figura 1. Situació geogràfica del municipi de Valls de Valira dins Catalunya i 
fotografia aèria de la zona d’estudi abans de l’incendi  (Font: Remolins, G)
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amb els de l’Església d’Urgell, l’altre gran senyor feudal del Nord 
del comtat. Pel que fa al terme que ens ocupa, l’any 1160 el 
bisbe Bernat Sanç va donar el castell de Somont, proper a Cal-
vinyà, a Ramon de Berguedà, donació que comprenia també la 
parròquia de Calvinyà, Llirt i Feners4. Anys després, el 1192, ho 
va infeudar tot a Ramon de Santmartí. Els bisbes d’Urgell i els 
vescomtes de Castellbò, després comtes de Foix, es van enfron-
tar per controlar el Nord del Comtat d’Urgell, desestabilitzant la 
regió. La resolució arribà amb la firma dels pariatges del 1278 i 
1288, els quals van afectar llocs propers a Calvinyà.
Durant la Guerra Civil del 1462, els barons de Calvinyà, Dalmau 
i Ramon de Santmartí, van prendre partit en contra de la casa 
reial i el rei els va confiscar les propietats. L’any 1464, foren con-
cedides a Guillem Ramon de Capdevila, gendre de Ramon de 
Sanmartí i cunyat de Dalmau5. A partir d’aquest moment, la sen-
yoria jurisdiccional de Calvinyà anirà passant per diverses mans. 
Els Lordat la van vendre el 1530 a Jaume Boquet, notari de la Seu 
d’Urgell6, que pertanyia a una família implicada en els conflictes 
de bandolerisme que durant el segle XVI van afectar bona part 
del territori (Obiols, 2012, 27)7.  
La senyoria de Calvinyà passà el 1603 a Maria Boquet, casada 
amb el baró de Sentmenat. D’aquesta manera s’unien les pos-
sessions d’aquestes dues famílies8. La família Senmenat va con-
tinuar al capdavant d’aquesta baronia fins al període 1675-1688, 
quan el darrer hereu va vendre el títol a la ciutat de la Seu d’Ur-
gell9. Per la seva proximitat a la capital, Calvinyà també va ser 
testimoni de les diferents accions bèl·liques que van tenir lloc a 
la contrada durant els segles XVII i XIX, com la Guerra del Francès 

4 U BARAUT, Cebrià. “Els documents, dels anys 1151-1190, de l’Arxiu Capitular de la Seu 
d’Urgell”. Urgellia, 10. (1990-1991). doc 1548.
5 Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell (ACAU)-Fons Ajuntament de la Seu d’Urgell, Calvinyà, 
1464.
6 ACAU-Fons Ajuntament de la Seu d’Urgell, Calvinyà, 1530.
7 Arxiu Nacional d’Andorra (ANA)-AAHA.
8 ACAU-Fons Ajuntament de la Seu d’Urgell, Calvinyà, 1603.
9 ACAU-Fons Ajuntament de la Seu d’Urgell, Calvinyà, 1611-1688. 

i les Guerres Carlines. Les desamortitzacions del segle XIX van 
provocar la fi de les senyories. Aleshores, la Baronia de Calvinyà 
va desaparèixer definitivament i el seu territori esdevingué un 
municipi, en l’actualitat una de les parts del de les Valls de Valira. 
Un cop acabada la Guerra Civil de 1936-1939, l’exèrcit va cons-
truir al terme de Calvinyà una sèrie de búnquers de formigó 
que formaven part de la Línia Pirineus (o línia P), que l’Estat va 
dissenyar davant d’una eventual invasió provinent de França 
a través d’Andorra. D’altra banda, l’exèrcit va emplaçar un 
campament militar al Pla de les Forques, terme de la Seu d’Ur-
gell, i un camp de tir a les Comelles, el Fener de la Closa i sota 
el roc de Mirabó, a l’antic terme de Calvinyà. L’exèrcit va deixar 
aquestes instal·lacions l’any 1993. 

4. METODOLOGIA DE TREBALL
Com en tota intervenció arqueològica, el procés inicial ha re-
querit d’un aprofundiment en el coneixement de l’estat ac-
tual del patrimoni arqueòlogic al municipi de les Valls de Va-
lira. En aquest sentit, es va realitzar un buidatge documental 
i bibliogàfic, un recull de fons orals i una consulta a les bases 
de dades d’Arqueodada i l’eGIPSI. Un cop destriades les fonts, 
es van realitzar diferents aproximacions al seu tractament. Per 
una banda, es van georeferenciar aquells mapes històrics i 
fotografies aèries antigues per sobreposar-ho a la cartografia 
actual; de l’altra, vam situar cartogràficament tots els topò-
nims i elements citats en la documentació que disposessin de 
referències espacials suficients.
Els avenços informàtics, i concretament el desenvolupament 
dels processadors d’imatges i dels Sistemes d’Informació 
Geogràfica (SIG), han permès agilitzar l’anàlisi i la visualitza-
ció de les fotografies aèries i estendre’n l’ús. En aquest sentit, 
s’han emprat els treballs de fotointerpretació d’abast local i 
en xarxa, amb l’objectiu principal de localitzar totes les mani-
festacions antròpiques en regions poc estudiades amb ante-

Figura 2. Ortofotografies 
de la zona amb els 
transsectes prospectats 
(Font: Remolins, G)
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rioritat, delimitar polígons en zones d’interès, i planificar les 
tasques de prospecció. 
El treball de prospecció s’ha implementat amb dos dispositius 
GPS Garmin que han permès no només assolir les coordena-
des dels jaciments localitzats, sinó també supervisar la super-
fície recorreguda. Les dades obtingudes (traks i waipoints) es 
van incorporar a una geodatabase amb què s’ha gestionat de 
forma ràpida i eficient la ingent quantitat d’informació gene-
rada durant el treball de camp.

5. ELS RESULTATS
Entre l’octubre i el desembre de 2012, vam recórrer tota l’àrea 
prevista per prospectar i algun espai adjacent, que no havia 
quedat afectat pel foc, però que presentava restes arqueolò-
giques. Així, vam recollir totes les dades necessàries per a la 
realització de les fitxes d’inventari de totes les estructures 
localitzades. En els mapes següents, podem veure el territori 
prospectat, sempre tenint en compte que les línies en color 
marquen l’itinerari d’un sol tècnic. Els altres recorrien l’espai 
de forma paral·lela a la línia marcada pel tècnic (fig. 2).
D’aquesta manera hem documentat nombrosos jaciments inè-
dits que es poden adscriure a diferents cronologies i tipologies 
que caldria incorporar dins la Carta Arqueològica. Els jaciments 
s’han inventariat amb les sigles RGC (Roc de la Guàrdia, Calvi-
nyà) seguides d’un número correlatiu que els identifica i dist-
ingeix (figura 3). El mal estat del terreny no ha permès que es 
localitzessin materials mobles en superficie, ni tampoc realitzar 
correctament aixecaments fotogràfics de les estructures.

Les restes localitzades es poden agrupar en tres tipologies: 
camins, cortals i elements vinculats, i estructures militars pos-
teriors a la Guerra Civil del 1936-1939. Cada jaciment disposa 
d’una fitxa detallada recollida en la memòria  d’intervenció i 
dipositada al Servei d’Arqueologia.

5.1 CAMINS
a. CAMÍ 1 (RGC-009)
El jaciment el defineixen murs de delimitació del camí ramader 
respecte els espais agrícoles pròxims, sense cronologia deter-
minada. El seu estat de conservació és correcte, tot i que el bosc 
el va ocupar. Possiblement, amb els treballs de desforestació 
posteriors a l’incendi, es perdi la seva traça. El seu risc de de-
gradació és elevat. A nivell d’intervenció, proposem que la ma-
quinària de reforestació no malmeti l’estructura i que no planti 
arbres en el seu traçat. Es pot considerar com a element per a 
possibles itineraris a peu. El camí es troba molt proper a la basa 
i al cortal ramader 3. Presenta alguns marges en pedra seca
b. CAMÍ 2 (RGC-011)

Figura 3. Jaciments localitzats  (Font: Remolins, G)

Figura 4 i 5. Els camins localitzats  (Fotografies: Creus, L; Miró, C)
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El jaciment també el defineixen murs de delimitació del camí 
ramader respecte els espais agrícoles propers, però no n’hem 
pogut establir cap cronologia. El seu estat de conservació és 
correcte, tot i que el bosc també el va ocupar. S’ha de vigi-
lar que durant el procés de reforestació no se’n perdi la traça. 
El risc de degradació és elevat. També proposem controlar 
aquesta reforestació. Està situat al Nord-Oest del turó i és 
d’accés fàcil. 

5.2 CORTALS i ELEMENTS VINCULATS
a. CORTAL 1 (RGC-006)
Antic cortal situat al vessant sud del turó, en un lloc d’accés 
fàcil. Es troba en avançat estat de degradació, possiblement 
és d’època moderna o contemporània i no se’n tenen notícies 
històriques. El risc de degradació és elevat. Proposem netejar 
l’espai i deixar-ne l’estructura vista, procurant que no es faci 
cap replantació d’arbres a l’interior o al seu entorn. És un bon 
exemple per poder estudiar l’arquitectura popular relaciona-
da amb la ramaderia i l’agricultura. 

b. CORTAL DEL VILANOVA (RGC-013)
Antic cortal de grans dimensions en avançat estat de degra-
dació del qual no si ha pogut establir la cronologia. El risc de 
degradació és elevat i es proposaria netejar l’espai i deixar-ne 
l’estructura vista, procurant que no es fes cap replantació d’ar-
bres a l’interior o al seu entorn. És un bon exemple per poder 
estudiar l’arquitectura popular relacionada amb la ramaderia 
i l’agricultura. Estaria situat prop dels altres cortals localitzats i 
d’una de les pistes forestals.

Figura 6 i 7. El cortal 1 i el cortal del Vilanova (Fotografies: Creus, L)

c. POSSIBLE CORTAL DEL MATEUET (RGC-014)
Antic cortal en avançat estat de degradació, sense cronologia 
determinada. En aquest cas també proposem netejar l’espai i 
deixar l’estructura vista, procurant que no es faci cap replan-
tació d’arbres a l’interior o al seu entorn. També queda proper 
als altres cortals localitzats i a una de les pistes forestals.
d. CORTAL 2 (RGC-012)
Antic cortal en avançat estat de degradació, sense datació. 
En aquest cas també proposem una neteja de l’espai i deixar-
ne l’estructura vista, procurant que no es faci cap replantació 
d’arbres a l’interior o al seu entorn. Aquest cortal també que-
da proper a una de les pistes forestals i el seu accés és fàcil. 
e. CORTAL 3 (RGC-015)  
És una altre antic cortal en avançat estat de degradació, al qual 

Figura 8 i 9. El cortal del Mateuet i el cortal 2. 
(Fotografies: Creus, L; Miró, C)

Figura 10. Cortal 3 (Fotografia: Creus, L)
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tampoc hem pogut assignar una cronologia. Aquí també es 
proposa una neteja de l’espai i evitar la replantació a l’interior 
de l’estructura i les proximitats. L’estructura es troba adossada a 
un penyal de roca, fet que li permet aprofitar l’aflorament rocós 
en un dels seus costats. L’accés és fàcil; queda molt proper a una 
de les pistes forestals existents. (fig. 10)
f. PEDREGAR (RGC-007)
Estructura tumular situada al vessant sud del turó del Roc de 
la Guàrdia, de planta ovalada amb un diàmetre aproximat de 
8 metres en la secció nord-sud i 10 metres en la secció oest-
est. L’estructura està integrament formada per pedres locals 
de mida mitja (25 cm.). Tot i no ser elements determinants 
per oferir una clara adscripció tipològica, aquesta estructura 
antròpica podria ser un simple pedregar (estructura agrícola) 
d’època moderna-contemporània. El seu estat de conservació 
és dolent i el risc de degradació és alt. 
g. BASSA  (RGC-010)
Punt per a l’abastiment d’aigua en una zona on no hi ha fonts. 
No en podem determinar la cronologia, ja que no se’n tenen 
notícies històriques i tampoc s’ha excavat. El estat de conserva-
ció és força bo, tot i que presenta alguns arbres a l’interior i als 
marges que en podrien haver malmès l’estructura. El seu risc 
de degradació és mitjà. Proposem l’eliminació de la vegetació, 
la tala dels arbres que l’afectin i que l’espai no sigui replantat.

5.3 ESTRUCTURES MILITARS
a. ASSENTAMENTS DE METRALLADORA (RGC-001, 002, 003, 004)
Quatre estructures de ciment que romanien camuflades al 
mig del bosc. Totes disposen de porta d’accés; passadís en 

Figura 11 i 12. Bassa i pedregar (Fotografies: Creus, L; Miró, C)

Figura 13-16. Imatges dels 4 búnquers localitzats 
(per ordre) (Fotos: Creus, L; Miró, C)
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angle (L), per evitar la metralla de possibles explosions; un 
habitacle amb una base de ciment per a la metralladora; i 
una finestra orientada nord-oest/sud-oest, seguint la línia 
del barranc de Tens. Es tracta de restes ben conservades de 
fortificacions contemporànies, que conformaven la Línia Piri-
neus (Línia P), construïda per l’exèrcit espanyol, després de la  
Guerra Civil (1936-1939), per evitar una invasió militar terres-
tre provinent de França. Aquests assentaments de metralla-
dora depenien del denominat Subsector 15 i eren designats 
com a Centre de Resistència 65 (Clarà, 2010). La seva tipologia 
es correspon amb la d’assentament de metralladora 1-4.
L’entorn, ara desforestat, presenta molts riscos de degradació 
per l’escolament del sediment, a causa de les pluges estacio-
nals passades i també de les futures. L’accés als assentaments 
és complicat per l’esllavissada del sòl. El interior s’hauria de 
buidar de sediments i de rocs. Amb tot, les estructures de ci-
ment es troben en bon estat de conservació. Recomanem una 
neteja dels interiors. Tots se situen a prop de la pista forestal 
que arriba a coll de Jou des de Calvinyà.
b. TRINXERA (RGC-005)
Rasa en forma de zig-zag situada a la zona S/S-O del turó de 
la Guàrdia i propera als quatre búnquers de la Línia P. Tot sem-
bla indicar que la rasa de trinxera estaria vinculada a aques-
tes estructures i a un possible punt de control situat sobre el 
mateix turó. El seu estat de conservació és deficitari i el risc 
de degradació alt. És complicat intervenir en estructures ne-
gatives d’aquestes característiques. Recomanaríem que no es 
fessin actuacions sobre l’espai de replantació forestal i que es 
senyalitzés. L’accés a l’estructura és fàcil. Si bé hi ha un fort 
desnivell per arribar al cim per la banda N-E, és més accessible 
per la banda S-O. 

6. DISCUSSIÓ
L’incendi forestal va malmetre tota una àrea boscosa conegu-
da amb el nom de bosc de Pinya. També va afectar les anti-
gues partides agrícoles de les Collades i d’Escotaplans que, 
amb l’abandó dels conreus durant el segle XX, també es van 
transformar en bosc. Els posteriors treballs de desforestació 
mecànica de l’àrea incendiada, destinats a l’extracció de res-
tes de troncs dels arbres calcinats per al seu posterior apro-
fitament en la indústria de la fusta, no van tenir en compte 
l’existència d’un treball de prospecció arqueològic. La ma-
quinària va remoure la capa superficial del sòl quan realitzava 
els treballs de tala de troncs i branques i en la seva posterior 

càrrega en camions. Un cop acabats els treballs de desforesta-
ció, començarien els de reforestació de tota l’àrea perjudicada 
per l’incendi. 
Els vigents protocols de reforestació tenen en compte la mas-
sa forestal que havia existit, i el treballs que s’han de realitzar 
per a la seva restitució, però descuiden l’afectació que poden 
tenir sobre patrimoni no catalogat existent en el sòl i el subsòl. 
Com hem comprovat, les màquines de tala i d’arrossegament 
de fusta, i posteriorment les de plantació, entren dins de la 
superfície afectada per l’incendi per extreurin els troncs, bran-
ques i terra, impedeixen la prospecció arqueològica, i arriben 
a destruir patrimoni no catalogat. 
Per tal que aquesta situació no es repeteixi en posteriors 
casos, els treballs de reforestació futurs haurien de tenir en 
compte l’afectació que poden tenir sobre patrimoni no cata-
logat. Per aquest motiu, caldria que existís un protocol d’ac-
tuació després d’un incendi, que preveiés la coordinació dels 
treballs de reforestació amb els de prospecció arqueològica. 
Això significa que les institucions locals, comarcals i els de-
partaments de Cultura i de Medi Ambient de la Generalitat 
haurien de treballar coordinadament. 
Amb una coordinació institucional i l’existència d’aquest nou 
protocol, les superfícies afectades per un incendi forestal po-
drien ser prospectades per un equip d’arqueòlegs abans que 
s’iniciessin els treballs de tala de les restes vegetals i de re-
forestació. Sense anar més lluny, els pressupostos destinats 
a actuacions i a treballs de reforestació en superfícies afec-
tades per incendis forestals haurien de preveure actuacions 
arqueològiques prèvies que possibilitessin la identificació de 
possibles jaciments i la seva posterior preservació durant i 
després dels treballs de reforestació.
Atès el perill d’erosió pluvial existent en el sòl de molts bos-
cos destruïts per incendis, sobretot els que es troben en ves-
sants muntanyenc, les prospeccions arqueològiques hau-
rien de tenir lloc pocs dies després de l’incendi. En aquell 
moment, el sotabosc i el bosc encara no han començat a re-
generar-se, però també és quan el sòl és més propens a patir 
una forta erosió per les pluges. La intervenció arqueològica 
ha d’estar limitada en el temps. Com més aviat es faci, abans 
podran començar els treballs de reforestació, i menys temps 
podrà actuar l’erosió sobre un sòl desproveït de massa ve-
getal.
Els treballs de prospecció arqueològica en àrees afectades per 
incendis forestals haurien de disposar d’una metodologia es-
pecífica. D’altra banda, cal que existeixin equips d’arqueòlegs 
amb formació pluridisciplinària, capaços d’actuar immediata-
ment un cop han finalitzat les tasques d’extinció d’un incendi 
forestal.
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RESUM
El poblament humà del Pleistocè al Pirineu sempre ha estat marcat per l’altitud i per unes 
condicions climàtiques rigoroses. Això ha generat, des de la Prehistòria més llunyana, una 

dinàmica de poblament marcada pels fluxos, refluxos i els (des)poblaments constants. A tot 
això s’hi ha d’afegir una orografia escarpada i uns rius força actius que tampoc han afavorit 

gens la preservació dels registres arqueològics antics. En aquest treball presentem la primera 
campanya d’intervenció a la Cova de les Llenes (Erinyà, Conca de Dalt, Pallars Jussà), en el 

marc d’un nou programa de recerca al jaciment, subsegüent al portat a terme per Maluquer 
de Motes als anys 40 del segle passat. Els nivells de base han proporcionat indústria lítica i 

fauna associada que, a l’espera de datacions absolutes, situen la primera fase d’ocupació del 
jaciment en un context proper al final del Paleolític inferior. Pel que fa a la prehistòria recent, la 
cova ha proporcionat materials datadors tipològicament des del Neolític fins al final de l’Edat 

del Bronze. Pel que fa a la primera fase d’ocupació, la Cova de les Llenes representa un dels 
pocs enclavaments del vessant mediterrani pirinenc que aporta, a més a més de les dades 

arqueològiques, dades contextuals per reconstruir el medi circumdant durant la prehistòria 
més antiga. L’estudi d’aquest jaciment, per tant, serà un referent per entendre les dinàmiques 

poblacionals al Pirineu durant tot el Pleistocè.

PARAULES CLAU
Pirineu, dinàmica poblacional, Paleolític Inferior, clima, orografia, 

Neolític, campaniforme, Edat del Bronze.

ABSTRACT
The Pleistocene human population in the Pyrenees has always been marked by altitude and harsh 
climatic conditions. This has generated, from distant prehistory, a population dynamic marked by 

the flows and ebbs from the constant settlements. Additionally, we must add rugged terrain and 
very active rivers that have not favoured the preservation of ancient archaeological records. In the 

work we are presenting the first intervention campaign in the Cave of Llenes (Erinyà, Conca de Dalt, 
Pallars Jussà), as part of a new research program at the site, carried out by the Maluquer de Motes 
last century in the 40s. The base levels have provided the lithic industry and fauna associated with 

the first phase of occupation of the site in a context close to the end of the Paleolithic, although 
abosulute dating is needed. Regarding recent prehistory, the cave has provided materials for 

typological date from the Neolithic to the end of the Bronze Age. As the first phase of occupation, 
the Cave of Llenes represents one of the few enclaves of the Mediterranean side of the Pyrenees 

that provides, in addition to archaeological data, contextual data to reconstruct the surrounding 
environment during the earliest prehistory. The site of this study, therefore, will be a benchmark for 

understanding population dynamics in the Pyrenees during the Pleistocene.
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INTRODUCCIÓ
Els fenòmens de fluxos i refluxos de població han estat una 
constant durant tota la història de la humanitat. Es manifesten 
arqueològicament en forma d’abandonaments i reocupaci-
ons dels territoris, migracions, canvis culturals, substitució de 
poblacions i extincions, entre d’altres. Aquestes dinàmiques 
poblacionals semblen haver estat freqüents durant la prehis-
tòria més antiga, un període especialment sensible a aquests 
processos atesos els constants canvis climàtics a escala glo-
bal i les conseqüents transformacions dels paisatges i de les 
associacions biològiques. L’exemple més conegut és, potser, 
la desaparició dels Neandertals europeus i el seu reemplaça-
ment per les poblacions d’humans moderns procedents de 
l’Àfrica a finals de l’Estadi Isotòpic 3 i inicis del 2 (40-30 ka).
Es produeix, per tant, una representació desigual del registre 
arqueològic entre aquelles àrees proclius a mantenir pobla-
cions humanes més o menys constants i aquelles que, per 
qüestions orogràfiques i/o ecològiques, són susceptibles de 
ser desocupades en moments de climes rigorosos. Com a 
conseqüència, es produeix un contrast entre la continuïtat 
manifestada pel registre arqueològic en aquelles zones amb 
fluxos de poblament humà constants, com, per exemple, els 
grans corredors mediterranis, i els buits poblacionals que es 
detecten en jaciments allunyats d’aquests llocs privilegiats. 
Durant la prehistòria més antiga, és freqüent que els indrets 
amb intermitència d’ocupacions humanes supleixin els buits 
ocupacionals amb una presència més o menys constant de 
grans carnívors. L’ús de coves i abrics per óssos de les caver-
nes, lleons, lleopards, hienes o llops és habitual en aquests 
llocs, la qual cosa demostra que els ecosistemes, malgrat que 
són poc proclius per al desenvolupament humà, són encara 
capaços de mantenir poblacions estables d’aquests animals i 
de les seves preses (Blasco et al. 2010: 3373-3386; Rodríguez 
et al. 2013: 230-233).
Una d’aquestes àrees marginals és el Pirineu, un territori 
d’orografia complicada i dominat en bona part pel glacialis-

me durant els períodes més freds. En general, aquest lloc és 
poc favorable a presentar seqüències estratigràfiques pleisto-
cenes llargues amb continuïtat de poblament humà. No obs-
tant això, també s’ha de tenir en compte que el vessant me-
diterrani del Pirineu es caracteritza per una mala conservació 
del registre arqueològic antic com a conseqüència d’una ge-
ologia i una geomorfologia complexes: rius cabalosos que no 
faciliten la formació de terrasses fluvials, surgències hídriques 
força actives amb cicles continus de glaç-desglaç que buiden 
les coves, sòls àcids poc aptes per a la conservació de restes 
orgàniques (fauna, especialment), etc. Malgrat això, s’han po-
gut recuperar alguns jaciments que evidencien el poblament 
humà en aquests indrets en diferents moments del Pleistocè.
Al Pallars Jussà, la presència de grups neandertals es mani-
festa a partir de jaciments de cronologies diferents, com la 
Cova dels Muricecs de Llimiana (Fullola i Bartrolí 1991: 83-98) 
o el jaciment a l’aire lliure dels Nerets de Talarn (Rosell i Ro-
dríguez 1991: 133-140), que són indicatius de certs fluxos de 
poblament a la Conca de Tremp relacionats, probablement, 
amb moments temperats. Malauradament, la conservació 
d’aquests jaciments no permet fer inferències significatives 
d’índole general més enllà de la mera presència humana i del 
seu desenvolupament tecnològic. Aquests tipus de registres, 
però, cobrarien importància a partir de correlacions amb in-
drets de cronologies similars que els dotin d’un marc pale-
oecològic i paleoclimàtic de referència.
Un d’aquests llocs és la Cova de les Llenes (congost d’Erinyà, 
Conca de Dalt), que sembla haver-se escapat dels efectes des-
tructius imperants a la zona (sobretot durant l’últim Màxim 
Glacial). La Cova ha conservat una seqüència estratigràfica 
del Pleistocè mitjà en diferents punts d’entre 1 i 2 m de po-
tència, l’estudi de la qual podrà ser utilitzat com a marc de 
referència a la zona per tal d’obtenir dades contextuals sobre 
aquest període. L’objectiu d’aquest treball, per tant, és expo-
sar de forma preliminar els resultats de la primera campanya 
d’intervenció arqueològica desenvolupada durant l’agost del 

Figura 1. Situació de la Cova 
de les Llenes: a) vista del 
congost d’Erinyà; b) Ubicació 
de l’entrada; c) Boca de la Cova 
de les Llenes.
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2013 en aquest jaciment. La presència de restes faunístiques 
associades a indústria lítica dins d’un dipòsit sedimentari ben 
estratificat, així com la seva posició geogràfica, situada a les 
portes del Pirineu axial, són els elements principals que van 
motivar la seva intervenció.

LA COVA DE LES LLENES
La Cova de les Llenes és un tub càrstic, amb l’entrada situada 
en un espadat a uns 100 m d’altura sobre el marge dret del riu 
Flamisell al seu pas pel congost d’Erinyà (Conca de Dalt) (fi-
gura 1). La seva alçada respecte al nivell del mar és d’uns 750 
m. La cova presenta una galeria principal amb ramals laterals 
d’uns 250 m de llargada. L’aspecte general suggereix l’exis-
tència durant el Pleistocè d’importants formacions estalag-
mítiques que cobrien bona part dels rebliments sedimentaris 
pleistocens. Probablement, aquestes crostes van aïllar la cova 
de l’exterior durant el Pleistocè superior i van impedir així que 
els efectes del desglaç poguessin erosionar-la i buidar-la de 

sediments després del Màxim Glacial.
En un intent de seqüenciar el Neolític a la zona, la cova va ser 
explorada per primer cop a finals dels anys 40 del segle passat 
pel professor Maluquer de Motes (Maluquer de Motes 1951: 
5-20). L’excavació va consistir en una rasa transversal a la zona 
de l’actual entrada, a partir de la qual es va descriure per pri-
mer cop l’estratigrafia que es coneix avui dia. Segons Malu-
quer de Motes (op. cit.), la cavitat presentava una seqüència 
d’estrats holocens mal conservats, enquadrables en l’Edat del 
Bronze, que cobrien un estrat basal d’edat pleistocena en què 
es documentaven restes d’óssos de les cavernes (Ursus spe-
laeus). El baix grau de conservació va fer que aquest inves-
tigador perdés l’interès per aquest jaciment. Malauradament 
Maluquer de Motes no parla de la possible presència d’indús-
tria lítica. Això, però, s’ha de relacionar amb els paradigmes 
imperants en aquell moment, segons els quals solament es 
reconeixien els artefactes del paleolític mitjà (i períodes an-
teriors) a partir de materials retocats sobre sílex i quarsita. La 
presència únicament d’ascles era desestimada i moltes eren 
considerades geofactes. Per tant, com que no era un especia-
lista en el tema és possible que Maluquer de Motes ni tan sols 
avalués el contingut arqueològic dels sediments pleistocens.
Després d’aquestes tasques inicials, la cova va ser abandona-
da, la qual cosa va fer que quedés exposada a les activitats 
d’afeccionats i col·leccionistes. Durant aquest període es ge-
neren petites cales clandestines amb acumulacions de pedres 
i fragments de ceràmiques al seu voltant. Les dimensions de 
la cova i la seva potència estratigràfica, però, van acabar sent 
una bona protecció. Moltes d’aquestes cales són superficials, 
probablement perquè en els darrers anys (quan aquest tipus 
d’actuacions s’incrementen) estaven guiades pels senyals dels 

Figura 2.- Algunes de les restes de fauna localitzades a la Cova de les 
Llenes: a) Axis d’Ursus spelaeus; b) Metàpode d’Ursus spelaeus; i, c) i d) 
Falanges d’Ursus spelaeus.

Figura 3.- Perfil estratigràfic establert en la 1 campanya 
d’excavació 2013.

Figura 4. Indústria lítica de grans formats: a) Bifaç; b) Bifaç; 
c) Nucli; d) Fenedor; e) Ascla.
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detectors de metalls, tècnica que no sembla gaire efectiva en 
un context com la Cova de les Llenes, on precisament aquest 
tipus de materials no són gaire abundants.
A partir de la informació proporcionada per Maluquer de 
Motes, l’any 2012 es va decidir incloure aquest jaciment dins 
un projecte de més ampli abast vinculat a la interacció entre 
homínids i carnívors durant el període Neandertal. La presèn-
cia d’abundants restes d’úrsids, així com la morfologia de la 
cavitat, atorguen a la Cova de les Llenes unes condicions simi-
lars als grans jaciments de Catalunya on s’ha abordat aquesta 
problemàtica, com, per exemple, la Cova del Toll de Moià (Ba-
ges). Però la seva situació en un context pirinenc la dota d’una 
major rellevància, en la qual la problemàtica del poblament 
humà en aquest tipus de territoris pot ser investigada.
En gran mesura, van ser aquestes característiques les que van 
motivar la visita dels membres de l’actual equip de recerca i 
el primer test arqueològic efectuat durant el mes de febrer 
del 2013. La recuperació en superfície d’abundant material 
arqueològic i paleontològic pertanyent al Pleistocè mitjà, so-
bretot restes faunístiques (figura 2), va propiciar que es realit-
zés una campanya d’excavació durant l’agost del 2013. Inicial-
ment, l’objectiu principal d’aquesta campanya era recuperar 
l’estratigrafia descoberta pel professor Maluquer de Motes, 
però finalment es va decidir obrir una cala al seu voltant més 
àmplia (d’uns 25 m2) per tal d’avaluar el seu potencial real.
L’estratigrafia mostra uns estrats superiors d’origen antròpic 
(nivells 1 a 6) amb un alt contingut en cendres i carbons rela-
cionats amb activitats industrials o preindustrials d’edat inde-
terminada. Malauradament no es va recuperar cap element 
material o estructura que permetés situar-los en un període 
històric concret. Per sota apareix el nivell 7, format per lutites 
de color marronós. El dipòsit presenta una barreja d’elements 
ceràmics de l’Edat del Bronze i del Neolític amb elements 
pleistocens (indústria lítica i ossos d’animals). Probablement 
aquesta barreja estigui relacionada amb la remoció de sedi-
ments per l’activitat humana durant l’Edat del Bronze. Tam-
poc en aquest nivell es va localitzar cap estructura. Tot i estar 
remoguts, els materials mobles pertanyents a la prehistòria 
recent tenen el seu interès: corresponen majoritàriament a un 
horitzó del bronze inicial (àmpliament documentats ja en l’ex-
cavació Maluquer), en què destaquen quantitativament les 
restes de grans vasos d’emmagatzematge, ja sigui amb encas-
taments o engrutats de fang o bé amb decoració de cordons 
llisos i, sobretot, impresos. Tanmateix, s’hi documenten també 
fragments amb decoració cardial i campaniforme, que indi-
quen, si més no, una freqüentació del lloc amb anterioritat a 
l’Edat del Bronze. D’altra banda, alguns fragments amb deco-
racions d’acanalats que configuren esquemes geomètrics i de 
clotets se situen en l’horitzó dels camps d’urnes antics. A part 
de l’indubtable interès per a la recerca dels nivells pleistocens 
de la cova, fóra de gran interès poder recuperar en el futur 
nivells intactes de la prehistòria recent. El nivell 8, integrat per 
lutites ataronjades, és el primer que sembla intacte i en el qual 
no es documenten intrusions de materials holocens (figura 3).
Des del punt de vista arqueològic, el nivell 8 presenta tot un 
seguit de característiques que apunten a un paleolític mitjà 
inicial, amb estratègies de reducció discoides i Levallois com 
a més utilitzades. Les matèries primeres utilitzades, principal-
ment quarsita, són locals i provenen dels còdols de les terras-

ses del riu Flamisell i/o dels conglomerats terciaris situats a les 
immediacions. Destaquen les ascles no retocades i els den-
ticulats, tot i que també s’ha recuperat algun nucli. Els grans 
formats també hi són presents en forma de bifaços (figura 4).
Entre la fauna, destaquen les restes d’ós de les cavernes (Ursus 
spelaeus) i de tars (Hemitragus bonali). També s’han recupe-
rat restes de hiena (Crocuta sp.), cavall (Equus ferus) i cérvol 
(Cervus elaphus). Tots aquests taxons són coherents amb els 
darrers moments del Pleistocè mitjà. Pel que fa a l’associació 
de les restes faunístiques amb les ocupacions humanes, s’han 
detectat marques de tall i fractures antropogèniques.
En definitiva, l’estudi d’aquest jaciment aportarà llum sobre 
el poblament humà i el desenvolupament del paleolític mitjà 
a la zona del Prepirineu durant els darrers moments del Pleis-
tocè mitjà. De la mateixa manera, contribuirà al coneixement 
sobre les dinàmiques poblacionals durant la prehistòria, te-
nint en compte diferents factors, com els canvis climàtics, l’al-
çada, la disponibilitat de recursos i/o la llunyania dels grans 
corredors mediterranis.
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MONTLLEÓ I LES EVIDèNCIES DE 
LES OCUPACIONS PALEOLíTIQUES 

A CERDANyA: UN ABANS I UN 
DESPRéS EN LA RECERCA

(PRATS I SANSoR, LA CERDANYA)
xavier Mangado Llach 1, Josep Maria Fullola i Pericot 1, Oriol Mercadal Fernández 2

RESUM 
Les evidències de les ocupacions paleolítiques a Cerdan-

ya van ser durant molt de temps escasses. La presència 
de les societats de caçadors recol·lectors pleistocens es 

limitava a la troballa d’unes eines en quarsita, d’aspecte 
mosteroïde, a la Cova B d’Olopte. La descoberta, al tom-
bant de segle, del jaciment magdalenià a l’aire lliure de 

Montlleó marca un abans i un després en la investigació 
sobre les societats de caçadors-recol·lectors pleistocens al 
Pirineu, ja que demostra la seva presència a la zona, i obre 
un nou espai a la recerca de l’ocupació del Pirineu i la ges-

tió dels seus recursos per part d’aquestes societats, amb 
cronologies força anteriors al que se sospitava.
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Paleolític superior, Cerdanya, Pirineus.

ABSTRACT
The evidence of Palaeolithic occupations in Cerdanya were 

scarce for a long time. The presence of Pleistocene hun-
ter-gatherers was limited to the discovery of quartzite tools, 
with an Mousterian aspect, in the Olopte B Cave. The disco-
very at the turn of the century of the Magdalenian outdoor 

site in Montlleó marks a turning point in research on the 
Pleistocene hunter-gatherers in the Pyrenees, as evidenced 

by their presence in the area, which opens a new area in 
research for occupation in the Pyrenees and the manage-

ment of its resources by these societies, with time lines much 
earlier than what was suspected.
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Upper Palaeolithic, Cerdanya, Pyrenees.
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INTRODUCCIÓ HISTORIOGRàFICA A LA RECERCA 
ARqUEOLÒGICA DE LA CERDANyA
La història arqueològica a la Cerdanya, especialment pel que 
fa a la prehistòria, ens mostra una manca de veritables projec-
tes centrats en un període cronològic concret i ni tan sols en 
un jaciment rellevant, com va passar en diversos indrets de 
Catalunya a partir de la fi del segle XIX i sobretot al llarg de les 
dècades inicials del XX.
Les primeres referències de què disposem tenen com a font 
els butlletins excursionistes (principalment, el del Centre Ex-
cursionista de Catalunya), l’Anuari de l’Institut d’Estudis Cata-
lans i les Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes de 
Barcelona, i gairebé sempre es limiten a donar compte d’una 
intervenció puntual en una cova (com la Fou de Bor) o de la 
troballa i posterior excavació d’un dolmen. L’altre fons docu-
mental l’aporten les notícies de la premsa local, com els set-
manaris Ceretania i La Voz del Pirineo, en què solia sortir citada, 
més o menys descrita, la troballa en qüestió, o en donava fe 
la intervenció corresponent (per exemple, als dòlmens de la 
cova del Camp de la Marunya a Brangolí (1914) i “de la collada 
d’Orèn”o Ca n’Aurèn I (28 d’agost de 1915). Amb el temps, les 
fonts es diversifiquen i comencen a aparèixer articles de tota 
mena en revistes d’àmplia difusió (vinculades amb el món as-
sociatiu, excursionista, etc.), en altres de més especialitzades 
(Ampurias, Ilerda, Pyrenae…) i en actes de congressos.
D’altra banda, la quasi totalitat del reduït nombre d’arqueò-
legs que van treballar al territori al llarg del segle XX —tant al 
vessant espanyol com francès— es van centrar en els darrers 
períodes de la prehistòria recent. Els de la primera meitat del 
segle, més preocupats per sondejar i establir fases ocupacio-
nals a partir de fòssils directors —com J. Colomines, destacat 
per l’IEC, la dècada dels 20, i de J. Maluquer de Motes (ceràmi-
ca amb apèndix de botó) la dècada dels 40— que no pas per 
contextualitzar les troballes en l’àmbit espacial. Després es va 
produir un cert parèntesi, il·lustrat només per algunes troba-
lles, com les de Francesc Riuró, aleshores col·laborador de la 
Comisaría Provincial de Excavaciones de Gerona, que va reco-
llir uns materials ceràmics a la zona d’Alp-Das i va descobrir el 
dolmen del Paborde a la Molina (1954). O bé la publicació de 
les destrals de pedra polida procedents de la Fou de Bor, a la 
revista Ilerda, per part d’E. Ripoll.
Amb l’auge de l’espeleologia als centres excursionistes, a par-
tir dels anys 60, i sobretot als 70, les coves cerdanes van rebre 
un seguit de visites de grups que van actuar amb un caire ben 
divers, més o menys oficial i sistemàtic. Entre els que hi van 
passar, podem citar el GEB del Centre Excursionista de Bada-
lona, la Secció d’Investigacions Espeleològiques del Centre 
Excursionista de l’Àliga de les Corts, l’Equip de Recerques Es-
peleològiques del Centre Excursionista de Catalunya, el Gru-
po Espeleológico del Club Banesto o l’Espeleoclub de Gràcia. 
En relació amb això, cal destacar la campanya espeleoarque-
ològica realitzada l’agost del 1966 a l’Alt Segre i a la Cerda-
nya, patrocinada per l’Instituto de Prehistoria y Arqueología 
de la Diputació de Barcelona i supervisada pel seu director, 
E. Ripoll, i que va donar com a resultat la troballa de materials 
diversos (ceràmics, ossis, metàl·lics, etc.) en algunes cavitats ja 
conegudes (Fou, Olopte A i B a la Cerdanya) i també en altres 
d’inèdites (cova dels Al·luvions i balma del Vent, a Olopte).
La dècada dels 70 va viure una certa revifalla de l’interès —i 

la consegüent activitat— relacionat amb l’arqueologia i la 
prehistòria cerdanes, que derivaria en algunes campanyes 
d’excavació i en publicacions diverses (articles sobre reculls 
de materials, inventari de cavitats, prospeccions de coves o 
corpus de megalitisme). Però finalment les intervencions es 
restringirien, en el millor dels casos, a un parell de campa-
nyes en cadascuna de les principals coves (Fou de Bor, Anes, 
Olopte). Així, el juliol del 1976, J. Rovira va efectuar, a la cova 
d’Anes, la primera campanya d’excavació arqueològica siste-
màtica des dels anys 20. Un any després ell mateix presentava 
la seva tesina sota el títol Hábitat y poblamiento prehistóricos 
en el alto valle del Segre y la Cerdaña, en la qual va incloure el 
territori cerdà en un sentit ampli, i donava compte tant dels 
reculls bibliogràfics com de materials procedents de diverses 
col·leccions (Casanovas, Gasca, Gasch, Giral, Masip, Munt, Pas-
cual, Riu Domènech, Riu Ravetllat, Rocamonde, Vigo, Equip de 
Recerques Ceretanes, Grup d’Espeleologia de Badalona i Grup 
Geogràfic de Gràcia).
A inici dels anys 80, amb les competències en l’àrea de Cultura 
transferides a la Generalitat de Catalunya, apareixen algunes 
obres de síntesi de molta utilitat, com Excavacions arqueo-
lògiques a Catalunya (1982) i L’arqueologia a Catalunya, avui 
(1983), en què s’inclouen els jaciments cerdans en els capí-
tols dedicats al Neolític antic, Neolític final, bronze antic-mit-
jà i bronze final. Paral·lelament, i també després, a inicis dels 
90, algun(e)s investigador(e)s van estudiar i publicar puntu-
alment alguns materials, com les agulles de cap enrotllat de 
la cova d’en Toni —Isòvol— (Vilardell 1993), o bé síntesis his-
tòriques comarcals (Campmajó, 1991; Mercadal et al. 1995a i 
1995b), però la recerca de camp en prehistòria va restar molt 
aturada, sense dur-se a terme pràcticament cap excavació —
la de les mines de Sanavastre (Aliaga i Campillo 1998), que, a 
més, va ser de salvament—, un fet que il·lustra el fenomen, en 
bona part, ocasionat pel creixement de la construcció.
L’any 1990 es va elaborar la Carta Arqueològica de la Cerdanya, 
en què es van documentar amb una certa profusió les notícies 
referents a jaciments arqueològics, amb una posterior revisió 
l’any 1998. Igualment, en les dues darreres dècades s’han anat 
succeint les intervencions fetes a partir d’una prospecció més 
sistemàtica; així, el 1998, J. Grimao efectuava una troballa ex-
cepcional en localitzar a tocar del coll de Saig (turó de Mont-
lleó) un assentament paleolític a l’aire lliure, corresponent al 
magdalenià. Aquest fet canviava substancialment la prehistò-
ria cerdana, ja que representava el primer jaciment preneolí-
tic localitzat a la contrada i obligava a replantejar el tema de 
l’ocupació humana en un medi “glacial”, ja que fins a finals de 
la dècada dels vuitanta del segle passat va existir una forta 
controvèrsia sobre les condicions d’ocupabilitat d’aquesta 
àrea pirinenca per part de les societats de caçadors-recol·lec-
tors durant el pleistocè. La polèmica residia fonamentalment 
en una lectura mediambientalista caracteritzada pels rigors 
climàtics de la zona, que dibuixaven un panorama gens favo-
rable a la presència humana en aquestes contrades. De fet, se 
situaven els episodis paleoclimàtics seguint el marc general 
que dibuixaven les cronologies alpines, fermament establer-
tes a escala europea. Ara bé, ja el treball de Bordonau, Serrat i 
Vilaplana (1992) va demostrar que les condicions climàtiques 
del Pirineu, si més no de l’oriental, no van ser tan rigoroses 
com es creia, ja que el màxim glacial pirinenc calia situar-lo 
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al voltant del 50.000 BP, seguint una fase prou ràpida de des-
glaciació a partir del 20.000 BP, que comportava la pràctica 
inexistència de glaç per sota dels 2.000 metres d’altitud, ja al 
voltant dels 15500 BP, com posava de manifest l’estudi de les 
glaceres rocalloses (Bergadà i Serrat 2009).
A la constatació d’aquestes circumstàncies cal afegir-hi la pu-
blicació el 1996, a la revista Pyrenae, d’un treball de Fullola i 
Cebrià, en què aquests autors adscrivien com a “mosteroïdes” 
un conjunt lític de tres quarsites (un còdol amb extraccions 
intencionals, una rascadora laterotransversal i un nucli amb 
extraccions centrípetes bifacials, provinents de la Cova B 
d’Olopte) (figura 1).
Així doncs, a partir del 2000 es va incloure el jaciment de 
Montlleó (Prats i Sansor) en un projecte de recerca global i 
s’han anat succeint les campanyes d’excavació programades 
anuals fins al present (Mangado et al. 2006). En l’actualitat és 
l’únic jaciment vinculat a un projecte de prehistòria sobre la 
comarca, que ens ha proporcionat un nombre important i sig-
nificatiu d’informacions que han generat interès per desenvo-
lupar un projecte d’investigació sobre l’ocupació prehistòrica 
a les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya per part de l’equip 
de recerca del SERP.

SITUACIÓ
El jaciment de Montlleó es troba al coll de Saig, al terme muni-
cipal de Prats i Sansor. L’assentament té unes coordenades UTM 
31T0402920/4691129 i està situat a 1.134 msnm (figura 2).
Es localitza al voltant d’un petit aflorament rocós de conglo-
merats d’edat postmiocènica, corresponent a les restes d’un 
antic canal d’un ventall al·luvial del llac del miocè. Les argiles 

grises lacustres subjacents a aquest paquet sedimentari inte-
gren abundants fòssils vegetals i intercalacions de lignits, fet 
que n’ha afavorit històricament l’explotació minera fins a època 
recent. Els conglomerats, al damunt de les argiles, formen una 
petita taula amb un escarpament més pronunciat cap a l’est, 
al peu del qual reconeixem l’emplaçament arqueològic, i que 
va ser identificat com a conseqüència de la desestabilització 
erosiva del vessant, relacionada amb els darrers treballs miners 
efectuats a l’explotació a l’aire lliure denominada Mina Lourdes, 
de finals de la dècada dels 80. Per tant, ens manca una part de 
l’extensió del jaciment, que difícilment es pugui valorar mai, 
perquè probablement s’hagi perdut irremissiblement (figura 3).
El jaciment inicialment va ser subdividit en tres sectors (A, B i 
C), atesa la presència de materials arqueològics i la distància 
existent entre tots tres (figura 4). El sector A va ser ràpidament 
abandonat atès el seu aspecte lixiviat i l’escassetat de materi-
al arqueològic recuperat. Així doncs, les intervencions s’han 
centrat fonamentalment en els altres dos (B i C). A partir de 
les diverses dades recuperades en aquests podem traçar les 
línies generals que caracteritzen aquestes presències huma-
nes a Cerdanya.

Figura 1. Materials “musteroïdes” de la Cova d’Olopte (Fullola i Cebrià, 
1996. Dibuix R. Álvarez).

Figura 2. Mapa de situació del jaciment de Montlleó.

Figura 3. Esquema de l’estructura geomorfològica del jaciment de 
Montlleó (segons Serrat i Bergadà 2009).
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CRONOLOGIA
Les datacions absolutes obtingudes fins ara ens confirmen 
l’antiguitat pleistocena d’aquestes ocupacions. Comptem 
amb quatre datacions AMS-C14 dutes a terme al Laboratori 
de Radiocarboni de la Universitat d’Oxford (taula1).

Les datacions OxA-9017 i OxA-14034, les primeres de què vam 
disposar, ens evidenciaren una estricta contemporaneïtat des 
del punt de vista arqueològic, tot i pertànyer a dos sectors di-
ferents del jaciment. Fixaven una ocupació al voltant del XVII 
mil·lenni cal BC i des d’un punt de vista cultural ens situaven 
entre la fi del magdalenià inferior i l’inici del magdalenià mit-
jà, cronologia que concorda amb la major part dels materials 
lítics documentats.
La datació d’una molar de cavall al voltant de mitjan dinovè 
mil·lenni calibrat BC va suposar una certa sorpresa, ja que 
situava a principis del magdalenià inicial les ocupacions de 
Montlleó. Ara bé, tenint en compte que les datacions no han 
de pertànyer necessàriament a un mateix sòl arqueològic (ha 
estat impossible diferenciar sòls en el paquet estratigràfic 
que conté les ocupacions magdalenianes exhumades al llarg 
d’aquests anys), i encara menys a un únic moment, i tenint en 
compte que les característiques industrials exhumades con-
tinuaven quadrant a la perfecció amb la datació obtinguda, 
vam interpretar una successió d’ocupacions des del magdale-
nià inicial caracteritzades per la producció d’ascles com a su-
port de nuclis per obtenir microlaminetes, incorporant, cap 
al sostre de la seqüència, un sistema tècnic més complex en 
profit de les produccions de laminetes estandarditzades.
Ara bé, la darrera de les datacions obtingudes (OxA-23973), 
que correspon a un petit carbó recuperat del nivell basal del 
que considerem el final del paquet estratigràfic fèrtil, ens va 
proporcionar una nova sorpresa. La datació calibrada que 
situa la resta en el XXI mil·lenni depassa el marc cronològic 
i cultural del magdalenià i ens situa o bé en el badegulià o 
bé en un solutrià molt final. Aquesta situació la podem resol-
dre negant la validesa del resultat de la datació obtinguda, 
atès que no tenim en el registre lític de Montlleó cap element 
badegulià (M. Langlais, com. pers.); ara bé, també és possible 

trobar-hi arguments favorables a partir de la relectura de tres 
troballes dutes a terme al llarg d’aquests anys: dos elements 
lítics de retoc pla i un de malacològic, singular, perforat.
La presència d’elements de retoc pla en contextos magdale-
nians ha estat evidenciada al jaciment a l’aire lliure de Lassac 
(Aude) (Locus I. Surface, p. 102, fig. 89, núm. 2; i Locus I. couc-
he 2, p. 103, fig. 90, núm. 21 [Sacchi 1986]) que podríem inter-
pretar com la represa esporàdica d’antics elements solutrians 
per part de les comunitats magdalenianes, encuriosides per 
aquelles restes, per exemple (figura 5).
Ara bé, la presència de solutrià al Pirineu està arqueològica-
ment documentada en un jaciment relativament proper com 
la cova d’Embulla, a Vilafranca de Conflent, a la conca del riu 
Tet (Sacchi 1986); per tant, tenint en compte les condicions 
climàtiques posades de manifest pels estudis relacionats amb 
el glacialisme pirinenc, no ens sembla del tot desgavellat 
plantejar l’existència de vestigis d’unes possibles presències 
solutrianes a la zona (figura 6).
Evidentment aquesta està pràcticament desmantellada en 

Figura 5. Element de retoc pla solutrià del jaciment a l’aire lliure de 
Lussac (segons Sacchi 1986: 102).

Figura 6. Element de retoc pla solutrià del jaciment de Montlleó 
(fotografia. R. Álvarez).

Figura 4. Planta del jaciment.

Referència Matèria Sector Datació BP Cal BP Cal BC

oxA-9017 Molar de cavall B 14440±80 18650±50 16700±50

oxA-14034 Carbó C 15550±140 18710±80 16760±80

oxA-X2234-52 Molar de cavall B 16900±110 20320±120 18320±120

oxA-23973 Carbó B 18860±80 22700±233 20750±233

Taula 1. Datacions radiocarbòniques del jaciment de Montlleó
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aquest jaciment a l’aire lliure, però l’evidència d’una datació i 
un parell d’elements de retoc pla podrien ser indicis, tot i que 
a hores d’ara molt febles, d’una possible presència solutriana 
a la zona. Per aquest motiu, caldrà continuar investigant a la 
comarca, a la recerca de registres, si és que s’han conservat 
en contextos estratigràfics, que puguin confirmar aquesta 
ocupació. Un altre element en concret que podríem utilitzar 
en la construcció d’aquesta hipòtesi és un suport malacològic 
perforat (figura 7).
Es tracta de la closca d’una Littorina obtusata, que si bé és una 
espècie malacològica estrictament atlàntica, fet que ens de-
mostraria un contacte amb l’Atlàntic o el Cantàbric dels mag-
dalenians que van freqüentar Montlleó, també la podríem 
contemplar com un vestigi cultural corresponent al període 
de colonització d’aquesta espècie per la Mediterrània en el 
moment fred del solutrià (Aura et al. 2010).

Nou coneixement aportat pel jaciment de Montlleó
Així doncs, a l’espera de desenvolupar nous projectes de 
recerca sobre la prehistòria dels caçadors recol·lectors del 
pleistocè superior a la zona, ara per ara podem presentar tot 
un conjunt de dades que han canviat el nostre coneixement 
sobre aquest territori i que, per tant, marquen un abans i un 
després de la recerca en prehistòria a Cerdanya (Mangado et 
al. 2010a i 2010b).
Les ocupacions humanes magdalenianes al jaciment de 
Montlleó es van dur a terme en unes condicions climàtiques 
fredes i relativament humides, que se situarien fonamental-
ment al llarg de l’estadi glacial 2b, caracteritzat com el menys 
fred dels estadis glacials, quan, tot i existir gel a la superfície 
de la zona, no ens trobaríem davant de cap pergelisòl, i durant 
el 2c —si acceptem la darrera datació absoluta que hem expli-
citat— i per al qual la corba climàtica es mostra molt similar. 
Els estudis micromorfològics desenvolupats ens manifesten 
que, tot i l’existència de processos de solifluxió de grau va-
riable, que han afectat els sediments del turó, es conserven 
relacions espacials entre els vestigis arqueològics tal com ho 
confirma l’existència de dues estructures de combustió i el re-
muntatge de determinats elements lítics, fet que ha motivat 
el desenvolupament de l’excavació en extensió al llarg d’un 
total de 52 m2 (Mangado et al. 2011).
Des d’un punt de vista econòmic, els recursos cinegètics ex-

plotats van ser fonamentalment els grans herbívors, i més con-
cretament els èquids, amb un percentatge d’aparició que re-
presenta el 35,9% del conjunt, seguits pels cérvols (33,7%) i els 
petits bòvids —isards i cabres (22,47%). A hores d’ara no s’ha 
documentat la presència de rens, fet que atribuïm a una pro-
bable frontera biogeogràfica (Mangado et al. 2011) (figura 8).
Altres espècies representades, tot i que en nombre molt re-
duït, han estat el Bos (una resta) i els lagomorfs (6 restes); la 
migradesa del nombre de restes de lepòrids i la poca biomas-
sa que impliquen ens permeten afirmar que, en cas que fos 
d’aportació antròpica al jaciment, la depredació de petits ma-
mífers o bé no ha deixat vestigis o bé seria anecdòtica. Així 
doncs, cal pensar que els recursos carnis procedien en la seva 
major part de la cacera de grans peces.
D’altra banda, cal assenyalar que l’aprofitament dels recursos 
alimentaris d’origen animal va ser intens, amb un alt grau de 
fragmentació de les restes òssies amb patrons que remeten a 
activitats antròpiques com l’extracció del moll de l’os (figura 9).
L’estudi de la fauna de Montlleó ens ha permès evidenciar 
tasques de processament de les carcasses al jaciment, fet que 
implicaria una certa proximitat al lloc de mort de les preses.
Pel que fa als recursos abiòtics, l’estudi de caracterització ar-
queopetrològica de les matèries primeres lítiques destinades 
a la confecció de l’utillatge posa de manifest orígens geogrà-
fics i geològics diferenciats, que abracen ambdós vessants 
pirinencs i que actualment són matèria d’estudi en una tesi 
doctoral. El coneixement del territori mineral per part dels 
ocupants de Montlleó resulta evident, ja que, d’una banda, hi 
ha una bona representació de les matèries primeres lítiques 
d’origen local aptes per a la talla, especialment el quars i la 
riolita, accessibles tant en els dipòsits secundaris com en posi-

Figura 7. Littorina obtusata perforada provinent del jaciment de 
Montlleó.

Figura 8. Distribució percentual del nombre de restes dels Taxa 
identificats al jaciment.

Figura 9. Primera falange de Cervus partida sagitalment.
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amb el Museu Cerdà de Puigcerdà, ens hem plantejat un nou 
projecte de recerca per presentar al Servei d’Arqueologia en 
relació amb la presència a l’Alt Urgell i a la Cerdanya dels grups 
del paleolític superior. Aquest projecte mai no hauria estat 
possible si fa setze anys no s’hagués dut a terme la descober-
ta de Montlleó i d’aleshores ençà no s’hagués desenvolupat 
un treball interdisciplinari d’excavació i estudi, que avui dia 
continua proporcionant nou coneixement sobre la presència 
dels caçadors recol·lectors del pleistocè final al Pirineu català.

CONCLUSIÓ
Després del que s’ha exposat fins aquí, sembla obvi que la 
descoberta i l’excavació del jaciment a l’aire lliure de Montlleó 
ha marcat una fita en el coneixement pretèrit i actual sobre les 
ocupacions paleolítiques al Pirineu central català (Mangado 
et al. 2010c). De la incredulitat o impossibilitat d’acceptar una 
colonització precoç d’aquests espais de muntanya a partir de 
criteris no gaire rigorosos des d’un punt de vista científic, en 
poc més d’una dècada hem passat a comptar amb les evi-
dències arqueològiques del coneixement aprofundit i de la 
gestió econòmica i territorial d’aquestes contrades per part 
dels caçadors-recol·lectors del magdalenià i la seva inclusió 
en visions més àmplies sobre el territori català (Fullola et al. 
2012). D’altra banda, una datació radiocarbònica i un petit 
conjunt de vestigis culturals ens podrien estar donant la pista 
per obrir les portes a nous plantejaments en la recerca paleolí-
tica a casa nostra, i molt especialment en aquestes comarques 
de muntanya. En aquest sentit, cal considerar també una altra 
troballa, en aquest cas realitzada en superfície a la zona de 
Pradell del Cadí, a l’Alt Urgell. Es tracta d’una punta de retoc 
pla de probable adscripció paleolítica (figura 11) que se suma-

ció primària, als afloraments de la mateixa vall cerdana. D’altra 
banda, però, l’espectre litològic de la indústria lítica a Mont-
lleó està dominat per diversos tipus de sílex, matèria primera 
exògena a la vall i que necessàriament va haver de ser apor-
tada a la comarca per part dels mateixos caçadors magdaleni-
ans durant les seves estades en aquest territori. Aquest és un 
element que considerem interessant, ja que posa de manifest 
la necessitat de planificació de l’estada a l’assentament, atès 
que si bé hi ha una explotació important de les matèries pri-
meres locals, la major part de peces retocades s’afaiçonen en 
sílex exogen a la vall.
Els estudis tecnològics desenvolupats fins ara, i que van ser 
integrats en una tesi doctoral sobre la definició i l’evolució 
tecnològica del magdalenià pirinenc (Langlais 2007), posen 
de manifest que la introducció del sílex al jaciment es va fer a 
partir de nuclis que van arribar ja configurats per a l’obtenció 
de petites laminetes, sovint nuclis sobre ascla carenada, men-
tre que la introducció de mòduls laminars de sílex es va dur a 
terme a partir de suports ja tallats. Paral·lelament, es destaca 
la presència de la producció d’ascles, a partir de la represa de 
restes de talla de la producció de laminetes (figura 10).
L’utillatge domèstic té com a suport làmines, ascles i algunes 
laminetes i correspon fonamentalment a morfotipus de retoc 
simple: gratadors, denticulats, osques, làmines i ascles retoca-
des; a alguns elements de retoc abrupte: perforadors i trun-
caments; i finalment, burins. Com podem observar, es tracta 
d’un utillatge que demostra una gran varietat de treballs de-
senvolupats al jaciment.
Pel que fa a l’utillatge cinegètic, destaca una àmplia diversitat 
de dorsos rebaixats, tant laminetes com puntes, amb l’evidèn-
cia de fractures per impacte. Destaquen, com a element propi 
d’aquest moment, les microlaminetes de dors semiabrupte 
marginal i amb retoc invers —generalment total— i quasi 
exclusivament en el tall dret, molt característiques d’aquest 
magdalenià inferior (Ladier 2000; Langlais  2010). També cal 
fer esment de la recuperació la campanya del 2009 d’un parell 
de puntes de projectil en banya i d’un suport en curs de realit-
zació. Tot plegat ens proporciona una idea de l’entitat tempo-
ral desplegada per les ocupacions, que no sembla respondre 
a simples bivacs ocasionals.
Finalment, també cal esmentar el conjunt d’evidències ma-
lacològiques marines perforades que ha proporcionat l’exca-
vació de Montlleó: Homalopoma sanguineum, Dentalium sp., 
Hinia incrassata, Trivia sp., Cyclope pellucida... totes d’origen 
mediterrani, llevat de Littorina obtusata, esmentada anterior-
ment. Aquests elements de caire simbòlic sustenten la idea, 
exposada a partir de la presentació de les matèries primeres 
lítiques, de l’existència d’amplis territoris de circulació, aprovi-
sionament i/o intercanvi de recursos per part de les comuni-
tats magdalenianes.
Si partim del conjunt malacològic perforat, en el cas de Mont-
lleó hem de considerar com a mínim probable la hipòtesi 
d’una doble via d’accés al Pirineu des de la costa mediterrània, 
ja fos pel vessant septentrional, des del golf de Lleó, a través 
de la vall del riu Tet i el coll de la Perxa (1.579 msnm), o bé a 
través del vessant meridional, ja fos per la vall del Llobregat, 
fent el salt a la Cerdanya des de l’Alt Berguedà —a través dels 
passos del Moixeró—, o des de l’Ebre a través dels passos del 
Segre, motiu pel qual des del SERP de la UB, en col·laboració 

Figura 10. Indústria lítica del jaciment de Montlleó.
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ria a aquests pocs vestigis documentats fins ara d’una possi-
ble presència solutriana a la zona pirinenca central catalana.
La recerca engendra nova recerca, el coneixement sempre 
comporta un augment en la quantitat i qualitat de les dades 
obtingudes, alhora que redunda en una major i millor trans-
ferència dels resultats a la societat, tant a través dels mecanis-
mes científics de difusió, com dels vinculats amb les comuni-
tats i ens locals dels territoris implicats. Per aquest motiu, els 
autors d’aquest treball pensem que la Recerca en majúscules, 
aquella que cal en qualsevol cas assegurar, finançar i mantenir 
a llarg termini, és la que tan aviat es porta a terme enllà com 
ençà de les nostres fronteres.
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LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA  
ALS REGUERS. UNA ESTRUCTURA 

D’EMMAGATZEMATGE EN TENALLA 
DEL NEOLíTIC ANTIC

(PERAMoLA, ALT URGELL)
Roser Pou Calvet, arqueòloga 1, Miquel Martí Rosell, arqueòleg 2, Josep Gallart  Fernàndez 3

RESUM
El treball dóna compte dels resultats de la intervenció arqueològica d’ur-

gència que es va dur a terme el maig de 2013 al jaciment arqueològic 
dels Reguers (Peramola, Alt Urgell), on es va documentar una fossa que 

contenia una única tenalla. Les característiques d’aquesta (40 cm de 
diàmetre de la vora i entre 55 i 60 cm d’alçada): la seva forma ovoide, els 
cordons llisos que la decoren, juntament amb la morfologia de la pasta 
i la cocció força deficient fan que es pugui atribuir cronoculturalment al 

Neolític antic epicardial.
Aquest tipus d’estructura d’emmagatzematge, una tenalla dins una fos-

sa, es relaciona amb un tipus d’estocatge a mitjà termini i directament 
relacionat amb un possible lloc d’hàbitat. Estructures de característiques 

similars les trobem tant a la plana occidental com a la zona prelitoral 
catalana. El seu ús, malgrat que es documenta en cronologies de Neolí-
tic antic (5000-4000 cal BC), es generalitza en etapes posteriors (bronze 

inicial, 2000-1800 cal BC).
La localització d’aquest tipus d’estructura corrobora l’ocupació de les 
terrasses i planes de la zona del mig Segre en cronologies de Neolític 

antic.

PARAULES CLAU
Peramola, els Reguers, tenalla, Neolític, emmagatzematge.

ABSTRACT
This work divulges the results of the archaeological intervention that took 

place in May 2013 in the archaeological site of Reguers (Peramola, Alt Urge-
ll), which documented a pit containing a single large earthen jar. Its charac-

teristics: (40 cm edge diameter and between 55 to 60 cm in height): ovoid, 
smooth cords for decoration along with the paste morphology and its quite 

deficient firing result in it being attributed cronoculturally to the epicardial 
New Stone Age.

This type of storage structure, a large earthen jar inside a storage pit, is re-
lated to a type of mid-term storage and directly related to a possible place 

of habitat. Similar structures are found in both the western plain area as 
well as the pre-Catalan coast. Its use, despite being documented in Neoli-

thic chronologies (5000-4000 BC) is generalized in later stages (Bronze Age, 
2000-1800 BC).

The location of this type of structure corroborates the use of terraces and 
plains in the middle area of the Segre in Neolithic chronologies.

KEYWORDS
Peramola, Reguers, large earthen jar, Neolithic, storage.
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INTRODUCCIÓ
A finals de gener de 2013 el senyor Miquel Bach, afeccionat 
a l’arqueologia, va comunicar als Serveis Territorials de Cul-
tura de Lleida l’aparició de restes de ceràmica a mà en una 
de les rases d’instal·lació del reg que estava excavant en un 
camp de conreu de la seva propietat, el qual es troba situat 
a la partida dels Reguers de Peramola (Alt Urgell) (Figura 1). 
A principis de mes de febrer l’arqueòleg territorial dels Ser-
veis Territorials de Cultura de Lleida va realitzar una visita al 
lloc, en la qual va constatar la presència en el tall de la rasa 
les restes d’una fossa globular amb ceràmica al seu interior 
seccionada per l’acció de la màquina retroexcavadora. Per 
la decoració i la morfologia que presentaven els fragments 
de ceràmica a mà que havia recollit el senyor Bach entre 
les terres extretes de la rasa, feia la impressió que podia 
tractar-se d’una estructura neolítica. 
En el decurs de la visita es va realitzar una minuciosa i exhaus-
tiva inspecció de les parets de totes les rases i no es va cons-
tatar la presència de cap més resta ceràmica ni de cap altra 
estructura. Així mateix, es va acordar amb el senyor Bach la 
continuació de les obres previstes, a excepció de la zona de la 
rasa on es localitzaven les restes arqueològiques, la qual es va 
protegir convenientment per evitar que es degradés, fins que 
les condicions metereològiques permetssin escavar-hi. 
Des del Servei d’Arqueologia i Paleontologia es va encarre-
gar el projecte d’excavació a l’empresa ATICS SL, així com la 
seva execució en el marc del conveni vigent per a excava-

cions arqueològiques d’urgència. La direcció d’aquests tre-
balls, que no es pogueren dur a terme fins als dies 13 i 14 
de maig de 2013 per les inclemències atmosfèriques, anà a 
càrrec de l’arqueòloga Roser Pou Calvet,  que comptà amb 
la col·laboració dels arqueòlegs Miquel Martí Rosell i Josep 
Gallart Fernàndez.
El lloc de la troballa se situa a uns 500 m a l’est del nucli urbà 
de Peramola, en el marge nord d’un bancal de conreu ubi-
cat entre la baixada de l’Argila o camí dels Reguers i la rasa 
del Manegal,  al costat de la carretera que comunica el poble 
amb el nucli de Polig i a uns 200 m al nord de la bassa de les 
Sargues (Figura 2). Les seves coordenades UTM (Fus31N amb 
Datum ED50) són: X: 357167,78; Y: 4657585,78 i la seva altitud 
és de 520,50 msnm.

RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ
La intervenció arqueològica duta a terme al camp del Reguers 
va permetre documentar quasi la meitat de la part inferior 
d’una fossa cilíndrica amb el fons lleugerament còncau, ex-
cavada en el terreny natural, amb la part superior arrasada 
per les labors agrícoles (Figura 3). Aquesta estava reblerta de 
terres procedents de l’erosió de la part superior i de la degra-
dació de les parets de la fossa. La fossa contenia una única 
tenalla de grans dimensions de ceràmica feta a mà esclafada a 
la part inferior de la fossa (Figura 4) i en bona part recolzada al 
fons sobre tres blocs calcaris que originalment haurien falcat 
la base per mantenir-la en posició vertical (Figura 5). El diàme-

Figura 3. Delimitació de l’estructura en 
planta i del perfil de la fossa en el tall de 
la rasa.

Figura 4. Fragments de la tenalla esclafada en el fons 
de la fossa.

Figura 5. Pedres de falca de la tenalla situades en 
el fons de l’estructura.

Figura 1. Vista del lloc d’aparició de l’estructura. Figura 2. Plànol de situació del jaciment.
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qual estaria destinat a l’emmagatzematge, tot i que es des-
coneix si funcionaria amb atmosfera confinada o com un re-
bost per a productes de consum més ràpid o quotidià (Alonso, 
1999, p. 220). Un tipus d’estructura que s’ha de relacionar amb 
un hàbitat estable i que s’ha documentat en altres indrets de 
Catalunya en contexts cronoculturals del Neolític i de l’Edat 
del Bronze (Alonso, 1999, p. 220).
Tant per la tipologia de la tenalla com per la decoració que 
presenta, així com per la morfologia de la pasta, es pot atri-
buir cronoculturalment al Neolític antic epicardial, etapa en 
què els recipients ceràmics presenten decoracions formades 
per cordons llisos, ja sigui de desenvolupament horitzontal o 
formant motius més complexos, els quals es desenvolupen 
per les parts superiors dels recipients. Paral·lels de tenalles 
d’emmagatzematge de perfil ovoide o globular decorades 
amb cordons llisos, similars a la dels Reguers, les trobem en 
assentaments tant de la zona prelitoral com litoral, com a la 
Serreta (Vilafranca del Penedès) (Esteve, et al., 2012, p. 30-31, 
fig. 3), al Mas Vilalba (la Roca del Vallès, Vallès Oriental) (Pou, 
Martí, 2006), al carrer Biada (Mataró, Maresme) (Pou, 2012-
2013), al camí de Cal Piques (Olèrdola, Alt Penedès) (Senabre, 
Socias, 1993), o Salcies (Santa Perpètua de Mogoda, Vallès Oc-
cidental) (Castells, Costa, 1982), entre altres, com també de la 
plana occidental catalana, com al Pla del Gardelo (Juneda, les 
Garrigues) (Piera, 2010, p. 63, làm. 2, 3 i 4), així com en zones 
pròximes del Pirineu, com a la zona de Juberri (Andorra) (Mar-
tínez et al., 20013, p. 48-51).

CONCLUSIONS
La documentació de l’estructura localitzada al Camp dels Re-
guers aporta noves dades sobre l’ocupació de les planes fluvi-
als de mig Segre durant el Neolític. En zones properes del ma-
teix terme municipal de Peramola s’han documentat, al llarg 
del temps, diversos jaciments: zones d’explotació lítica de les 

tre màxim de la fossa era de 0,90 m i conservava una fondària 
de 0,60 m (Figura 6).
L’única peça ceràmica documentada a l’interior de la fossa va 
aparèixer molt fragmentada i alguns dels fragments, molt frac-
turats i amb poca consistència a causa d’una cocció deficient, 
tot i que conserva el perfil sencer. Es tracta d’una tenalla d’em-
magatzematge de grans dimensions, de forma ovoide, amb la 
vora recta i el llavi arrodonit, amb la base còncava, que presenta 
un gruix major que les parets del recipient. L’alçada de la peça 
és d’uns 55-60 cm, la boca té un diàmetre d’uns 40 cm i el gruix 
de les parets oscil·la entre 4 i 6 mm. Està decorada per un cor-
dó aplicat, llis, de desenvolupament horitzontal situat a la vora. 
Així mateix en diferents fragments s’observen cordons llisos 
que agafen forma corba (Figura 7). Només en un petit fragment 
s’han documentat una sèrie de línies incises, i és possible que 
pertanyi a la mateixa tenalla. La pasta és grollera, heterogènia, 
molt poc compacta. S’observen a escala macroscòpic a desgrei-
xants mitjans i fins de calcita, quars i mica. Les superfícies in-
ternes presenten zones vermelloses i fosques, fins i tot negres, 
que ens indiquen que el recipient va tenir una cocció mixta en 
un forn obert amb poc control de l’atmosfera. Els acabats són 
allisats a l’exterior, i a l’interior, raspallat o allisats, amb alguns 
fragments amb forts descrostaments.
La funcionalitat de la fossa correspondria al contenidor d’un 
únic recipient ceràmic que no ocuparia tot el seu interior, el 

Figura 7. Dibuix de la tenalla recuperada a l’interior de 
la fossa  (Roser Pou, Àtics).

Figura 6.1 i 6.2. Planta i secció de la fossa 
(José Ignacio Jiménez, Àtics).
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terrasses del Segre (indústria líti), zones d’enmagatzematge 
(sitges), zones temeràries en una cronologia que abasta des 
del Neolític.
A la les terrasses de la plana fluvial del terme de Peramola es 
localitzen diferents tallers d’eines lítiques polides com el Pla 
de Nuncarga, Cal Boix, Granja del Fernando, la Vinya i Villasana 
(Sunyer, Riart, Bach, 1972; Valdés, 1981-1982; Risch, Martínez 
2008, p. 55-56), els quals cronològicament podrien relacio-
nar-se amb l’estructura excavada. L’ocupació d’aquesta pla-
na en cronologies de V mil·lenni sembla corroborar-se amb 
aquesta nova troballa.
El sistema de fosses excavades en el subsòl amb vasos ce-
ràmics sencers en el seu interior es documenta en assenta-
ments de diferents indrets del món amb cronologies diver-
ses i també a la Península Ibèrica (Miret, 2006, p. 219-220; 
2009, p. 39-41; 2011, p. 20-29). A Catalunya, fosses similars 
amb ceràmiques en el seu interior d’època Neolítica s’han 
documentat a la cova 120 (Sales de Llierca, la Garrotxa) 
(Agustí et al., 1987, p. 39, 41 i 44, fig. 25 i 27), a la cova de la 
Pólvora (Palomo et al., 1998, p. 43-44) i possiblement a l’Es-
pina C1 (Tàrrega, l’Urgell) (Piera et al., 2010, p. 23-24, fig. 10 
i 21.1 i 21.2. Fora de Catalunya, en contextos neolítics s’ha 
documentat aquesta pràctica a la cova de les Cendres (Mo-
raira-Teulada, Alacant), on, a l’interior de la fossa 11, es va 
localitzar un gran contenidor globular de ceràmica en posi-
ció vertical cobert per una llosa (Bernabeu, Fumanal, 2009, p. 
48-49, fig. 2.14 i 2.16). 
Aquest tipus d’estructura d’emmagatzematge, com hem dit, a 
Catalunya es continua utilitzant durant l’Edat del Bronze, i en 
períodes posteriors (Miret, 2009, 37; 2001, p. 20-21). Es desco-
neix si funcionaria en atmosfera confinada o simplement amb 
el recipient tapat, com un rebost (Alonso, 1999, p. 220). Ateses 
les seves característiques, es relaciona amb un tipus d’esto-
catge d’unes característiques diferents del que permetria una 
sitja; en conseqüència , amb un consum, possiblement més 
ràpid o quotidià, i amb un volum emmagatzemat menor al 
que correspondria a una sitja pròpiament dita. L’emmagatze-
matge en tenalla podia estar destinat a cereals i a altres pro-
ductes com fruita seca, fruita, o fins i tot a productes làctics, o 
altres líquids (Miret 2009, p. 37; 2001, p. 20). El que sí que és 
evident, sense cap mena de dubte, és que aquest tipus d’es-
tructures es troben pròximes a un assentament o situades en 
la mateixa zona d’hàbitat. 
L’estructura dels Reguers és una mostra de la presència d’hà-
bitat a l’aire lliure a les terrasses de l’àrea del mig Segre des de 
finals del Neolític antic. L’ocupació de la zona durant el Neolí-
tic antic es relaciona amb l’hàbitat en cova, tal com evidenci-
en l’ocupació de la Bòfia de la Valldan (Oliana, Alt Urgell) (Cura 
et al. 1979-1980; Castany et al. 1992-1993) i molt possiblement 
coves i abrics del mateix terme de Peramola.
Durant el Neolític mitjà l’ocupació de la planes fluvials del mig 
Segre i zones veïnes està documentada per la presència de 
diverses cistes megalítiques del grup del Solsonià, com la del 
Tros de l’Aragonès, la del Serrat del Balasc i la del Pla de Nun-

1 A l’estructura 3 va aparèixer bona part dels fragments d’una tenalla globular amb 
decoració de cordons llisos de desenvolupament horitzontal i dues anses simètriques, 
però no es va documentar cap element de falca de la base en el fons de la sitja, ni 
tampoc que els fragments de la part baixa de la tenalla estiguessin a un nivell inferior. 
Alguns fragments van aparèixer en una estructura veïna (E7), la qual cosa ens planteja 
reserves en quant a que pugui tractar-se d’una fossa amb tenalla en el seu interior 
similars a la dels Reguers.  

carga, totes dues al mateix terme de Peramola (Castany, 2008, 
p. 414-425), la de Montjuïc d’Altés al de Bassella (Alt Urgell) 
(Castany, 1986; 2008, p. 432-439), la de la Vinya Erma al de la 
Baronia de Rialb (Alt Urgell) (Castany, 2008, p. 443-445), les de 
Ceurò I, II i II al de Castellar de la Ribera (el Solsonès) (Castany, 
2008, p. 286-303) i Costa del Garrics I i II al de Pinell de Solso-
nès (Castany, 2008, p. 199-220), així com per altres jaciments a 
l’aire lliure on, en superfície, s’ha localitzat fragments ceràmics 
i materials lítics.  
Entre els aixovars dels individus sebollits en les cistes mega-
lítiques s’han documentat braçalets de pectuncle, denes de 
petxina, denes i penjolls de cal·laïta, així com fulles, geomè-
trics i nuclis de sílex. Alguns d’aquests elements elaborats so-
bre sílex de tipus melat. Es tracta d’elements de procedència 
forana que formarien part de la xarxa de contactes comercials 
de curta i llarga distància que s’estableixen durant el Neolític 
mitjà entre la vall del Segre amb la zona del litoral mediterrani 
i la zona central catalana, la vall de l’Ebre i el sud i el migdia 
francès (Cardona et al. 1996; Castany, 2008, p. 742-754; Vaquer 
et al,. 2013; Olivier, Fíguls, 2013, p. 205-209), que configura 
una distribució de productes no elaborats pel consum que 
arriba a definir el període. Uns materials sumptuaris que po-
den ser indicatius de l’existència de diferències socials dins del 
grups i mostrar la preeminència de determinats individus. La 
diferència que es constata en les sepultures no vindrà donada 
per les activitats de supervivència del grup: l’agricultura i la 
ramaderia, sinó per l’accés a tots aquests tipus de materials 
sumptuaris d’origen forani.
Durant el Neolític mitjà es documenta l’explotació de les ter-
rasses fluvials del Segre de la zona de Peramola i Oliana, per 
a l’obtenció de matèries primeres (còdols de cornianes), així 
com l’elaboració primària d’eines lítiques polides en els ma-
teixos indrets de captació, com sembla corroborar-ho la pre-
sència de còdols de riu amb senyals de talla, eines semielabo-
rades amb traces de repicat i altres de pràcticament acabades 
amb poliment, així com la presència de percutors, masses, 
martells, esclats i restes de talla, polidors de sorrenca i granit, i 
també alguns molins de tipus barquiforme que possiblement 
s’haurien utilitzat en les tasques de poliment de les peces 
(Valdés, 1981-1982; Risch, Martínez 2008, p. 55-56; Fíguls et 
al., 2012, p. 227-228; Fíguls et al., 2023, p. 30-31), tot i que en 
els diversos jaciments de la zona s’evidencia que no s’identifi-
quen totes les fases del procés de fabricació de les peces. Així 
doncs, es tracta de peces que es podrien començar a fabricar 
en el mateix lloc de proveïment i semielaborades, s’exporta-
ven i s’acabaven de treballar en altres indrets (Valdés, 1981-
1982, p. 100-102; Risch, Martínez, 2008, p. 61).
Estudis recents sobre els conjunts lítics recuperats en aques-
tes terrasses han volgut anar més enllà de la descripció ti-
pològica dels objectes i han intentat reconèixer l’abast soci-
oeconòmic que podia tenir aquest tipus d’explotació (Risch, 
Martínez, 2007, p. 62-65). Segons els autors de l’estudi sobre la 
indústria lítica polida, no seria un grup especialitzat i concret 
el que es dedicava a la tria i manufactura de les eines lítiques, 
sinó que serien diferents grups dispersos en una àrea pròxima 
que en determinats moments s’apropen a les fonts de matèria 
primera per tal de proveir-se’n i elaborar les peces i efectuar 
intercanvis amb altres grups. 
En el mateix terme de Peramola, als Plans de Palau, a uns 1000 
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metres a l’est dels Reguers, l’any 1975 una màquina retroex-
cavadora en uns treballs que realitzava en un talús d’un camí 
veïnal va seccionar una fossa globular excavada que contenia 
una única tenalla globular de ceràmica a mà, situada vertical-
ment sobre la base, amb la boca coberta per una llosa de gres. 
Per la morfologia de la peça, pel tractament de la superfície 
externa (engrutat) i la decoració amb un cordó llis de desen-
volupament horitzontal a la vora, se li atribueix una cronolo-
gia de bronze inicial (Pou, Martí, Gallart, en premsa).
La presència de l’estructura dels Plans de Palau evidencia la 
pervivència a la zona d’una pràctica similar fins als inicis de 
l’Edat del Bronze, així com la continuïtat de l’hàbitat a l’aire 
lliure, en una plana al·luvial que té un potencial agrícola i ra-
mader força remarcable. Aquest tipus de fosses amb tenalla 
en el seu interior formarien part d’un conjunt d’hàbitat més 
ampli, on hi cabrien tant les estructures domèstiques pròpi-
ament dites, com les fosses i sitges destinades a l’emmagat-
zematge de productes agrícoles. A la plana del mateix terme 
de Peramola s’han localitzat altres indicis de possibles fosses 
excavades en el subsòl, però en cap cas s’ha documentat cap 
tipus d’estructura d’hàbitat. Malgrat aquesta mancança, amb 
les dades disponibles, es fa evident l’explotació i ocupació de 
les planes fluvials del Segre a partir de cronologies de Neolític 
antic, en què s‘inicia l’ocupació de les planes al·luvials de la 
zona del mig Segre i que amb un model possiblement molt 
similar té continuïtat fins a cronologies de bronze inicial. 
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RESUM
Les recerques arqueològiques dels darrers 14 anys al Parc Nacional i a les 

seves àrees adjacents han permès documentar un registre arqueològic 
d’una densitat, diversitat i amplitud cronològica poc imaginable fa uns 
anys. Aquest fet ha obert la porta al coneixement dels processos d’ocu-

pació i assentament en espais d’alta muntanya, per sobre els 1.500 m. La 
combinació d’investigacions arqueològiques amb altres estudis paleoam-
bientals ha permès, a més, poder correlacionar les seqüències d’ocupació 

humana amb les dinàmiques climàtiques i l’evolució de la paleovegetació.  
L’excavació de l’Abric de l’Estany de la Coveta i el Dolmen de la Font dels 

Coms i, els darrers anys, de la Cova del Sardo completa el conjunt de dades 
disponibles actualment per a aquesta àrea, i il·lustra els vectors principals 

que poden haver guiat l’ocupació al llarg del Neolític d’aquestes zones 
d’alta muntanya. 

PARAULES CLAU
Arqueologia del paisatge, Paleoecologia, alta muntanya, ramaderia.

ABSTRACT
For the last 14 years, archaeological research at the National Park and its su-

rrounding areas has facilitated the documentation of archaeological records 
with a chronological density, diversity and breadth that would have been 

unimaginable just a few years ago. This fact has opened the door to unders-
tanding the processes of occupation and settlement in mountain areas above 
1,500 m. Combining archaeological research with other paleoenvironmental 

studies has also enabled correlating the sequences of human occupation with 
the climatic dynamics and evolution of paleovegetation. The excavation of 

a small cave at Lake Coveta and the dolmen at Font dels Coms and, in recent 
years, the cave in Sardo complete the dataset currently available for this area, 
illustrating the main vectors that could have guided the Neolithic occupation 

of these high mountain areas.

KEYWORDS
Landscape archaeology, paleoecology, high mountains, livestock.
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1. INTRODUCCIÓ
Tradicionalment les grans serralades del sud d’Europa han tin-
gut un rol en una bona part de les teories i models explicatius 
de la prehistòria i la història, ja sigui com a lloc de pas, de re-
ducte de grups o simplement com espai buit inhabitable. No 
obstant, aquest paper que se’ls assigna en poques ocasions 
s’ha validat empíricament amb programes de recerca sostin-
guts en el temps adreçats a documentar i entendre els dife-
rents models de poblament de les àrees de muntanya i, espe-
cialment, d’alta muntanya. Afortunadament els darrers anys 
aquest panorama ha començat a canviar. A nivell europeu 
cada vegada freqüentegen més propostes d‘estudi arqueolò-
gics de les zones altes dels Alps, Apenins  i altres serralades 
(De Pascale et al. 2006; Fau, 2006; Garcia et al, 2007). Aquest 
interès creixent de la nostra disciplina pels espais d’alta mun-
tanya també s’ha concretat en els Pirineus, on diversos equips 
han començat varis programes de recerca pràcticament de 
manera paral·lela (Gassiot et al., 2012; Gassiot et al, en premsa; 
Palet et al. 2012; Rendu, 2003; Rendu et al., 2013). 
Salvant les seves especificitats, aquestes programes tendei-
xen a compartir diversos aspectes. El primer és, en certa me-
sura, obvi: s’enfronten a uns espais geogràfics on generalment 
s’hi coneixien, abans de la seva implementació, un nombre de 
vestigis arqueològics molt reduït en comparació les seves àre-
es veïnes. Un segon punt radica en un interès força compartit 
per a les seqüències arqueològiques de llarga durada, ja si-
gui per una influència teòrica explícita de l’escola dels Annals 
de Bloch, Febvre i Braudel o per un interès en com afecten 
unes condicions ambientals canviants a les formes de pobla-
ment o, fins i tot, a la inversa. Finalment, també és freqüent 
que aquests programes  convisquin amb o integrin iniciatives 
d’estudi paleoambientals com una via complementària per 
identificar la presència humana en aquest tipus d’espais i la 
seva incidència en la conformació dels territoris d’alta munta-
nya al llarg del temps. 
Aquest article sintetitza de manera molt resumida els resul-
tats de deu anys de recerca a l’àrea del Parc Nacional d’Aigües-
tortes i Estany de Sant Maurici (PNAESM). 

2. àMBIT I MèTODES DE LA INVESTIGACIÓ
2.1. àmbit geogràfic de la recerca.

La recerca que s’exposa en aquest article s’ha focalitzat en el 
PNAESM, tant en la seva àrea nuclear com a l’anella perifèri-
ca de protecció si bé puntualment s’ha estès fora dels seus 
límits. En total es tracta d’una àrea de poc més de 40.000 Ha. 
de superfície vertebrada entorn les capçaleres de la Noguera 
de Tor, a la vall de Boí, i la conca del riu Escrita, a la vall d’Espot. 
Constitueix un dels sectors més abruptes dels Pirineus cata-
lans, situat a l’extrem oriental del batòlit granític de la Mala-
deta el qual, geològicament, defineix l’inici dels Pirineus cen-
trals. El terreny té una altitud mitjana de més de 2285 m.,  amb 
cims entre els 2700 i 3025 m. d’alçada i els fons de vall que en 
pocs trams se situen per sota els 1700 m. L’orogènia glacial ha 
marcat notòriament el relleu, amb les valls amb forma d’”U” i 
vessants molt abruptes i circs saltejats per centenars de bas-
ses i estanys a les seves capçaleres, delimitats per carenes ge-
neralment rocoses i alguns colls modelats per la coalescència 
glacial que defineixen les principals vies de pas entre conques 
(Montserrat 1992, Soler et al. 1995).

L’altitud i l’orientació de les valls condiciona la climatologia 
actual. A les parts més altes la precipitació anual oscil·la en-
tre els 1.100 i 1.300 mm, tot i que a l’àrea de l’Estany Gento 
(capçalera de la Vallfosca) arriba als 2.000 mm. Al fons de les 
valls les precipitacions són menors, amb uns 700 mm./any a 
l’àrea d’Esterri d’Àneu i prop de 1.000 mm. a la vall de Boí. La 
vegetació s’organitza en pisos altitudinals condicionats també 
per la insolació i, òbviament, el substrat edàfic. Per sobre els 
2300 m. predominen els prats de gramínies amb arbusts com 
el ginebró, neret i bàlec que s’alternen amb zones de tarteres 
i rocalloses. Per sota, la coberta forestal predominant és de pi 
negre que cedeix l’espai al pi roig i l’avet i alguns caducifolis en 
disminuir de cota. Algunes zones de prats en aquests pisos hi 
mostren les senyals d’una obertura de pastures en el passat. 

2.2. Mètodes de la investigació.
L’estudi arqueològic de l’àrea de l’actual PNAESM ha hagut 
d’afrontar situacions específiques que, juntament amb l’en-
focament teòric i els plantejaments que motiven la recerca, 
han marcat les actuacions que s’hi han dut a terme. Aquests 
condicionants bàsicament giraven entorn la quasi nul·la do-
cumentació arqueològica prèvia en zones d’alta muntanya 
dels Pirineus catalans en general i, específicament, de l’àrea 
d’estudi. No hi havia referents per a situar cronològicament 
determinat tipus d’estructures arquitectòniques visibles en 
superfície i aparentment relacionades amb la ramaderia. Tam-
poc es tenien indicis sobre les modalitats de poblament al 
llarg del temps, tipus d’indrets preferits per a l’assentament, 
arribada de les primeres poblacions a la zona, etc. En defini-
tiva, es tractava d’iniciar pràcticament des de zero la creació 
d’un registre i una seqüència arqueològica. Per aquesta raó, 
les prospeccions arqueològiques han conformat una activitat 
central dins de les actuacions de recerca dutes a terme.
Al llarg dels darrers 10 anys s’han dut a terme 8 campanyes 
de prospecció arqueològica de superfície, adreçades en pri-
mer lloc a la identificació de vestigis arqueològics, a la seva 
caracterització acurada i, en la mesura del possible, a la seva 
datació. En el camp, han consistit en pentinar el terreny mit-
jançant transectes de manera sistemàtica i excloent només 
aquells indrets no accessibles a peu i àrees on la seva super-
fície estigués sotmesa a un dinamisme recent (determinades 
tarteres, barrancs, etc.). També s’han revisat alguns cims i ca-
renes, especialment després de la troballa de materials arque-
ològics en aquest tipus d’indrets. Els vestigis identificats s’han 
documentat de manera extensa amb fitxes de prospeccions i 
croquis detallats. En alguns casos s’han efectuat topografies 
mitjançant estació total.
Una de les principals dificultats és la d’assignar una cronolo-
gia als vestigis documentats en superfície. Per aquesta raó, ja 
des de l’any 2004, s’han anat efectuant diverses cates d’exten-
sió reduïda amb la finalitat de poder avaluar l’estratigrafia del 
jaciment i obtenir mostres per realitzar datacions absolutes 
procedents de contexts clars. Aquestes cates s’han realitzat 
després d’una anàlisi de la seva pertinença i intentant reduir 
l’impacte en vestigis que en el futur poden ser objecte d’exca-
vacions en extensió però buscant alhora disposar de la pers-
pectiva mínima per entendre els contexts documentats. Les 
datacions absolutes s’han efectuat mitjançant la tècnica de 
l’AMS en diversos laboratoris. Davant la mancança de mostres 
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adequades de vida curta, s’han enviat fragments de carbó, 
prèvia determinació taxonòmica.
Complementàriament, d’ençà l’any 2004 s’han excavat en ex-
tensió dos jaciments a l’interior del PNAESM: l’Abric de l’Es-
tany de la Coveta I i la Cova del Sardo de Boí (Gassiot et al. 
2010; Gassiot et al. 2012a, Mazzucco et al. 2013). Es tracta de 
dues cavitats on s’hi havien documentat ocupacions prehis-
tòriques. Les excavacions es van realitzar en tots dos casos 
en extensió, seguint els canvis de sediment i tridimensionant 
una gran part dels objectes recuperats. Es van dur a terme 
l’any 2005 en el primer cas i els anys 2006 a 2008 en el segon. 
Prèviament els anys 2002 i 2003 s’havia excavat el Dolmen de 
la Font dels Coms de Baiasca (Rappalino et al. 2007), molt a 
prop dels límits del PNAESM. 
Finalment, de manera creixent des de l’any 2006 la recerca 
arqueològica ha anat confluint en un primer moment i, poste-
riorment, imbricant-se amb aproximacions paleoambientals 
i paleoecològiques als espais d’alta muntanya al llarg del 
temps. Dins d’aquests àmbits, en projectes de recerca com-
partits1, s’han efectuat extraccions de sediment de l’Estany de 
1  Arqueologia de l’Alta muntanya Pirinenca. Ocupació Humana i canvi climàtic al llarg 
de l’Holocè, 2006EXCAVA00022 (anys 2006 a 2009, dirigit per E. Gassiot), i els projectes 
de la Red de Parques nacionales: Interacción entre clima y ocupación humana en la 
configuración del paisaje vegetal del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant 
Maurici a lo largo de los últimos 15.000 años (OCUPA) (anys 2010 a 2012, dirigit per J. 
Catalán) i Análisis ecológico de la culturización del paisaje de alta montaña desde el Ne-

la Coma de Burg i l’Estany Llebreta, obtenint seqüències de 
més de 16.000 anys en el primer i uns 3.500 en el segon. A 
partir d’aquí s’han dut a terme diverses anàlisis: geoquímica, 
diatomees i crisòfits, pigments algals, palinologia, microcar-
bons, macrorestes vegetals, etc. (Catalán et al. 2013,  Gassiot 
et al. 2010). 

3. MILERS D’ANyS D’OCUPACIÓ DE L’ALTA MUNTANyA: 
LA SEqüèNCIA DEL PNAESM. 

3.1. Centenars d’assentaments. 
Vuit campanyes de prospecció arqueològica intensa i siste-
màtica del PNAESM han portat a la identificació d’una gran 
quantitat de vestigis arqueològics. Amb les cauteles necessà-
ries a l’hora de definir la categoria de jaciment arqueològic en 
espais de muntanya, on un reguitzell d’evidències dispersos al 
llarg de l’espai hi mostra un continu de traces humanes, a data 
d’avui s’han identificat uns 330 jaciments inèdits (Figura 1). 
Principalment consisteixen en vestigis arquitectònics a l’aire 
lliure, els quals en la seva majoria s’interpreten vinculats a ac-
tivitats ramaderes. Les dimensions i característiques d’aques-
tes restes són molt variades, tant pels sistemes constructius 
com, principalment, per les seves dimensions i plantes (Garcia 

olítico: los Parques Nacionales de montaña como modelo (CUL-PA)(anys 2014 a 2016, 
dirigit per J. Catalán)

Figura 1. Jaciments arqueològics identificats al PNAESM. De color gris fosc es marca l’àrea nuclear i gris clar la perifèrica. les corbes de nivell es 
marquen a cada 500 m.
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Tipus de coberta Superf % superf. Núm. %
 (ha) Parc  jaciments jaciments

Zones de bosc 9680,9 24,2 33 10,1

Matollars 2559,6 6,4 12 3,7

Molleres 151,7 0,4 15 4,6

Prats 11955,7 29,9 207 63,5

Roquissars i tarteres 14464 36,2 58 17,8

Altres 1164,4 2,9 1 0,3

Taula 1. Indicació de nombre de jaciments per a cada tipus de coberta 
del sòl del PNAESM. Les files ombrejades mostres les cobertes amb una 
sobrerepresentació de jaciments.

2013, Garcia et al. 2013, Gassiot i Garcia 2014). També s’han 
documentat vestigis d’ocupacions en petites cavitats forma-
des per l’acumulació de blocs erràtics i en petites balmes. Al-
tres tipus de vestigis arqueològics identificats són: cercles de 
pedra, forns (possiblement metal·lúrgics), art rupestre i troba-
lles de materials arqueològics aïllats (restes lítics i recipients 
ceràmics).
Els vestigis documentats es localitzen al llarg de les diferents 
conques que conformen l’actual PNAESM. Si bé principal-
ment es localitzen en zones planes o amb pendents lleus de 
fons de vall i dels circs, també se’n localitzen en punts elevats 
dels vessants i carenes. La seva altitud mitjana ronda els 2270 
m., si bé presenten una dispersió de cotes d’entre els 1490 m. 
i els 2888 m. De la seva disposició en destaca que la majoria 
dels assentaments es localitzen propers a fonts d’aigua, ja si-
guin rierols o estanys. També és significativa la preferència per 
a determinades cobertes vegetals. Així, si prenem, amb totes 
les precaucions necessàries, la cartografia actual de cobertes 
del sòl 2 s’observa una sobrerepresentació dels jaciments en 
zones de molleres i pastures (Taula 1). Aquest fenomen és co-
herent amb la funcionalitat ramadera que s’assigna a la majo-
ria dels vestigis documentats.

3.2. Una seqüència arqueològica de tot l’Holocè.
La realització de 78 datacions d’AMS ha permès començar a 
definir la seqüència cronològica del registre arqueològic del 
PNAESM. En total procedeixen de 33 jaciments, si bé només 
de les excavacions en extensió a la Cova del Sardo se n’han fet 
22. En el seu global, la sèrie de datacions obtinguda cobreix 
tot l’Holocè i, si es considera vàlid el context identificat per 
sota el túmul del Dolmen de la Font dels Coms, cobreix més 
de 10.000 anys de presència humana amb poques interrupci-

ons (Gassiot i Garcia 2014; Gassiot et al. 2014). Tot i que molt 
pocs jaciments s’han excavat i, per tant, el caire de la majoria 
de dades és encara força fragmentari, ja és possible començar 
a aventurar una primera imatge d’aquesta seqüència d’ocupa-
ció i explotació d’espais d’alta muntanya a l’àrea del PNAESM 
junt a les dades paleoambientals que disposem actualment. A 
les properes planes ho fem de manera molt sintètica. 

Els inicis (9500– 5500 calANE)
Els vestigis de presència humana més antics documentats a 

2  Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya, 3ª edició, 2ª versió, realitzat pel CREAF i ac-
tualitzat a 2013.

l’interior del PNAESM provenen de la base de la seqüència ar-
queològica de l’Abric de l’Estany Coveta I a la vall de Peguera 
(Gassiot i Jiménez, 2008), situat a 2430 m. d’altitud.  El fogar 
excavat ha facilitat una datació de 7000-6500 calANE i s’asso-
cia a un nivell d’ocupació amb tres petits esclats de sílex al·lòc-
ton, algun dels quals presenta traces d’ús vinculat a activitats 
de carnisseria (Gassiot et al. 2014).  A pocs kilòmetres per fora 
els límits del PNAESM, la realització d’una cata per sota del 
túmul del Dolmen de la Font dels Coms, situat a la capçalera 
de la vall de Baisaca a 1840 m. d’altitud, va permetre identi-
ficar un possible forat de pal en un nivell on hi havia també 
l’únic esclat de sílex recuperat en l’excavació del dolmen. La 
datació d’un carbó procedent d’aquesta possible estructura 
ha facilitat un resultat de 8745-8560 calANE, que podria es-
tar assenyalant l’existència d’un assentament mesolític a l’aire 
lliure a l’indret.  
Tot i que encara relativament poc conegut, el clima d’inicis 
de l’Holocè sembla ser molt variable, amb episodis de fortes 
fluctuacions a l’escala de dècades que estan mal definits lo-
cal i regionalment (com ara el “famós” episodi del 8200 bp) i 
amb una estacionalitat força més acusada que l’actual. Al llarg 
d’aquesta època sembla que es va desenvolupar una vegeta-
ció cada vegada més forestal a mesura que l’aridesa va anar 
minvant (Catalán et al. 2013). 

La primera part del Neolític (5500 – 3300 calANE)
L’inici de les ocupacions arqueològiques a la Cova del Sardo, al 
fons de la vall de Sant Nicolau, a uns 1790 m. d’altitud, entorn 
el 5500 calANE suposa el començament d’una seqüència de 
poblament de l’actual PNAESM que, amb certes modificaci-
ons rellevants i potser algunes interrupcions, perdura fins a 
l’actualitat. Si bé la primera ocupació enregistrada a la balma 
consistia en un petit fogar, a partir del 4800 calANE la presèn-
cia humana es consolida amb estades successives durant els 
següents segles. És en aquest període que es construeixen 
diverses estructures de combustió a l’interior de la cavitat i 
una petita terrassa, que allotjà la crema de llenya de manera 
continuada, a la part exterior. Amb canvis rellevants tant pel 
que fa a la seva disposició a la cavitat com pels materials apor-
tats, l’explotació humana de la balma com a espai d’hàbitat 
perdurarà ben bé 2.000 anys més (Gassiot et al. 2010, 2012b; 
Gassiot et al., ep). Dels materials recuperats en la seva excava-
ció, registre el conjunt d’artefactes lítics. En ell, el predomini 
de matèries primeres al·lòctones entre les eines lítiques asse-
nyala l’abast geogràfic de la mobilitat d’aquestes comunitats 
humanes, fins a les conques externes dels Prepirineus i les 
planes de l’Ebre (Gassiot et al. 2012a; Mazzucco et al. 2013).
Possiblement també d’aquesta època és també l’ocupació 
més antiga de les dues fases prehistòriques documentades 
a un altre jaciment proper al fons de la vall de sant Nicolau: 
la balma de Covetes, que no ha pogut ser datada però que 
és clarament anterior a la segona, que té una cronologia de 
2600-2350 calANE (Gassiot et al. 2012b; Gassiot et al., 2014). 
Climàticament aquest és el període més càlid de l’Holocè pel 
que fa a l’època sense neu (estiu-primavera); però presenta 
una dinàmica molt continental: l’època de l’any amb neu (hi-
vern-primavera) és força més fred que l’actual, encara que es 
va suavitzant progressivament cap a temperatures com les 
d’ara (Catalán et al. 2013). A nivell de la vegetació, es constata 
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titud, així com a la Cova de Serradé. La cabana mostrejada a la 
Coma d’Espós també ha facilitat una datació d’aquest període 
així com el fogar identificat per sota la cabana del jaciment 
de Lac de Rius. Tot i que no s’ha datat, els materials obtinguts 
en el sondeig de l’Abric de la Girada Gran de Monestero fan 
pensar en aquesta cronologia. Igualment, les làmines de sílex 
recuperades a la carena que separa les conques de Mainera 
i l’estany Negre de Peguera presumiblement també siguin 
d’aquesta època. 
En paral·lel a l’expansió de la presència humana a les zones 
més altes, la Cova del Sardo i la balma de Covetes mostren 
la continuïtat de les ocupacions humanes al fons de vall. Al 
primer jaciment en aquesta època tendeix a incrementar-se 
la presència de materials lítics al·lòctons, entre els quals n’hi 
ha alguns procedents del nord dels Pirineus i de zones més 
distants que en el període precedent.
Els registres lacustres recullen les evidències del canvi climà-
tic i de vegetació que s’estava produint: el més important de 
tot l’Holocè. Disminueix la continentalitat del clima, amb un 
descens de la temperatura del període càlid i un increment de 
la del període fred. A nivell global, la vegetació mostra canvis 
rellevants, com és la penetració i extensió de l’avet i, poc més 
tard, del faig (Catalán et al. 2013). Aquest fenomen s’aprecia 
també en els registres pol·línics i antracològics de la Cova del 
Sardo on, malgrat el predomini del pi, l’avet hi guanya pes 
(Obea et al. 2011). El pol·len mostra també com l’obertura del 
bosc a l’entorn immediat de la cova disminueix (Gassiot et 
al. 2012a), potser fruit d’un trasllat dels ramats cap a zones 
més altes, amb l’obertura i explotació de pastures per sobre 
els 2.200 m. A finals d’aquest període tots els jaciments es-

una major presència de caducifolis que en l’actualitat, pos-
siblement de forma més acusada a les zones menys altes. El 
registre pol·línic de la Cova del Sardo reprodueix aquest pa-
tró. Tot i que hi ha un predomini del pi, l’avellaner, un taxó 
habitual en els registres d’aquest període, té una presència 
destacada i fins i tot dominant en una mostra de fa 6000 anys. 
També s’hi constata l’entrada marcada de l’avet a partir del 
3.500 – 3.000 calANE (Gassiot et al. 2012b). El pol·len de tàxons 
no arboris hi té especial pes (c. 40%) en les fases més antigues 
de la seqüència del jaciment. Aquest fet junt a la presència de 
llavors del gènere Galium (que predominen en la petita mos-
tra carpològica recuperada després del mostreig sistemàtic 
del jaciment), sembla indicatiu d’espais oberts al voltant de 
la cavitat i petits ramats. La troballa puntual llavors de cereals 
(Hordeum vulgare var. nudum, ordi nu) (Antolín 2013, Gassiot 
et al. 2012b) així com la identificació d’eines lítiques emprades 
en la sega (Mazzuco et al. 2013) introdueix interrogants sobre 
la presència també de petits conreus, ja sigui en aquest sector 
de la vall com en àrees relativament properes. 

La segona part del Neolític (3300 – 2300 calANE)
A partir del 3300 calANE es constata un increment molt desta-
cat del nombre de llocs amb indicis de presència humana per 
tot el Parc. Principalment es tracta de petits abrics o cavitats 
formats per l’acumulació de blocs erràtics, si bé també hi ha 
un parell de contexts a l’aire lliure (Gassiot et al. 2010, 2012b; 
Gassiot et al., ep). Dins d’aquest període, especialment a partir 
del 3000 calANE, es constaten ocupacions datades per C14 als 
abrics de l’Estany de la Coveta I, Obagues de Ratera, Portarró i 
del Lac Major de Saboredo, tots ells per sobre els 2.200 m. d’al-

Im pacte
ram ader,
forestal
i agr ícola de fons de vall 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Edat (anys B.P.)

-2

0

2

4

6

An
om

al
ia

 te
m

pe
ra

tu
ra

 (o C
)

 Mitjana estiu-tardor
 Mitjana hivern-primavera

Presència hipotèt ica
Presència pastoral (abr ics)

Im pacte 
ram ader
(assentam ents)

Avellaner, caducifolis, pi roig
Avet, faig

Figura 2. Esquema de les principals fases de la 
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mana en la configuració del paisatge vegetal 
del PNAESM. Adaptat de Catalán et al. 2013.
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mentats deixen de tenir ocupacions arqueològiques. Aquest 
fenomen no es correlaciona amb cap canvi climàtic ni de ve-
getació destacable. 

Absència d’assentaments, augment de l’impacte a l’entorn 
(2300 – 0 calANE)
Fa poc més de 4000 anys deixen d’ocupar-se tots els llocs que 
fins a la data havien allotjat presència humana. En paral·lel 
s’aprecia un increment de les pastures i una desforestació 
promoguda amb incendis intencionals. La paradoxa rau en el 
fet que pràcticament no hi ha cap indici d’assentament humà 
(Gassiot et al., 2010) tret de l’ocupació més antiga de l’abric 
del Conjunt del Mig, a la vall de cabanes, datat entre 1720 i 
1500 calANE, i les traces d’una fase anterior a les construcci-
ons medievals del Despoblat de la Cova, amb una datació de 
1310-1210 calANE. A més, l’absència de contexts d’hàbitat en 
aquest període contrasta amb la presència d’altres tipus de 
vestigis arqueològics. Un d’ells són els túmuls circulars de pe-
dres, tant a les Cometes de Casesnoves com a la Pleta d’Erdo. 
un altre, i més “cridaner” són les troballes de recipients cerà-
mics en petites cavitats en tarters o entre acumulacions de 
blocs erràtics. Tal és el cas de les olles globulars amb cordó 
amb impressions aplicat trobades al tarter de la Vall de Llacs i 
a l’interior de l’Abric de l’Estany la Coveta I, del conjunt de tres 
recipients del Planell del Sant Esperit o d’un altre recipient ce-
ràmic recuperat molt fragmentat dins d’un tarter de la vall del 
Port de Rus (Gassiot et al. ep). En tots els casos les troballes 
no es vinculaven a cap altre vestigi arqueològic i el context 
semblava ser una espècie d’amagatall o dipòsit de recipients. 
Els registres paleoclimàtics mostren que a finals d’aquest perí-
ode el clima es torna progressivament menys humit mante-
nint el règim de menor amplitud tèrmica estacional de mit-
jans de l’Holocè (Catalán et al. 2013). La columna sedimentària 
de l’estany Llebreta evidencia una disminució dels episodis 
torrencials. A nivell de la vegetació, en aquesta època es do-
cumenten els indicis d’impacte associat a activitats humanes 
més acusats de la prehistòria. Hi ha una clara disminució del 
bosc, un increment de les pastures i l’aparició de pol·lens de 
cereals que indiquen l’existència d’alguns conreus, en diverses 
ocasions durant el període, ben bé fins als 1800 m. d’altitud. 
En aquest sentit és remarcable la correlació que s’observa, a la 
columna de l’estany de la Coma de Burg, entre increment de 
les senyals d’incendis (artificials), augment dels prats, dismi-
nució dels boscos i aparició de cereals, amb un màxim molt 
acusat entorn el 700 calANE.

Tornen els assentaments i inicia un nou patró d’ocupació 
de la muntanya (0 –950 calNE).
Amb l’excepció puntual de la construcció rectangular del 
Lac deth Mei (350-310, 210-40 calANE), és a partir del s. I/II 
de la nostra era que tornen a documentar-se vestigis d’hàbi-
tats humans. A partir de l’any 300 aproximadament el nom-
bre d’assentaments humans augmenta de manera molt sig-
nificativa durant tot el període. S’ocupen abrics, balmes i es 
construeixen assentaments a l’aire lliure. L’ocupació de petits 
abrics torna a ser molt intensa a partir d’aquest moment tot i 
que disminuirà de manera brusca al final del període. Alguns 
exemples els trobem als abrics de l’estany de la Ribera a la vall 
de Morrano (s.IV), de l’Estany Llebreta (s. V-VI), Pletiu de la Co-

veta (s. VI-VII), Conjunt del Mig (s. VII-VIII), Estany Gran de Co-
lieto II (s. IX-X) i a la cova del Sardo (s. X-XI). En paral·lel incre-
menta el nombre d’assentaments amb construccions a l’aire 
lliure datats. Una de les característiques en alguns d’aquests 
jaciments és la presència d’una gran quantitat de tancats de 
dimensions no gaire grans adossats entre ells i amb diversos 
espais de possible hàbitat, com a Lac de Rius (s. II-IV), Gerber I 
i Pleta d’Erdo (s. VI-VII) i Gerber II (s. VII-VIII).
Climàticament és un període possiblement relativament poc 
plujós on la torrencialitat sembla haver minvat (Catalán et al. 
2013).
L’època de màxim impacte en el paisatge (950 – 1500 calNE)
La progressiva datació de jaciments a l’aire lliure ha tret a la 
llum una gran quantitat d’assentaments, amb sovint una una 
gran quantitat de construccions, d’aquesta part de l’Edat 
Mitjana. De fet, s’observa una continuïtat del fenomen arqui-
tectònic descrit pel període antecedent, si bé ara tendeix a 
augmentar les dimensions dels assentaments i el nombre de 
tancats i cabanes, seguint sempre un patró de recintes ados-
sats uns als altres. Exemples en són els Despoblat de la Cova 
(amb ocupacions dels s. XI i XIII), Bony del Graller-Palancó de 
Llacs (s. XII-XIII) Lac Tort de Rius i Port de Rus (abandonats el 
s. XIV). Un tipus paradigmàtic d’assentament, amb una gran 
quantitat de ramats i, possiblement, persones per a gestio-
nar-los és el despoblat de Casesnoves, amb 14 recintes i 14 
cabanes i una gran quantitat de petits magatzems (possibles 
formatgeres?) emplaçat a 2300 m s.n.m. i que s’abandonà a 
mitjans del segle XIII (Garcia 2013, Garcia et al. 2013;). 
Tot aquest registre coincideix amb els indicis d’una intensifi-
cació dels conreus ara fa uns 1100 anys que dura prop de sis 
segles. Al mateix temps es va produir una clara eutrofització 
de l’estany Llebreta (increment de la producció per augment 
de l’entrada de fertilitzants), que molt probablement va as-
sociada a l’activitat agropecuària del voltant (Catalán et al. 
2013). En aquesta època els nivells de bosc semblen ser els 
més baixos de tota la seqüència de paleovegetació documen-
tada al PNAESM, amb una desforestació intensa, que afecta 
sobretot l’avet, però també el pi. 

Referència de” l’ús tradicional” (1500-1950)
Diversos jaciments evidencien la continuïtat de l’explotació 
de les pastures del PNAESM després de l’Edat Mitjana i fins a 
la introducció de noves activitats que han condicionat el pai-
satge, com són les hidroelèctriques i el turisme. En general a 
partir del s. XVI s’observa una tendència a una disminució en 
el nombre d’espais d’habitació en els assentaments ramaders 
paral·lela a una reducció de la quantitat de tancats que, per 
contra, tendeixen a augmentar de dimensions. Igualment, 
com a mínim en els darrers 200 anys, sembla haver-hi una 
especialització en la gestió ramadera que, a les zones altes, 
s’orienta al manteniment del ramat i abandona, o com a mí-
nim deixen de ser visibles, activitats tals com la producció de 
formatge (Gassiot i Garcia, ep).  
A nivell del paisatge també es detecta aquest abandonament 
de certes activitats, per exemple, a la vall de Sant Nicolau a 
través del registre de l’Estany Llebreta. Les traces de conreus 
al fons de la vall esdevenen més tènues i disminueixen també 
els indicadors d’explotació ramadera i forestal (Catalán et al. 
2013).
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4. CONCLUSIONS
Els programes de recerca arqueològica promoguts els darrers 
anys en àrees d’alta muntanya europea, i també als Pirineus, 
han evidenciat l’existència de llargues seqüències d’ocupació 
en aquest tipus d’espais. En el cas del PNAESM, el registre ar-
queològic documentat abasta tot l’Holocè i pràcticament no 
presenta interrupcions. Si bé a partir del Neolític aquestes 
evidències arqueològiques s’associen en gran mesura a pràc-
tiques ramaderes, el seu estudi permet identificar diverses 
modalitats de pastura, tant per la intensitat de l’assentament, 
els seus emplaçaments i, principalment, les seves morfologi-
es arquitectòniques (Garcia 2013, Garcia et al. 2013, Gassiot i 
Garcia, ep).
Entre els canvis més rellevants hi ha el pas d’un assentament 
de fons de vall de la primera meitat del Neolític a la presència 
en petits abrics i espais a l’aire lliure a zones altes, per sobre 
els 2.200 m. a partir del 3300 calANE. També és remarcable 
la desaparició d’aquest model a partir del 2300 calANE en el 
que sembla ser un dels principals canvis d’ús de l’espai, amb 
una desaparició dels llocs d’hàbitat documentats mentre in-
crementen els indicis d’impacte humà en la vegetació i apa-
reixen petits amagatalls de ceràmica dispersos pel territori. 
Finalment, si bé al llarg dels darrers 2.000 anys de la seqüència 
reapareixen els assentaments amb tancats i hàbitats, els can-
vis en l’arquitectura apunten a diversos models de propietat i 
gestió dels ramats.
En paral·lel, les aproximacions paleoecològiques i paleoam-
bientals complementen la visió arqueològica de l’ocupació 
de l’actual PNAESM al llarg del temps. Ofereixen dades allà 
on l’arqueologia té més dificultats per fer-ho: fora dels jaci-
ments arqueològics i dels artefactes. En aquest treball s’ha 
volgut presentar una petita i molt resumida mostra del po-
tencial heurístic de la combinació entre aquestes disciplines 
i l’arqueologia que, en els propers anys, s’hauria d’intensifi-
car.
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RECERQUES AL BAIx PALLARS: 
LES CAVITATS M21 I M22 I 

EL MEGàLIT DE LA FOLEDA
(PALLARS SoBIRÀ)

Núria Rafel 1, Maite Arilla 2

RESUM
En aquesta aportació es presenta un avanç dels resultats 
obtinguts en el curs de les investigacions portades a ter-

me al Baix Pallars entre el 2010 i el 2012, en concret a la 
cavitat anomenada M21, un espai d’emmagatzematge del 
bronze inicial, a la cavitat M22, habitada durant el Neolític 
final, i a la cambra sepulcral megalítica, fins ara inèdita, de 

la Foleda.
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Verazià, megalitisme pirinenc, Edat del Bronze, 

Neolític final.

ABSTRACT
By means of this contribution we would like to present 

a preview of the results obtained over the course of the 
investigations carried out in Baix Pallars, between 2010 and 

2012, in particular the cavity called M21, a storage space 
from the initial Bronze Age and the M22 cavity, inhabited 

during the Final Neolithic and the Foleda megalithic burial 
chamber, hitherto unpublished.
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Verazian, Pyrenaean megalithism, Bronze Age, 

Final Neolithic.
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INTRODUCCIÓ
Entre els anys 2010 i 2012 portàrem a terme un modest pro-
grama de recerca al municipi del Baix Pallars que tingué com a 
resultat l’exploració durant l’any 2010 de tres cavitats situades 
al Serrat del Codó i anomenades M21, M22 i M35. Mentre que 
els resultats de la darrera han estat ja publicats (Pérez et al., 
2012), la recerca portada a terme a les altres dues roman en-
cara inèdita. El 2012 portàrem a terme l’excavació i restauració 
d’un nou megàlit, el de la Foleda, que havíem localitzat en el 
curs de les prospeccions que realitzàrem el 2011.
La Serra o Serrat del Codó s’ubica al paratge de Montcortès, 
presidit pel llac del mateix nom, el més important llac càrs-
tic de Catalunya després del de Banyoles. Emmarcat a les Se-
rres Interiors del Prepirineu, un conjunt de massissos calcaris 
mesozoics, s’ubica prop del nucli de població de Montcortès. 
L’àrea forma part de l’Inventari de zones humides de Catalun-
ya, de la Xarxa Natura 2000 i està protegida per un Pla d’Espais 
d’Interès Natural (PEIN) (figura 1).
El paratge de Montcortès, juntament amb el Pla de Corts, si-
tuat més a l’est, s’ubica en l’extrem sud-est del municipi del 
Baix Pallars. Tant un com l’altre se situen en l’interfluvi Flami-
sell-Noguera Pallaresa –que constitueix l’única via de comu-
nicació transversal de la zona – i estan limitats al sud per la 
Serra de Peracalç (Pic de l’Àliga 1321 m.). Tant el paratge de 
Moncortès com el Pla de Corts tenen molt bones condicions 
ambientals, a cavall entre el clima prepirinenc i pirinenc, amb 
bon potencial per a la pràctica agrícola. La serreta on s’ubi-
quen les cavitats amb poblament antic, amb alçades de poc 
més de 1300 msnm., constitueix l’extrem nord-oest del Serrat 
del Codó, al seu torn l’extrem nord de la Serra de Peracalç. 
Aquesta, juntament amb les de Boumort i Sant Gervàs, s’inte-
gren en les anomenades Serres Interiors del Prepirineu.
Des d’un punt de vista geològic l’entorn presenta al nord 
de l’estany de Montcortès materials post-orogènics conglo-
meràtics rogencs formats durant l’aixecament dels Pirineus 
al Paleogen; en canvi, aquests no apareixen al sud d’aquest, 
on se situen les cavitats estudiades, fins molt passat el Roc de 
Perauba. A l’entorn de l’estany i al sud d’aquest afloren mate-
rials més antics, bàsicament calcàries i margues cretàciques, i 
molt més tectonitzats, formant encavalcaments. Els materials 

apareixen sub-verticals i superposats. Les diverses cavitats 
d’aquesta serra constitueixen esquerdes longitudinals ober-
tes per gravetat que transcorren paral·lelament a l’estratifica-
ció dels materials del subsòl. Sens dubte, l’aparença actual de 
les cavitats de què tractem aquí no és la que tingueren durant 
la prehistòria, fet produït per la pròpia dinàmica dels caos de 
blocs que les integren i, alhora, pels fenòmens sísmics pre-
sents –i documentats històricament– a l’àrea.

Cavitat M21
La cavitat M21 té uns 82 m. de recorregut i un desnivell de 12,5 
m. En ella el 1984 el Grup d’Espeleologia de Badalona, en el 
curs de l’inventari de les cavitats d’aquesta zona, recollí mate-
rial ceràmic abundant enquadrable en el bronze inicial (Simon, 
Vicente, 2002). Per la nostra part, portàrem a terme una sèrie 
de cales a l’interior que, si bé proporcionaren material ceràmic, 
mostraren un sediment del tot remogut. Tot el conjunt cerà-
mic recuperat per nosaltres pertany a grans vasos contenidors 
amb encastat o engrutat de fang, una tònica que s’apreciava 
ja en el conjunt recollit pel Grup esmentat. La presència pràc-
ticament exclusiva de contenidors de gran format, juntament 
amb l’absència d’evidències materials que es puguin relacio-
nar amb una funció habitativa, apunta a una funció específica 
de la cavitat com a espai d’emmagatzematge.

Cavitat M22
Com la resta, la cavitat coneguda com a M22 (1.190 msnm) 
està integrada per un caos de blocs, sense carst, però amb 
concrecions carbonatades i recobriments polsosos com a eflo-
rescències. El caos de M22 té una amplada de 4 m, una fon-
dària de 6,5 m i 118 m de recorregut. La cavitat està formada 
en calcàries grises, clares, amb concrecions de creta, inconsis-
tents a travertíniques i, excepcionalment, aparents estalactites 
a favor de vies d’aigua. Hi portàrem a terme un reconeixement 
general i un petit sondeig de 3,60 m2 que proporcionà una se-
qüència estratigràfica corresponent a un foc amb un nivell de 
carbons que se superposava a un nivell de cendres que, al seu 
torn, en cobria un altre de carbons. Per sota, un nivell integrat 
per graves calcàries compactes semblava correspondre a una 
solera, que reposava ja sobre un nivell geològic.
El conjunt ceràmic recuperat a M22 (figura 2) resulta afí a l’ho-
ritzó verazià del Neolític final. Especialment el vas cilíndric amb 
dos cordons llisos situats paral·lels sota la vora que constitueix 
una de les formes més característiques de l’horitzó esmentat 
(Abelanet, 1980, fig. 1,3; Martín, Petit, Maya, 2003, p. 299-300, 
fig. 1, 11; Martín 2003, p. 83, fig. 1, 27; Martín 2011, fig. 6). Tot i 
que no hi són absents, són menys freqüents entre els conjunts 
verazians les escudelles carenades, de les quals comptem 
amb dos exemplars en el nostre repertori. Les escudelles care-
nades verazianes presenten generalment un con superior rec-
te o bé molt lleugerament troncocònic, una carena remarcada 
i un cos inferior tendent a l’hemiesfera (Guilaine, 1980a, fig. 
4; Guilaine, Vaquer, Bouisset 1980, fig. 3), trets que compar-
teixen les nostres peces. Usualment, les bases dels vasos dels 
conjunts verazians són convexes o una mica aplanades, molt 
rarament planes (Martín, Petit, Maya 2003, p. 299-300). Des 
d’un punt de vista tecnològic el conjunt ceràmic de M22 pre-
senta coccions tant oxidades com reductores, molt irregulars, 
i desgreixant de calcàries/quarsos, mica i còdols de formats 

Figura 1. Situació de les cavitats M21, M22 i M35 i del 
megàlit de la Foleda.
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diversos, però amb un predomini dels de format molt gran. 
Moltes de les peces presenten abundants esbornacs en les su-
perfícies, sempre en indrets coincidents amb un fragment de 
desgreixant, que, per ser molt característics, hem reflectit en 
els dibuixos (figura 2). Des d’aquest punt de vista el conjunt 
de M22 presenta dos trets que volem emfasitzar: d’una ban-
da, la presència com a desgreixant de còdols provinents dels 
conglomerats del Permotries, tan presents a l’àrea, cosa que 
apunta a una manufactura local; de l’altra una presència im-
portant d’acabats polimentats, que contrasta amb els allisats 
comuns a l’horitzó verazià, i amb cuites reductores, en general 
poc freqüents en aquests (Martín, 2003, p. 83). 
L’excavació va proporcionar també un punxó d’os fet sobre 
metàpode d’ovicaprí, una fulla laminar de sílex i un instru-
ment de funció indeterminada sobre banya de cabirol amb 
desgast limitat a la punta1 (figura 3).
L’estudi antracològic2 ha permès caracteritzar un paisatge de 
bosc de ribera (auró, freixe, avellaner, roure, pi, boix, teix) i l’es-
tudi de macrorestes vegetals3 ha proporcionat evidències de 
conreus locals en l’entorn immediat (blat comú-dur, pisana, 

1 Materials aquests darrers estudiats per Edgar Camarós
2 Realitzat per Raquel Piqué
3 Realitzat per Dani López i Natàlia Alonso

ordi vestit, llenties, teucri i raigràs). L’estudi de la fauna4 recu-
perada mostra activitats de processament (espellament, des-
carnament, esquarterament, desmembrament, aprofitament 
del greix dels ossos llargs) que indiquen un conjunt animal pro-
ducte de deixalles de processament i consum culinari. L’espècie 
més nombrosa és la dels ovicaprins, seguida, amb una repre-
sentació molt menor, dels bòvids i el porc. Es documenta també 
el cabirol, evidenciant una activitat de cacera complementària. 
S’han fet dues datacions sobre carbó vegetal. El resultat ha es-
tat, respectivament: 4590 +/- 40  BP (UBAR-1117) i 4655 +/- 50  
BP (UBAR-1118). El calibratge de les mateixes dona el següent 
resultat5 (figura 4): 
La mostra UBAR1117 té la maxima probabilitat a una sigma 
entre 3376 i 3335 cal ane i a dues sigmes entre 3510 i 3315 

cal ane, mentre que la mostra UBAR1118 té la maxima pro-
babilitat cal ane a una sigma entre 3515 i 3384 i entre 3532 i 
3349 (91,7%) cal ane a dues sigmes. Tot plegat ens situa el foc 
de M22 en un marge d’uns 150 anys, entre mitjan IV mil·lenni 
i 3.350 cal ane. Podem considerar, doncs, una datació a inicis 
de la segona part del IV mil·lenni, entre 3.550 i 3.350 cal ane, 
que correspon a la franja antiga del Grup Verazià que se situa 
cronològicament des de mitjan IV mil·lenni, o poc abans, i du-
rant quasi tot el III (Martín, Mestres, 2002).
Interpretem aquest jaciment, M22, com un establiment d’hà-
bitat temporal, possiblement vinculat a activitats de transter-
minància, que en bona mesura s’autoabastiria pel que fa a 
carn i a productes agrícoles.

Megàlit de la Foleda
En el curs de les nostres prospeccions per la zona tinguérem 
notícia que el geòleg Joan Rossell havia localitzat un megàlit 
no inventariat. Després de visitar-lo i veure que, efectivament, 
es tractava d’un sepulcre megalític ensulsiat vàrem procedir a 
excavar-lo el 2012.
Es troba dalt d’una elevació (1.220 msnm) situada immediata-
ment al nord dels cims de la Serra de Peracalç, prop de la font 

4 Realitzat per Edgar Camarós i Maite Arilla
5 Calibratge amb programa Calib 7.0, corba IntCal 13.14c (Reimer et al 2013)

Figura 2. Materials ceràmics de M22, sector B, UE 2.

Figura 3. Estri sobre banya de cabirol de M22 (Fotografia: Xavier Goñi).

Mostra Data BP 1 sigma, 2 sigmes, 
  dates cal ane dates cal ane

UBAR1117 4590+/-40 3496-3461 [31,1%] 3510-3426 [31,7%]
UE 2  3376-3335 [50,2%] 3382-3315 [39,8%]
  3210-3192 [10,2%] 3293-3288 [0,3%]
Carbó  3151-3138 [7,4%] 3274-3266 [0,6%]
   3237-3108 [27,6%]

UBAR1118 4655+/- 50 3515-3422 [79,4%] 3629-3582 [8,3%]
UE 4  3417-3413 [1,9%] 3532-3349 [91,7%]
Carbó  3404-3399 [3,9%]
  3384-3366 [14,8%]

Figura 4. Datacions radiocarbòniques de M22.
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de la Foleda (figura 1). Cap al nord l’elevació baixa abrupta-
ment i l’indret presenta per aquest cantó un domini visual es-
pectacular sobre tot el paratge de Moncortès i el Pla de Corts. 
El sòl geològic basal de l’indret, a la vista en molts punts, és 
calcari; no obstant això, en el sòcol de l’elevació pel seu cantó 
sud s’observen bancs de conglomerats del Permotries.
La construcció consisteix en una petita cambra de la qual es 
conserven les lloses de dos dels seus costats (els llargs) i la de 
coberta, totes elles fetes amb conglomerat del Permotries. La 

llosa del lateral meridional estava completament vençuda cap 
a l’interior de la cambra, cosa que féu que la llosa de coberta 
caigués sobre ella quedant desplaçada i fent inclinar una mica 
l’altra llosa lateral. (figura 5). Tot i que cobert d’algunes pedres 
i vegetació, s’observava molt bé el túmul, en un bon estat de 
conservació.
Un cop retirada la llosa de coberta i aixecades i apuntalades 
les laterals6 es procedí a excavar l’interior de la cambra, que 
mesurava 1,00 m per 1,28 m. Resultà estar completament sa-
quejada, fins a tal punt que els espoliadors havien rebaixat el 
nivell basal i havien malmès la part sud-est, on hi hagué l’en-
trada, així com la capçalera, on falta la llosa. Efectivament, 
per tal de procedir al o als saquejos s’havien introduït a la 
cambra pels laterals nord-oest i sud-est, cavant en ambdós 
cantons del túmul, que va quedar malmès en els indrets in-
dicats. Això és especialment lamentable en el cas del cantó 
sud-est, on se situava l’accés, que a causa d’aquestes manio-
bres quedà molt deteriorat. Efectivament, en l’extrem sud-
est de la cambra...” tres pedres posades una a sobre de l’altra 
semblaven indicar un muret de tancament, que degué co-
rrespondre a l’accés a la cambra, tot i que l’estat de deterio-
rament del conjunt ens impedeix d’assegurar-ho. Igualment, 
a pocs metres del megàlit es localitzà una llosa de conglo-
merat, aportada dels nivells del Permotries situats a una cota 
més baixa, cosa que, juntament amb les seves mesures sug-
gereix que es tractava de la llosa de capçalera de la cambra. 
Un cop excavat, el megàlit fou restaurat, tot reintegrant les 
lloses laterals i de coberta al seu lloc, i es senyalitzà amb un 

petit cartell explicatiu 
(figura 6). La neteja del 
túmul, de tipus claper, 
evidencià que estava 
integrat per dos cer-
cles concèntrics, el 
primer de 6,80 m de 
diàmetre i el segon de 
8,80 m de diàmetre 
major (figura 7).
El garbellat de totes les 
terres proporcionà al-
guns materials: 10 pe-
ces dentàries i alguns 
petitíssims fragments 
d’os,7 14 denes discoï-
dals de pedra blanqui-
nosa (diàmetres entre 
4 i 5 mm), 4 denes 
discoïdals de pedra ne-
grosa (diàmetres entre 
6 i 18 mm), una dena i 

mitja de pedra blanquinosa (15 mm. de diàmetre), un esclat 
de sílex i 29 fragments petitíssims de ceràmica a mà sense for-
ma, a excepció d’un fragment amb impressions i una vora de 
llavi arrodonit (figura 8).
S’han portat a terme dues datacions que donen resultats molt 
diversos. La més antiga (FOL12 A) s’ha de situar entre finals 
del segle XV cal ane i els tres primers quarts del XIV cal ane. 
6 Tant aquests treballs de moviment de lloses com la reintegració de les mateixes va 
poder ser realitzada gràcies a la col·laboració del Cos de Bombers de la Generalitat.
7 Actualment en curs d’estudi per Paz Balaguer

Figura 5. La Foleda. Estat del megàlit abans de l’excavació.

Figura 6. La Foleda. Estat final.
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Tot i que en general no es compta amb evidències arqueolò-
giques de qualitat, hi ha consens en datar les cambres simples 
del tipus de la nostra en l’Edat del Bronze, i, més específica-
ment en la part central del II mil·lenni (Viladell, 1987; Clop, 
Faura, 1995; López, Pons, 1995). La datació més antiga de la 
Foleda no desdiu d’aquest plantejament, tot i que se situa ja al 
final del bronze mitjà. Pel que fa a la data més recent, recolza 
l’observació, feta en d’altres megàlits, d’un ús d’alguns d’ells 
fins a èpoques en la ratlla ja de l’edat del ferro. Així, la segona 
datació (FOL12 B) indica un marge entre el darrer quart del 
segle IX i el primer quart del segle VIII cal ane, en l’extrem final 
de l’Edat del Bronze.
Les dades de les datacions realitzades, juntament amb el seu 

calibratge,8 s’expressen a continuació (figura 9):

BREUS CONSIDERACIONS FINALS
Fins fa pocs anys aquesta zona del Pirineu era gairebé una 
incògnita arqueològica, la prehistòria pirinenca es basava en 
pocs coneixements que, a més, foren adquirits fa molts anys 
amb la metodologia i l’estat de la investigació pròpies de 
l’època i en les darreres dècades la recerca hi ha estat pràc-
ticament absent. Afortunadament, recentment el panorama 
ha canviat. Ha estat fonamental en aquest sentit el projecte 
d’investigació que en els darrers deu anys s’ha anat portant 
a terme sota la direcció d’E. Gassiot (per a un resum dels re-
sultats obtinguts vegeu Gassiot et al., e.p. amb bibliografia 
anterior del projecte), fonamentalment en l’àmbit del Parc 
Nacional d’Aigüestortes, que ha proporcionat dades sobre 
el poblament antic de l’alta muntanya del Pirineu català, tot 
mostrant la seva antiguitat i la seva capacitat d’adaptació. 
Un altre element important de la recerca dels darrers anys ha 
estat l’excavació i estudi de jaciments situats a les conques i 
planes del Pallars Jussà (Piera et al., 2013), que constitueixen 

un referent indispensable per a avançar en la interpretació 
de les formes de vida, probablement imbricades, de les con-
ques prepirinenques, el Prepirineu i el Pirineu axial. No volem 
acabar aquest breu repàs sense fer menció de les prometedo-
res recerques recentment iniciades al jaciment de les Llenes 
al congost d’Erinyà (Conca de Dalt, Pallars Jussà), una cova 
amb nivells importants del pleistocè mitjà i amb materials de 
la prehistòria recent que van des del Neolític fins als Camps 
d’Urnes (vegeu Arilla et al. en aquest mateix volum).
La nostra modesta aportació complementa les dades exis-
tents per a la zona del Prepirineu, on s’ubiquen les estacions 
on hem intervingut. En síntesi, s’evidencia un primer pobla-

8 Calibratge amb programa Calib 7.0, corba IntCal 13.14c (Reimer et al 2013)

Figura 8. La Foleda, materials arqueològics.

Figura 7. La Foleda. La cambra, reconstruïda, i el túmul.
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ment que, ara com ara, se situa en el Neolític final i que com-
porta l’existència d’hàbitat, com clarament mostra la cavitat 
M22, on es posen de manifest unes pràctiques econòmiques 
d’autoabastiment amb la pràctica de l’agricultura, la gestió de 
l’aportació càrnica, basada essencialment en els propis ramats 
i complementada amb la cacera, i la presència de materials 
aliens a la zona (sílex). Les prospeccions realitzades a la cavitat 
M35 mostren també la presència de materials d’aquest mo-
ment (Pérez et al., 2012). Durant el bronze mitjà es documenta 
una cavitat, la M21, que sembla tenir un ús com a magatzem. 
Tot i que, de moment, no en tenim dades empíriques, volem 
suggerir, a tall d’hipòtesi, l’existència d’un hàbitat a l’aire lliure 
en les proximitats, tal vegada en la pròpia valleta  –en realitat 
una gran esquerda – en un extrem i altre de la qual s’ubiquen 

les cavitat M21 i M22, arrecerada per les parets rocoses. Cal 
tenir en consideració, per altra part, que estava en funciona-
ment en aquest moment el sepulcre megalític de la Cabana 
de Perauba (Clop, Faura, 1995), ubicat a uns 350 m en línia 
recta de la cavitat M21. Com ja ha estat assenyalat per diver-
sos autors, el poblament de l’Edat del Bronze en els paratges 
pirinencs està representat essencialment per monuments 
funeraris, probablement indicant, més que una davallada del 
poblament, un canvi important en els patrons d’hàbitat i, tal 
vegada, econòmics. Més allunyat de les cavitats que acabem 
de comentar, el megàlit de la Foleda representa també la con-
tinuïtat del poblament durant l’Edat del Bronze al paratge de 
Montcortès en un moment més tardà d’aquesta, el seu mo-
ment final, ja en la xarnera de l’edat del ferro, època aquesta 
darrera no representada de moment a la zona del nostre es-
tudi. Tot i que hi ha escassos materials romanorepublicans, no 
és fins època tardoromana, en un context ja del tot diferent, 
que no podem tornar a documentar poblament important, 
aquest cop evidenciat a la cavitat M35.
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LA COVA COLOMERA 30 ANyS 
DESPRéS. OCUPACIONS 

hUMANES ENTRE 6180-3280 BP 
AL CONGOST DE MONT-REBEI. 

CAMPANyES DE 2005-2011
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RESUM
Després de més de 30 anys d’oblit en la literatura científica, 

l’any 2005 es van iniciar les excavacions arqueològiques a 
la Cova Colomera. S’hi van obrir dos sondejos, un a l’interior 

i l’altre al vestíbul de la cavitat, que han proporcionat una 
complexa seqüència tant d’hàbitat com d’estabulació de 

ramats i emmagatzematge des del Neolític antic cardial final 
fins a l’Edat del Bronze, i fins i tot una freqüentació d’època 
tardorromana. Aquestes dades converteixen la Cova Colo-

mera en una de les estratigrafies més importants del ponent 
català, que ajudarà a comprendre els usos d’una cavitat en un 

espai de pas entre les planes de Lleida i el Pirineu. 

PARAULES CLAU
Prehistòria recent, ocupació en coves, 14C, Prepirineu de 

Lleida.

ABSTRACT
After more than three decades of neglect in scientific literature, 

archaeological investigations began in Cova Colomera in 2005. 
Two test-pits were excavated, one in the entrance of the cavity 

and another inside the cave. Results show a complex sequence 
of habitation, stabling and storing events, running from the 

Early Neolithic to the Bronze Age and even a late Roman 
occupation. The stratigraphy represented in this cave can be 

said to be one of the most important in Western Catalonia. 
The information gathered in this cave will certainly help the 

understanding of the use of caves in the area between Lleida’s 
plains and the Pyrenees.
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Recent prehistory, cave habitat, 14C, Pre-Pyrenees of Lleida.
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1. ANTECEDENTS I CONTExT 
La cova Colomera, des del seu descobriment com a jaciment 
per part del geòleg Lluís Marià Vidal l’any 1893 (figura 1), es-
devé un punt d’interès per part d’erudits diversos i excursi-
onistes. El seu vessant arqueològic se’n veu menys afavorit i 
el jaciment resta una mica oblidat i esmentat només en di-
verses obres de síntesi de la prehistòria catalana, de J. de C. 
Serra Ràfols i de J. Maluquer de Motes, per exemple (Oms et 
al. 2009a). Per la dificultat de l’accés a la cova, aquesta és ma-
joritàriament resguardada durant molt de temps de l’activitat 
de furtius. Aquesta circumstància comença a canviar durant 
la dècada dels anys 70 del segle XX, i sobretot a partir de l’any 
1981, quan s’inaugura l’actual camí del con-
gost, excavat a la roca i a escassa distància de 
la boca de la cavitat. Dos treballs monogràfics 
apareixen a partir d’aquest moment de la cova 
Colomera (De la Vega 1981; Padró i De la Vega 
1989), que presenten uns interessants lots de 
materials, però no poden ser considerats com 
a dades que puguin ser aprofitades en l’actu-
alitat. Després d’aquests treballs a la cova, no 
s’han documentat noves activitats furtives de 
magnitud, però sí un bon nombre de petites 
rebusques arreu del sòl del jaciment.
Sobre el context geogràfic i geològic, la cova 
Colomera es troba a la serra del Montsec (Pre-
pirineu de Lleida) en un espai natural protegit 
que pertany a l’Àrea de Paisatge i Medi Ambi-
ent de Catalunya Caixa, a uns 670 m.s.n.m., a 
cavall entre les comarques del Pallars Jussà i 
la Noguera (Catalunya) i, també de la Ribagor-
ça (Aragó). Les seves coordenades UTM són: 
X:308339 / Y:4661275 (figura 1).
El Montsec s’estén uns quaranta quilòmetres 
en direcció est-oest i en el seu recorregut 
està tallat perpendicularment per tres rius: la 
Noguera Ribagorçana, que forma el congost 
de Mont-rebei; Terradets, amb el seu con-
gost homònim, i Boix, que forma el congost 
de Pas Nou. La serralada és de composició 
predominantment calcària i amb abundants 
formacions càrstiques (Oms et al. 2008). L’ori-
gen del Montsec és com a conseqüència de 
l’aixecament d’un potent paquet de materials 
secundaris, que va donar lloc a un important 
anticlinal fallat. Aquest, en direcció est-oest, 
forma la muralla sud de la serra, mentre que 
el vessant nord presenta un enfonsament que 
va donar lloc als inclinats pendents estructu-
rals que presenta. En aquesta zona nord del 
Montsec, els materials predominants estan 
representats pels estrats calcaris del Cam-
panià, amb uns 500 m de potència, i per les 
calcàries i calcoarenites del Maastrichtià, amb 
una potència d’uns 100 m. Aquests últims en-
tren en contacte amb les margues del Garum-
nià, que integren tota la depressió del massís.
La cova Colomera està situada al congost de 
Mont-rebei, a uns 160 m per sobre del riu, la 

Noguera Ribagorçana. El jaciment és resultat de l’erosió par-
cial d’un paquet de calcàries secundàries del Maastrichtià i 
de gran part d’una diàclasi d’orientació NE-SW. Els processos 
bàsics de la seva evolució són una primera fase de preparació 
amb predomini d’agents de corrosió-dissolució, procedents 
de les filtracions de la plataforma superior propera a la carena 
de la serra i una segona de fenòmens gravitacionals per des-
calcificació dels estrats. Alguns d’aquests fenòmens són de 
gran magnitud i provoquen grans acumulacions en diferents 
sectors del jaciment. Les seves dimensions són 70 m d’alçada 
per 30 d’amplada a la boca i una única galeria de 125 m de 
llargada, amb una alçada mitjana de 10-12 m en tota la cova. 

Figura 1. Localització del jaciment al NE 
peninsular. A. Fotografia de Lluís Marià 
Vidal l’any 1893 des del sud del congost 

de Mont-rebei (Font: MDC.cat); B. Croquis 
de J. de C. Serra Ràfols sobre el congost 

(1930).
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2. ELS TREBALLS DEL 2005-2011
Tal com s’ha dit, a la cova Colomera s’hi han obert dos son-
dejos. Un a la zona interior, anomenat Colomera Est (a partir 
d’ara CE) ,i un altre a la zona del vestíbul anomenat Colomera 
Vestíbul (a partir d’ara CV). Ateses les grans dimensions de la 
cova i de poder dur a terme una excavació en extensió de la 
totalitat del jaciment, es va preferir iniciar dos sondejos que, 

tot i que propers entre si, es trobessin en àmbits totalment 
diferenciats de la cavitat. L’objectiu d’aquesta estratègia era 
determinar el major nombre d’activitats i funcions possibles.

2.1. Sondeig CE
Els nivells in situ d’aquest sondeig de la Cova Colomera s’es-
tenen per aproximadament 26 m2. Aquest espai es correspon 

Figura 2. Secció de la 
línia T/X-30, amb tota la 
seqüència del sondeig CE 
(Oms et al. 2013).

Figura 3. Planta provisional amb 
totes les estructures delimitades 
cronològicament de la Cova 
Colomera, sondeig CV (ampliada 
d’Oms et al. 2013).
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amb la part baixa del talús sedimentari que forma el con del 
vestíbul vers l’interior de la cavitat (figura 2). 
S’han identificat fins al moment tres nivells arqueològics cor-
responents al Neolític antic en aquesta fase, CE12, CE13 i CE14 
(Oms et al. 2013); dos al Neolític final, CE10 i CE9 (Oms et al. 
2010), i un de l’Edat del Bronze, CE8, juntament amb una sitja 
també de l’Edat del Bronze (EE1).
Els nivells de la part baixa del talús, els del Neolític antic, es 
presenten de manera més o menys horitzontal, tot i que amb 
algunes pertorbacions habituals en aquest tipus de sedi-
ments o nivells, com caus, clots de furtius o estructures pre-
històriques, com una estructura de tipus sitja-fossa del bronze 
antic (Oms et al. 2009) o un retall irregular del Neolític final Ve-
razià (nivell CE9) documentat als quadres X33 i Y33. En canvi, 
els nivells de la part alta del talús, el CE8 de l’Edat del Bronze 
i el CE9 del Neolític final, tenen una disposició més inclinada 
seguint el pendent est del talús. A la base del nivell CE8 s’hi ha 
documentat una altra estructura d’emmagatzematge (EE2), 
de mida més petita i segellada per un gran molí barquifor-

me. Aquest retall s’obria en el nivell CE15 i no retallava en cap 
moment el nivell CE7. Aquest fet, juntament amb el material 
inhumat a l’interior, ens indica que també pertany al Neolític 
final.
Si exceptuem les estructures de tipus sitja, tots els nivells do-
cumentats són de tipus fumier, és a dir, nivells d’estabulació 
de ramats, que responen a una composició orgànica d’esferò-
lits, fitòlits, diatomees, agregats cristal·lins, etc. (Badal 1999). 
Al jaciment s’identifiquen com una superposició de capes de 
diferents colors que van des del negre (baixa temperatura) 
fins al blanc (sediment calcinat), passant pels vermells, els 
marrons (rubafectats) i els grisos.
Es pensa que aquest tipus de dipòsit està produït per la cre-
mació, més o menys sistemàtica i intensiva, d’herbes, fulles, 
restes de fusta i d’altres elements procedents del sòl de la ca-
vitat, i encara que el debat continua obert, es proposa que la 
finalitat darrera sigui l’eliminació de residus, excrements i pa-
ràsits, ja que podien afectar la salubritat i l’habitabilitat de la 
cova per part dels grups humans (Bergadà 1997; Badal 1999, 

Sondeig Nivell/Estr. Mostra Ref. Data BP Var. Cal 2σ

Bronze mitjà amb apèndix de botó

CE CE8 Triticum a/d OxA-23633 3260 26 1630 - 1470

CE CE8 Triticum a/d Beta-140550 3280 40 1660 - 1440

Bronze antic amb epicampaniforme

CE EE1 Triticum a/d OxA-17732 3659 30 2170 - 1930

CE EE1 Triticum a/d Beta-241704 3640 40 2130 - 1890

CV CV7 FP.1 Buxus s. Beta-279479 3730 40 2270 - 1990

Neolític final de tipus Veraza i Ferrières

CE CE9 Triticum a/d Beta-265439 4230 40 2960 - 2680

CE CE10 Triticum a/d OxA-17331 4500 32 3400 - 3040

CE11 Fase de caiguda de blocs

Neolític antic de ceràmiques impreses i acanalades

CE CE12 Buxus s. Beta-248523 6020 50 5060 - 4780

CE CE13 Triticum a/d Beta-240551 6150 40 5250 - 4960

CE CE14 Triticum a/d OxA-23634 6170 30 5250 - 5010

CV CV10 EC-1 Buxus s. Beta-279478 6180 40 5250 - 5010

Estèril

CE CE15b Capra pyrenaixa OxA-23635 37200 800 -

Taula 1: Datacions disponibles de la Cova Colomera. Calibratges realitzats mitjançant el programari CalPal‘07.

Figura 4. Gràfic de calibratges de la Cova Colomera realitzat mitjançant el programari CalPal‘07 i modificat.
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2002; Allué 2002; Angelucci et al. 2009; Vergès et al. 2008).
Els nivells arqueològics compten amb una potència desigual 
depenent de la zona del sondeig i, de fet, en alguns quadres 
alguns d’aquests nivells es troben molt afectats per tram-
plings i per l’episodi d’abandonament de la cavitat, amb cai-
gudes de grans blocs (nivell CE11) que dificulten en gran part 
la diferenciació dels nivells. De fet, aquesta darrera situació 
ha comportat la destrucció parcial de la seqüència en alguns 
trams aïllats, com, per exemple, en els quadres T-U-V/33-34, a 
causa de la naturalesa cendrosa de tots els nivells i, per tant, 
de la seva fragilitat.

2.2. Sondeig CV
Aquest sondeig ocupa un total de 26 m2 i es localitza a la zona 
del vestíbul. La potència dels seus nivells acostuma a ser es-
cassa, i després d’una espessa crosta carbonatada es docu-
menten una sèrie d’estructures antròpiques imbricades que 
presenten una cronologia compresa entre el Neolític antic 
cardial final i època tardoromana i fins i tot fins a l’actualitat 
(figura 3).
Pertanyent a la fase més antiga corresponen un total de tres 
estructures de combustió, dos nivells d’abocament de cen-
dres, tres estrats d’ocupació (un d’aquests completament ru-
bafectat), dues fosses (o grans forats del pal), 5 petits forats 
de pal associats a l’Estructura de Combustió número 1 i un 
total de 8 forats de pal més dispersos pels nivells d’ocupació. 
De l’Edat del Bronze es documenten una sèrie de 7 forats de 
pal, tres estrats de neteja, tres estructures de combustió (EC-2, 
EC5, EC11) i una fossa. Altres estrats i estructures de combus-
tió pertanyen a ocupacions encara no ben definides, però se’n 
coneix una que entre els materials compta amb una ceràmica 
amb una llengüeta biperforada (EC-6, Neolític mitjà?), una de 
tardoromana (EC-9) i una de subactual (EC-3). Noves dataci-
ons i l’anàlisi aprofundida de les relacions estratigràfiques de 
tot el sondeig (amb més de 300 unitats diferenciades, entre 
positives, negatives i de rebliment) ens ajudaran a delimitar 
les ocupacions d’aquest àmbit.
- Les estructures de combustió són planes o en cubeta, sense 
delimitació de blocs.
- Les fosses, com a mínim dues d’aquestes autèntiques sitges, 
acostumen a tenir unes dimensions modestes.
- Els forats de pal són de tres tipus: circulars de mida gran (més 
de 10 cm), que acostumen a formar part de l’ocupació del Ne-
olític antic; els circulars petits, que es troben a redós d’estruc-
tures de combustió o aïllats i que poden pertànyer a totes les 
fases documentades, i els quadrangulars, petits i associats no-
més a estrats tardoromans.
- Les fosses-contenidor, d’un màxim de 30 cm de diàmetre, s’as-
socien només, fins al moment, a ocupacions del Neolític antic.
- Els estrats, tant de neteja de fogars com d’altres, pertanyen a 
tot tipus d’ocupacions.

3. EL MARC CRONOLÒGIC I LA SEVA CORRELACIÓ AMB 
LA CULTURA MATERIAL
Dels nivells de la Cova Colomera s’han obtingut un total de 
12 datacions radiocarbòniques amb mètode AMS (taula 1), 
als laboratoris Beta Analytic i Oxford Radiocarbon Accelerator 
Unit (ORAU). D’aquestes, 11 procedeixen de nivells holocens 
de la cavitat i s’adiuen amb capes amb una entitat cultural de-

mostrada; en canvi, la datació del nivell CE15b procedeix d’un 
nivell de llims taronges amb fauna salvatge amb connexions 
anatòmiques extenses. No es va documentar cap ítem cultural 
antròpic ni cap marca de tall que pogués indicar algun tipus 
de processament. D’aquesta manera, la datació obtinguda, de 
cronologia mosteriana, només indica a hores d’ara que la cova 
no va ser ocupada durant el paleolític. La resta de datacions 
han estat realitzades a partir de llavors domèstiques de Triti-
cum aestivum/durum, excepte tres de realitzades sobre frag-
ments únics de carbó de Buxus sempervirens. Sobretot les ob-
tingudes sobre cereal, però també les realitzades sobre aquest 
tipus d’arbust, han de ser considerades com a elements de 
vida curta. A més, procedeixen de nivells de fumier no remo-
bilitzat o d’estructures antròpiques (Forat de Pal número 1 per 
Beta-279479 i Estructura de Combustió número 1 per Beta-
279478). Això implica que la bateria de datacions de la Cova 
Colomera és d’una alta qualitat i resolució estratigràfica.
En ordre cronològic (taula 1, figura 4), les datacions del nivell 
CE8 indiquen una ocupació de les darreries del bronze inicial, 
concretament en el que podríem denominar un bronze mit-
jà. En aquest nivell es documenta la presència de grans vasos 
d’emmagatzematge amb encastaments de fang o amb cor-
dons impresos, petits i mitjans vasos carenats quasi brunyits i 
dos efectius de vasos diferents d’apèndix de botó.
Les datacions de l’Estructura d’Emmagatzematge número 1 
(EE1) mostren un moment antic del bronze inicial, de la ma-
teixa manera que la datació d’un forat de pal (FP.1) del son-
deig CV. Es correlacionen totes amb uns materials similars als 
anteriors per la presència de vasos d’emmagatzematge amb 
cordons impresos, però també amb ungulacions, impressions 
simples circulars i sobretot amb efectius de vasos epicamani-
formes (Oms et al. 2009b). Diferents fragments de vas campa-
niforme regional i altres d’afinitats barbelé localitzats en con-
textos que encara no podem fixar cronològicament haurien 
de situar-se en aquest mateix moment.
La datació del nivell CE9 mostra un moment centrat dins el 
Neolític final. En aquest nivell s’hi han documentat escassos 
materials amb mugrons i llengüetes i nombrosos elements 
del tipus triangles/chevrons, i també ceràmiques amb impres-
sions aïllades circulars i un possible cas de pastilles repujades 
que tenen unes clares afinitats amb el grup de Ferrières (Mar-
tín et al., en premsa).
La datació del nivell CE10 mostra un moment antic del Neolí-
tic final. En aquest context, s’hi documenten vasos amb doble 
mugró superposat i formes abombades. Aquest tipus de mate-
rial és clarament diagnòstic d’un Neolític final de tipus Veraza.
Finalment, les datacions dels nivells CE12, CE13, CE14 i CV10 
mostren una fase de les acaballes del VI mil·lenni cal BC, que 
es podria correlacionar amb altres jaciments de tradició tar-
dana cardial. Els materials de tots aquests nivells són molt 
homogenis (Oms 2008) i indiquen que es tracta d’un conjunt 
pertanyent al cardial final de ceràmiques impreses (Oms et 
al. 2012). La presència de decoracions amb petxina és molt 
escassa en favor d’altres tècniques impreses (figura 5), acana-
lades i fins i tot s’hi documenta el Boquique i la presència molt 
puntual d’ús de colorant vermell.

4. ECONOMIA I PALEOAMBIENT
Els estudis d’aquest tipus són encara preliminars o parcials, 
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i estan més avançats en aquelles cronologies que han estat 
més publicades, com el Neolític antic (Oms et al. 2013) o de la 
EE1 (Oms et al. 2009b). 
L’arqueozoologia indica que els taxons domèstics, sobretot 
els ovicaprins, són els dominants a tota la seqüència. S’ha ob-
servat, a més, que en els nivells CE14 i CE12 (del Neolític antic) 
s’hi va produir la cria in situ, factor que indicaria una major 
permanència a la cavitat. Altres taxons domèstics, molt escas-
sos a la part més antiga de la seqüència, com ara els bòvids 
i els suids, guanyen pes progressivament en els nivells del 
Neolític final i de l’Edat del Bronze. Els taxons salvatges són 
escassos i estan representats pel cabirols i el cérvol, així com 
abundant conill, del qual no sempre se’n pot assegurar la pre-
sència de manera antròpica.
Els estudis carpològics mostren que des de l’inici de la se-
qüència s’hi donen una agricultura i també una recol·lecció 
consolidades. La major part de les restes analitzades fins al 
moment indiquen una preferència important per Triticum ae-
stivum/durum i Triticum dicoccum, així com també la presència 
de lleguminoses, sobretot Pisum sativum. S’ha detectat que 
en algunes parts de la seqüència (sobretot CE14 i EE1), la mò-
lta es produiria a la mateixa cavitat. La presència de molins en 

confirmaria aquest fet.
Els estudis petrològics i de primeres matèries (Mangado et al. 
2012) indiquen l’explotació majoritària de sílex de tipus locals 
(a distàncies entre 10-30 km del jaciment), tant del nord com 
del sud del Montsec. De manera més residual, però des del 
Neolític antic, també s’explota el sílex de la vall de l’Ebre. Cal 
destacar que hi ha dos elements lítics, una preforma i una 
gran làmina, que han estat realitzats amb sílex tabular del 
qual se’n desconeix la procedència, i que s’han documentat 
en el nivell CE10 (Neolític final Veraza) i dins el FP.1 de CV7, 
respectivament. 
Pel que fa als estudis paleoambientals, les dades són en-
cara molt parcials. L’antracologia s’ha dut a terme pels ni-
vells del Neolític antic i l’estructura EE1 (Oms et al. 2009b). 
L’espectre representat és prou similar, dominat per la com-
binació Quercus sp. caducifoli i Buxus sempervirens, amb 
presència menor de Pinus sylvestris, Acer i Juniperus en els 
nivells del Neolític antic. La representació per la EE1 seria 
similar amb els percentatges de pi més alts i més baixos 
de Quercus caducifoli. Aquesta representació indicaria que 
probablement es devien explotar tant els taxons de les zo-
nes d’obaga (rouredes) com de solana (pinedes). A més, la 

Figura 5. Material ceràmic 
procedent dels nivells del 
Neolític antic de la Cova 
Colomera.
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presència tan important de boix s’acostuma a associar a 
l’activitat humana.
D’altra banda, l’anàlisi de microvertebrats (López et al. 2010) 
mostra la presència majoritària de taxons de bosc (Apodemus 
sylvaticus, Eliomys quercinus, Myotis myotis, Pipistrellus pipis-
trellus, Miniopterus schreibersii, Rhinolophus ferrumequinum, 
Rhinolophus euryale-mehelyi.), i en menor mesura de prat hu-
mit (Microtus agrestis, Iberomys cabrerae i Terricola duodecim-
costus), de prat sec (Microtus arvalis i Crocidura russula) i de 
roquissar (Chionomys nivalis). Si bé els canvis climàtics durant 
l’Holocè són poc perceptibles, es nota un nombre major de 
taxons de bosc i de prat humit en el Neolític antic que durant 
l’Edat del Bronze. Tot i que en aquesta darrera fase es docu-
menta una associació de taxons que indicaria que fins a c. 
3400 BP la Cova Colomera, i per extensió la serra del Montsec, 
podrien ser un refugi d’espècies temprades en moments en 
què l’associació de microvertebrats ja ha canviat en d’altres 
territoris de la Península Ibèrica.

5. CONCLUSIONS
Des dels treballs no regulats i d’escassa utilitat del grup de 
recerques espeleològiques Mediterrània, fa més de 30 anys 
la Cova Colomera era un jaciment més dins l’àmbit del Pre-
pirineu de Lleida, juntament amb exemples com la Cova 
del Tabac, la Cova del Foric, la Cova de Joan d’Os i la Cova 
de la Toralla, entre moltes d’altres. Només la Cova del Parco 
(Petit 1996) havia proporcionat dades de caire estratigràfic, 
i aquestes, a causa del tipus d’excavació duta a terme per 
Maluquer de Motes, eren molt escasses. La Cova Colomera 
esdevé a hores d’ara una referència pel que fa a les estratigra-
fies holocenes al ponent català. Un altre jaciment de notable 
importància, com la Cova Gran de Santa Linya, pot jugar un 
paper similar en aquestes cronologies. Els primeres resultats 
així ho demostren (Mora et al. 2011; Polo et al. 2014). El Fo-
rat de la Conqueta, amb una estratigrafia molt més limitada 
(González-Marcén et al. 2011), també és un exemple d’aquest 
canvi de dinàmica.
La Cova Colomera és el primer jaciment en què s’estratifica 
una freqüentació quasi ininterrompuda entre el darrer terç 
del VI mil·lenni cal BC fins a la segona meitat del II mil·lenni cal 
BC. El jaciment també és important perquè presenta la prime-
ra ocupació estratificada d’època tardoromana, concretament 
a cavall dels segles IV-V dC.
A part de la seva importància per se, el jaciment permet con-
textualitzar més bé aquest tipus d’ocupacions en l’àmbit sub-
pirinenc. Per posar un exemple, només per les ocupacions del 
Neolític antic s’hi han definit més de cinc fases diferents de 
freqüentació, de diferents tipus i intensitats (Oms et al. 2013). 
Un monografia es durà a terme en els propers anys, quan tots 
els estudis especialitzats estiguin enllestits, s’hagin realitzat 
noves datacions i s’hagi aconseguit caracteritzar de manera 
correcta totes les relacions estratigràfiques, sobretot aquelles 
del sondeig CV.

BIBLIOGRAFIA
Allué, E. (2002). Dinámica de la vegetación y explotación del 

combustible leñoso durante el Pleistoceno Superior y el Ho-
loceno del noreste de la Península Ibérica a partir del análisis 
antracológico. Universitat Rovira i Virgili. [Tesi doctoral en 

línia (TDXCAT)].
Angelucci, D.; Boschian, G.; Fontanals, M.; Pedrotti, A.; Vergès, 

J. M. (2009). “Shepherds and karst: the use of caves and 
rock-shelters in the Mediterranean region during the Neo-
lithic”, World Archaeology, 41, v. 2, p. 191-214.

Badal, E. (1999). “El potencial pecuario de la vegetación me-
diterránea: las Cuevas Redil”, Saguntum Extra-2, p. 69-75.

De La Vega, J. (1981). “Aplec de documents arqueològics de les 
coves del Montsec i llur projecció a les comarques i serres 
properes”, Mediterrània. Barcelona, 12, 234 p.

González-Marcén, P.; Garcia-Guixé, E.; Pizarro, J. (2011). “El Forat 
de la Conqueta, poblament Neolític i usos funeraris del 3r 
i 2n mil·lenni en el Prepirineu de Lleida”, Tribuna d’Arqueo-
logia 2009, p. 99-120.

López-García, J. M.; Blain, H. A.; Allué, E.; Bañuls, S.; Bargalló, A.; 
Martin, P.; Morales, J. I.; Pedro, M.; Rodríguez, A.; Solé, A.; Oms, 
F. X. (2010). “First fossil evidence of an «interglacial refu-
gium» in the Pyrenean region”, Naturwissenschaften, 97, p. 
753-761.

Mangado, X.; Morales, J. I.; Oms, F. X.; Rey, M.; Sánchez De La Torre, 
M. (2012). Estudi de les restes lítiques de la Cova Colomera 
entre 5220 i 1460 cal BC. Anàlisi arqueopetrològica de les 
matèries primeres silícies i les seves possibles àrees de cap-
tació, Congrés Internacional Xarxes al Neolític. Gavà-Bella-
terra 2011, p. 155-162.

Martín, A.; Martínez, P.; Tarrús, J.; Edo, M.; Gallart, J.; Oms, F. X.; 
Moya, A.; López, J. B.; Pedro, M. “La Catalogne pendant la 
puissance de la statuaire mégalithique du Néolithique fi-
nal et ses relations avec les groupes du Midi de la France. 
Le contexte céramique”, Préhistoire Méditerranéenne. [En 
premsa].

Mora, R.; Benito-Calvo, A.; Martínez-Moreno, J.; González Marcén, 
P.; De La Torre, I. (2011). “Chrono-stratigraphy of the Upper 
Pleistocene and Holocene archaeological sequence in 
Cova Gran (south-eastern Pre-Pyrenees, Iberian Peninsu-
la)”, Journal of Quaternary Science, 26(6), p. 635-644.

Oms, F. X. (2008). “Caracterització tècnica, tipològica i cronolò-
gica de les ceràmiques del Neolític antic de la Cova Colo-
mera (Prepirineu de Lleida)”, Archivo de Prehistoria Levanti-
na, XXVII, p. 51-80.

Oms, F. X.; Bargalló, A.; López-García, J. M.; Morales, J. I.; Pedro, M.; 
Solé, A. A: M. S. Hernández, J. A. Soler, J. A. López Padilla 
[eds.] IV Congreso del Neolítico de la Península Ibérica, Vol. 2, 
2006. MARQ, Alacant: 177-186. (2008)

Oms, F. X.; Bargalló, A.; López-García, J. M.; Morales, J. I.; Pedro, M.; 
Solé, A. (2009a). “L’arqueologia prehistòrica a la serralada 
del Montsec, des del segle XIX fins a l’actual projecte de 
recerca”, Revista d’Arqueologia de Ponent, 19, p. 29-50.

Oms, F. X.; López-García, J. M.; Mangado, X.; Martín, P.; Mendiela, 
S.; Morales, J. I.; Pedro, M.; Rodríguez, A.; Rodríguez-Cintas, A.; 
Yubero, M. (2013). “Hàbitat en cova i espai per als ramats ca. 
6200-6000 BP: la cova Colomera durant el Neolític antic”, 
Saguntum PLAV, 45, p. 25-38.

Oms, F. X.; Pedro, M.; Bargalló, A.; López-García, J. M.; Morales, J. I.; 
Solé, A. (2010). El projecte arqueològic a la serra del Montsec 
(Pallars Jussà). Noves dades per al coneixement del Neolític 
i l’Edat del Bronze al Prepirineu de Lleida, 2n Col·loqui d’Ar-
queologia d’Odèn, p. 39-46.

Oms, F. X.; Petit, M. A.; Allué, E.; Bargalló, A.; Blain, H.A.; López-Gar-



ARQUEOLOGIA

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 123

cía J. M.; Martín, P.; Morales J. I.; Pedro, M.; Rodríguez, A.; Solé 
A. (2009b). “Estudio transdisciplinar de la fosa EE1 de la 
Cova Colomera (Prepirineo de Lleida): implicaciones do-
mésticas y paleoambientales en el Bronce Antiguo del no-
reste de la Península Ibérica”, Trabajos de Prehistoria, 66(1), 
p. 123-144.

Oms, F. X.; Petit, M. A.; Morales, J. I.; García, M. S. (2012). “Le pro-
cessus de néolithisation dans les Pyrénées orientales. 
Occupation du milieu, culture matérielle et chronologie”, 
Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 109, n. 4, p. 
651-670.

Padró, J.; De La Vega, J. (1989). “Treballs arqueològics a la Cova 
Colomera”, Excavacions arqueològiques d’urgència a les co-
marques de Lleida, d’Excavacions Arqueològiques a Cata-
lunya, p. 9-68.

Petit, M. A. [ed.] (1996). El procés de Neolitització a la vall 
del Segre. La Cova del Parco (Alòs de Balaguer, la Nogue-
ra). Estudi de les ocupacions humanes del V al II Mil·lenni 
aC. Monografies del SERP, 1. Universitat de Barcelona, 
Departament de Prehistòria, Història Antiga i Arqueo-
logia.

Polo, A.; Martínez-Moreno, J.; Benito-Calvo, A.; Mora, R. (2014). 
“Prehistoric herding facilities: site formation and archae-
ological dynamics in Cova Gran de Santa Linya (Southeas-
tern Prepyrenees, Iberia)”, Journal of Archaeological Scien-
ce, 41, p. 1-17. dx.doi.org/10.1016/j.jas.2013.09.013.

Serra Ràfols, J. de C. (1930). El poblament prehistòric de Catalu-
nya. Geografia General de Catalunya, València i Balears, sota 
la direcció de Pau Vila. Barcelona: Enciclopèdia de Catalu-
nya.



ARQUEOLOGIA ARQUEOLOGIA

| 2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN124

LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA  
A LA COVA DEL MORT.

CAMPANyES DE 2007 A 2009
(SANT ESTEVE DE LA SARGA,  

PALLARS JUSSÀ)  
Mireia Pedro1, F. xavier Oms1, Amèlia Bargalló2,3, Elena Garcia-Guixé4,  
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RESUM
A la cova del Mort, situada a redós del congost de Mont-rebei (serra del Montsec), 
a partir de les tres campanyes d’excavació efectuades (2007-2009) s’han constatat 
ocupacions humanes al llarg de la prehistòria recent. S’han recuperat ceràmiques 

d’afinitat Saint-Pons i Treilles vinculades a datacions c. 4700-4500 BP, així com vasos 
amb mugrons, engrutats i cordons impresos adscrits a les darreries del bronze 

inicial, cap a 3300 BP. La datació radicocarbònica d’un crani infantil ubicat en 
superfície el situa a les portes del bronze final, mentre que en diferents trams de 

la cavitat (a les parts centrals i finals) la datació de traços esquemàtics en carbó en 
certifica l’adscripció al Neolític recent/final-bronze inicial.

PARAULES CLAU
Cova del Mort, Prepirineu de Lleida, Neolític recent/final, 

Edat del Bronze, art esquemàtic, enterrament.

ABSTRACT
According to the results from the three archaeological campaigns carried out in the 

Cave of the Dead Man (Mort Cave) (2007-2009), sheltered by Mont-rebei’s gorge 
(Montsec Mountains Range), confirmed human occupation throughout Recent 

Prehistory has been. Ceramics have been recovered from the Late Neolithic with Saint 
Pons and Treilles affinity, linked to c. 4700 - 4500 BP dating, as well as vessels with 

nipples, pasted surfaces and printed cords assigned at the end of the Early Bronze Age, 
towards 3300 BP. The radiocarbon dating of an infantile skull located in the surface, 

places it on the verge of the Late Bronze Age; whereas in different sections of the cavity 
(in the central and final parts) the radiocarbon dating of schematic lines in charcoal 

confirms they are from the Recent-Late Neolithic – Early Bronze Age.

KEYWORDS
Cave of the Dead Man (Mort Cave), Pre-Pyrenees of Lleida, 

Late Neolithic, Bronze Age, schematic art, burial.
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INTRODUCCIÓ
La cova del Mort es localitza a la 
serralada del Montsec, dins la finca 
de Mont-rebei, al terme municipal 
de Sant Esteve de la Sarga, comar-
ca del Pallars Jussà. El congost de 
Mont-rebei, cursat per la Noguera 
Ribagorçana, representa l’eix verte-
brador que connecta les planes llei-
datanes del sud amb les conques 
de la Noguera al nord i de Tremp al 
nord-est. La cova del Mort s’ubica 
en una de les valls secundàries que 
articulen el territori de la cara nord 
del Montsec d’Ares en sentit nord-
sud conjuntament amb d’altres 
valls transversals en sentit est-oest, 
i que desemboquen a la plana i al 
congost de Mont-rebei.
Es tracta d’una cavitat formada 
a partir d’una diàclasi que s’obre 
en l’entramat càrstic de gresos de 
l’Areny, formació de gresos i cal-
carenites del Maastrichtià. Té un 
recorregut lineal de 91 metres fins 
que aquest es troba col·lapsat i una 
orientació nord-est/sud-oest amb 
una constant inclinació nord.
Aquest jaciment arqueològic ha 
format part del projecte de recerca 
que des de la Universitat de Barce-
lona s’ha dut a terme a Mont-rebei 
(Oms et al. 2009b; 2010). El desco-
briment en superfície en una de les 
sales del recorregut de la cavitat 
d’un crani humà, restes òssies de macrofauna i fragments de 
ceràmica a mà en va motivar la primera intervenció arqueolò-
gica l’any 2007, atès que ja es treballava a la veïna cova Colo-
mera des de l’any 2005. Així doncs, fins llavors la cova del Mort 
havia romàs inèdita tant des del punt de vista científic com 
espeleològic. Val a dir que la boca d’entrada actual és un forat 
lateral de 40 cm de diàmetre força amagat i seguit per un pou 
vertical d’uns 2 m de profunditat. Les campanyes d’excavació 
s’hi van prolongar durant el bienni 2008-2009.
Els treballs arqueològics a la cova del Mort han consistit, d’una 
banda, a realitzar un parell de sondeigs en diferents sectors 
de la cavitat propers a l’entrada a fi de conèixer-ne la dinàmi-
ca sedimentològica i arqueològica, i, de l’altra, també se n’ha 
efectuat la prospecció exhaustiva de tot el recorregut (figura 
1) (Pedro 2011). Els resultats mostren unes ocupacions prehis-
tòriques de la cova durant la genèrica forquilla cronològica 
de l’anomenat “III mil·lenni AC”, des del Neolític final i fins al 
bronze inicial. A partir dels sondeigs, s’hi ha documentat una 
estratigrafia de conservació deficient amb materials ceràmics 
i lítics atribuïbles a aquests moments, així com també ho són 
una sèrie de traços pictòrics rupestres localitzats al llarg del 
recorregut de la cavitat i que s’han datat radiocarbònicament. 
Endemés, comptem amb l’esmentat crani que correspon a un 
individu infantil del qual se n’ha obtingut una datació abso-

luta de transició entre bronze mitjà i bronze final. Finalment, 
volem destacar que a l’interior de la cavitat no s’hi ha docu-
mentat cap tipus de mostra d’activitat antròpica d’època his-
tòrica i fins a l’actualitat.

LES OCUPACIONS HUMANES A LA COVA DEL MORT DU-
RANT LA PREHISTÒRIA RECENT
El tram d’entrada a la cavitat i el nivell II
Des de l’entrada de la cova i fins a la sala central, on es va lo-
calitzar el crani humà en superfície, hi ha format un con de 
sediment en pronunciat pendent sud-nord, on s’hi han realit-
zat els dos sondeigs d’excavació (figura 1). Es registra un nivell 
arqueoestratigràfic (nivell II) amb elements ceràmics i lítics 
indicadors del genèric III mil·lenni AC. Aquest nivell (II) s’ubica 
entre dos nivells estratigràfics producte de la meteorització 
de les parets de la cavitat i ambdós estèrils arqueològicament 
(figura 2). Tots els nivells es veuen fortament afectats per l’ac-
tivitat hídrica i tectònica del carst,1 de manera que encara no 
s’ha documentat el nivell II in situ, sinó que es troba desplaçat 
seguint el pronunciat pendent sud-nord del con de sedimen-
tació. En el nivell II s’han recuperat els materials ceràmics i lí-
tics citats, conjuntament amb escassos i degradats fragments 

1 L’anàlisi microsedimentològica es troba en curs d’estudi per part de la Dra. M. Bergadà 
(SERP).

Figura 1. Topografia de la cova del Mort, on s’assenyalen les diferents àrees d’intervenció arqueològica que 
s’hi han realitzat (2007-2009) des del projecte de recerca vinculat al SERP (UB).
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de macrofauna i un elevat nombre de carbons. Pel que fa a les 
evidències arqueològiques, tant a causa de l’activitat del carst 
com del pronunciat pendent, tots els materials presenten un 
elevat grau de carbonatació i d’erosió (trampling).
L’estudi dels materials ceràmics permet distingir-ne dos con-
junts que evidencien dos moments d’ús de la cavitat ubicats a 
ambdós extrems cronoculturals de la forquilla del III mil·lenni 
AC, al Neolític final i al bronze inicial. D’una banda, diferen-
ciem un primer conjunt ceràmic de característiques pròpies 
d’un Neolític final tipus Veraza amb reminiscències dels grups 
Santponià i Treilles (Vaquer 1998; Martín 2003) (figura 3) i al 
qual corresponen 36 fragments. Se n’individualitzen un mí-
nim de 6 vasos que corresponen a formes de fons còncau, 
hemisfèriques o bé ovoides, de petit i mitjà volum. Els vasos 
volumètricament mitjans tenen entorn 14 cm de diàmetre de 
boca (vasos 62 i 11). El vas 8 és un petit bol de vora exvasada 
i llavi arrodonit. Resulten característiques les formes carena-
des, també tant de petit com de mitjà volum (v. 7 i 9). Sola-
ment pel que fa al vas 10, de parets rectes, es tractaria d’una 
morfologia cilíndrica de volum més gran, amb un diàmetre 
de boca entorn als 30 cm. Aquest darrer vas (10) és d’acabat 
allisat simple, mentre que la resta de vasos presenten acabats 
brunyits. Els clapejats posen de manifest una cocció irregular, 
mixta (v. 7, 9-10) o bé reductora (v. 6, 8, 11). Les pastes mos-
tren una factura compacta amb calcària com a desgreixant 
predominant. Els vasos dels quals se n’han recuperat un major 
nombre de fragments ceràmics (v. 6 i 7) presenten bàsicament 
elements decoratius de prensió, mentre que el fragment o pa-
rell de fragments que componen la resta de vasos són llisos, 
no estan decorats. El vas 6 té un cordó horitzontal llis per sota 
la vora, de secció triangular arrodonit i pessigat i comprèn 
dues nanses de perforació vertical que estarien contraposa-

2 La numeració dels vasos ceràmics correspon a l’estudi realitzat per F. X. Oms i M. Pedro.

des. Es tracta d’una olleta globular de vora entrant i llavi arro-
donit amb una lleugera revora externa. El vas 7 és de carena 
acusada baixa i de vora entrant amb el llavi arrodonit i fa entre 
14-15 cm de diàmetre de boca, i presenta una alternança ho-
ritzontal de mugrons i llengüetes verticals per sota la vora. Fi-
nalment, destaca un petit fragment informe (35 x 26 x 6 mm) 
d’acabat brunyit reductor amb decoració de triangles incisos, 
tipus triangles hachurées.3 Lamentablement no hem recupe-
rat més fragments significatius del vas del qual formaria part.
De les cotes inferiors del nivell II (IIb), a 5,62 m, del quadre 
H18, al sondeig 2 (sector 2 de la cavitat), hem obtingut una 
datació radiocarbònica que ens situa al Neolític recent-final 
(taula 2).
D’altra banda, un segon conjunt correspon a 88 fragments 
amb formes i decoracions del bronze inicial (figura 3), a partir 
dels quals s’individualitzen un mínim de cinc vasos. Predo-
minen les grans volumetries de pastes grolleres amb des-
greixants abundants (calcària predominant), heteromètrics, 
de morfologies arrodonides i subanguloses. Les coccions són 
majoritàriament oxidants i mixtes. Els acabats responen a alli-
sats simples i es combinen en alguns casos (vasos 1, 2, 4 i 5) 
amb engrutats. Les vores i les parets són rectes (v. 3, 4 i 5) o 
lleugerament entrants (v. 1 i 2) i les bases, planes. En el pri-
mer cas, es tractaria de grans vasos cilíndrics, mentre que en 
el segon, de vasos mitjans-grans, amb un subtil coll destacat. 
Els diàmetres de boca són d’entre 20-30 cm de diàmetre. Les 
vores tenen els llavis plans i engrossits. L’única decoració re-
presentada són cordons digitats de secció triangular en dos 
casos i un parell de dobles llengüetes superposades des de 
la vora al vas 4. 
De les cotes superiors del nivell II (IIa), a 5,02 m, del quadre 
3 Segons les observacions de Jean Vaquer, Araceli Martín i Josep Tarrús, tipus Treilles. 
Així doncs, en aquesta comunicació ens desdiem sobre l’atribució cronocultural d’arti-
cles anteriors (Oms et al. 2009b: 42; Oms et al. 2010: 43).

Figura 2. Estratigrafia N-S de la segona àrea d’excavació al sector 2 de la cavitat (sondeig 2).
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H18, al sondeig 2 (sector 2 de la cavitat), s’ha obtingut una 
datació radiocarbònica que ens situa al bronze mitjà (taula 2).
Pertanyents al nivell II són les dues úniques peces lítiques 
de la cova del Mort: un foliaci i una làmina de sílex (Morales 
i Soto 2012) (figura 4). La punta de sageta foliàcia és de mor-
fologia romboïdal i aletes incipients amb unes dimensions de 
43 x 18 x 4 mm. Es va configurar mitjançant retoc bifacial al-
tern realitzat per pressió. El centre d’una de les cares encara és 
cortical o subcortical, però no es pot deduir la morfologia del 
suport original (ascla o sílex tabular). Amb relació a la primera 
matèria, es tracta d’un sílex de coloració grisosa i distribució 
llisa, majoritàriament opac, tot i que presenta talls translúcids. 
Una alteració-tractament tèrmic li dóna un aspecte llustrós. És 
un sílex de gra fi, sense estructuració sedimentària i amb tex-

tura homogènia. L’absència d’inclusions a la matriu silícia des-
criu un sílex micro/criptocristal·lí, possiblement associat a una 
diagènesi primerenca a partir de sediments d’origen terciari.
La làmina de sílex és de secció triangular i perfil còncau, ami-
da 56 x 18 x 4 mm. L’anàlisi morfomètrica en dóna un índex 
d’allargament de 3,1 i de carenat de 14. S’hi observen petites 
fractures i escantells d’ús. Es tracta d’un sílex de coloració gri-
sosa amb tonalitats homogènies i distribució motejada amb 
presència de taques blanquinoses. És opac, tot i que presenta 
talls translúcids. El gra és molt fi i s’hi intueix una lleu estructu-
ració sedimentària amb morfologia de laminacions irregulars. 
Mostra una textura homogènia de tipus micrític amb partícu-
les irregulars en matriu, probablement associades a ooides i 
partícules carbonatades que indicarien un origen diagenètic 
a partir de litologies calcàries.
Respecte a la fauna del nivell II (Martín 2010), s’han recupe-
rat 40 restes òssies de macrofauna (taula 1), entre les quals 
predomina la talla petita. En l’àmbit taxonòmic, s’identifiquen 
Bos taurus, càprids salvatges i ovicaprins. El baix índex de frag-
mentació n’explica l’alt nombre relatiu de NMI: 5 ovicaprins, 2 
bòvids i un individu de cabra salvatge. Quant a l’edat de mort 
dels individus, s’han pogut determinar un ovicaprí juvenil i 
que el parell de bòvids són adults. Tafonòmicament, amb re-
lació a les alteracions antropogèniques, es documenta el trac-
tament tèrmic de les restes òssies: bullit i cremació. Pel que fa 
a les restes cremades, presenten un elevat grau d’impacte tèr-
mic, proper a la calcinació. Només es comptabilitza una resta 
amb fragmentació antròpica i no se n’ha observat cap marca 
de tall, la qual cosa s’explica perquè la superfície de les restes 
està molt afectada per alteracions fossildiagenètiques, bàsica-
ment relacionades amb l’acció corrosiva del sediment i de di-
ferents agents químics. En alguns casos, la corrosió ha arribat 
a meteoritzar les restes òssies, de manera que n’hi havia que 
es registraven pràcticament desfetes i no es podien recuperar.
Respecte a les restes òssies de fauna recuperades en superfí-
cie, a la sala central (NR: 17) s’han identificat Bos taurus, cabra 
salvatge (Capra sp.), ovicaprini, Suidae4 i Leporidae. Correspo-

4 La categoria dels ovicaprins comprèn Ovis aries (ovella) i Capra hircus (cabra domès-

Figura 3. Formes i decoracions ceràmiques corresponents als dos 
conjunts cronoculturals diferenciats: del Neolític final tipus Veraza amb 
reminiscències dels grups Santponià i Treilles (requadre superior), i del 
bronze inicial (requadre inferior).

Figura 4. El foliaci i la làmina de sílex recuperats al nivell II de la Cova 
del Mort.
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nen a un bòvid i un suid adults, 4 ovicaprins (entre els quals 
se n’han pogut determinar un de nounat, un de juvenil i un 
adult) i un individu juvenil d’una cabra salvatge. En la pros-
pecció de les sales inferiors de la diàclasi es van recuperar 
en superfície 27 restes òssies de macrofauna, de les quals se 
n’han identificat a nivell específic el 75% (NR: 25): Aves, Carni-
vora, Cervus elaphus, ovicaprini, Sus sp. Els millor representats 
són els ovicaprins, amb 8 restes, i segons l’edat de mort, tant 
els ovicaprins com els suids estan representats per un indivi-
du juvenil i un altre d’adult. Destaca una dent de carnívor, de 
la qual no se n’ha pogut precisar l’espècie. Tafonòmicament 
s’observa la mateixa tendència que al nivell II, és a dir, el seu 
origen antròpic. Mostren alteracions antròpiques de crema-
ció i bullit. Així mateix, les altres alteracions tafonòmiques 
corresponen als processos fossildiagenètics, fonamentalment 
a l’acció corrosiva del sediment i a les condicions d’humitat 
característiques de les jaciments en cova, les concrecions i el 
manganès.
Val a dir que al sondeig 1 (figura 1), part distal del con de sedi-
mentació, s’ha documentat una acumulació de cendres i car-
bons de potència considerable (uns 20 cm) —EC1— (nivell II), 
recoberta per una capa de concreció carbonatada que alhora 
també l’ha afectat. No hi hem documentat ni elements lítics ni 
tica), dues espècies difícilment diferenciables, sobretot si es tracta d’una mostra petita 
com en aquest cas. De la mateixa manera, resulta difícil diferenciar entre l’espècie do-
mèstica dels suids (Sus scrofa domestica) i el seu agriotipus salvatge (Sus scrofa).

ceràmics, i solament escassos fragments de macrofauna a les 
cotes superiors (taula 1). En canvi, destaquen l’abundància de 
carbons,5 alguns dels quals de dimensions considerables, i la 
presència de fragments de fusta calcinada calcificada. La data-
ció radiocarbònica d’un dels fragments (Pinus tipus sylvestris, 
pi roig) dóna una cronologia del Neolític recent-final (taula 2).

Els traços esquemàtics negres. Trams centrals i finals de la 
cavitat
Des de la sala de la cova on vam localitzar el crani humà en 
superfície, i on queda frenat el descrit con de sedimentació, 
l’ambient de la diàclasi esdevé fortament endocàrstic i el re-
corregut es troba molt més afectat per l’activitat tectònica del 
carst, fet que en dificulta l’accés. A partir d’aquest punt, i fins 
on la cavitat es troba col·lapsada, que hem denominat “sala 
blanca”, la prospecció del recorregut posa al descobert una 
sèrie de traços rupestres de color negre, és a dir, s’ubiquen en 
els trams centrals i finals de la cova, lluny del tram d’entrada. 
Es tracta de traços pictòrics realitzats amb carbó (de les ma-
teixes teies utilitzades per explorar la cavitat) i que a priori no 
entreveuen una aparent figuració, sinó que semblen senyals 
en determinats punts d’accés del recorregut de la cavitat, de 
manera que ens mostren una intencionalitat en la realitza-

5 L’anàlisi antracològica es troba en curs d’estudi per part del Dr. Ll. Picornell (UIB) i la 
Dra. E. Allué (IPHES).

Nivell II
Ovicaprini

Capra sp. Bos taurus T. 
gran

T. mitjana
T. 

petita

T. 
molt 

petita
Indet.

Total

NR NMI NME NR NMI NME NR NMI NME NR

Sector 1 3 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 16

EC1  
(sector 1)

2 1 2 2 1 1 6

Sector 2 3 3 1 11 3 17

Total 6 5 4 1 1 1 3 2 3 1 3 19 1 6 40

Taula 1. Índexs de quantificació (NR, NMI i NME) de les restes òssies de fauna recuperades al nivell II, classificats per taxó i categoria de talla de pes.

Figura 5. Conjunts de traços pictòrics TR2 i TR3 de la Cova del Mort 
sobre els quals s’han realitzat les datacions C14-AMS.
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ció. Bàsicament es tracta de simples línies i punts, amb algun 
angle o zig-zag, i que estan fetes sobre les mateixes parets. 
Comptem amb un parell de datacions radiocarbòniques, dels 
conjunts de traços TR2 i TR3 (figura 5), situats en un panell 
frontal en l’esmentat punt d’inflexió del recorregut de la ca-
vitat (TR3) i en el pas immediatament posterior en direcció al 
fons de la cavitat (TR2), i que els situen en el Neolític recent 
(TR2) i en el bronze antic (TR3) (taula 3). Ambdós conjunts de 
traços (TR2 i TR3) i el conjunt TR16 són els més representatius 

6 Del conjunt de traços pictòrics TR1, ubicat al tram final de la cova, la “sala blanca”, es 

(figura 1), tot i que com a mínim hi ha constància d’uns set 
traços més aïllats.

El crani infantil en superfície. Sala central
A la sala on hem realitzat el primer sondeig d’excavació vam 
localitzar el crani i la mandíbula humans en superfície con-
juntament amb restes de macrofauna (figura 6). Malgrat que 
no mantinguessin connexió anatòmica, l’estat de conserva-
ció d’ambdós és similar i són compatibles per criteris d’edat 
i mida, fet que ens indica que pertanyen al mateix individu. 
S’inclou dins la categoria d’infantil II entorn els 7 anys ± 9 me-
sos d’edat segons la dentició (Garcia-Guixé 2010). Pel que fa 
al sexe, malgrat que es tracta d’un individu subadult, a partir 
dels caràcters de la mandíbula podem dir que és possible-
ment un individu masculí. No s’hi observa cap patologia. Les 
anàlisis dels isòtops estables del carboni (δ13C/ δ12C = -17.2‰) 
i del nitrogen (δ15N/ δ14N = +13,1‰) indiquen que va ser ali-
mentat amb llet materna durant un llarg període de temps, 
possiblement fins als 3 anys d’edat. La datació d’un dels mo-
lars de la mandíbula (taula 2) el situa en la transició del bronze 
mitjà al bronze final. En conseqüència, no estaria relacionat 
cronoculturalment amb els materials ceràmics i lítics recu-
perats a la cova. Tampoc s’hi associen directament materials 
atribuïbles al període que assenyala la seva datació. Ni al llarg 
del recorregut de la cavitat ni en cap d’ambdós sondejos hem 
recuperat ara per ara cap més resta òssia humana.

El bol ceràmic localitzat en una escletxa d’un pou lateral
Un bol llis hemisfèric de ceràmica a mà es va recuperar d’una 
escletxa d’un pou lateral a l’oest de la “sala del crani”, la sala 
central. Comptem amb el perfil sencer, és de vora exvasada 
i llavi arrodonit, fa 12 cm d’alçada per 13 cm de diàmetre de 
boca per 8 mm de gruix de paret. L’acabat és brunyit de color 
marró fosc. Per tant, es pot associar amb el conjunt de vasos 
ceràmics adscrits al Neolític recent-final (figura 3) i la ubicació 
es podria considerar intencional. L’anàlisi de fitòlits (Portillo 
2013) revela una riquesa de restes vegetals en el sediment 
adherit a la part interna del bol,7 corresponent bàsicament 
va intentar també la datació radiocarbònica que resulta fallida a causa de l’elevat grau 
de carbonatació de la mostra.
7 Una segona mostra de sediment ha estat analitzada com a mostra de control (CM-

Figura 6. Crani de l’individu infantil localitzat en superfície.

Element datat
Referència del

laboratori
Mostra datada Datació BP 13C/12C

Calibratge
a 2 sigmes BC

Carbó CM-EC1-S1
Nivell II, Sector 1

Beta-240554
Pinus tipus

sylvestris
4750 +/- 50 -23.6 o/oo 3720 – 3320

Carbó CM-H18-58
Nivell IIb, Sector 2

OxA-23648
Pinus tipus

sylvestris
4702 +/- 26 -23.97 o/oo 3670 – 3310

Carbó CM-H18-7
Nivell IIa, Sector 2

OxA-23649
Pinus tipus

sylvestris
3320 +/- 27 -24.80 o/oo 1700 – 1500

Traços TR2 (fig. 1) Beta-266633 Polsim carbonitzat 4900 +/- 40 NA 3770 – 3610

Traços TR3 (fig. 1) Beta-260447 Polsim carbonitzat 3650 +/- 40 NA 2180 – 1900

Carbó dispers CD1
a priori relacionat 

amb TR3
Beta-240553

Pinus tipus
sylvestris

3230 +/- 40 -24.3 o/oo 1610 – 1410

CM-H27-9-D75
Individu infantil

Beta-255958 Dent D75 3080 +/- 40 -17.2 o/oo 1450 – 1250

Taula 2. Datacions radiocarbòniques (C14-AMS) de les ocupacions humanes a la cova del Mort durant la prehistòria recent. Estan calibrades segons 
CalPal2007_HULU (www.calpal-online.de). La determinació taxonòmica dels carbons l’ha realitzada E. Allué (IPHES).
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a inflorescències de plantes gramínies de la subfamíla Pooi-
deae (prop del 78% del total de morfotipus quantificats), les 
quals són característiques de climes temperats i humits. S’hi 
inclouen cereals bàsics com el blat i l’ordi, malgrat que les 
morfologies dels fitòlits identificades no són diagnòstiques 
de cap gènere en concret. Tanmateix, l’elevada concentració 
de fitòlits de cereals al fons del bol, amb una presència signi-
ficativa de les parts inflorescents, probablement relacionada 
a granes de cereals, suggereix una possible funcionalitat as-
sociada a la contenció d’aliments i/ o usos culinaris.

La cova del Mort en el context de la prehistòria recent a la 
serra del Montsec
El registre arqueològic de la cova del Mort manifesta unes ocu-
pacions prehistòriques que ens remeten al context d’ús de tot 
tipus de cavitats dels entramats càrstics catalans i pirinencs 
durant la prehistòria recent (Maluquer 1945; Maya 1977; De 
la Vega 1981; Martín/Vaquer 1995; López-Melcion 2001; Petit 
2001; Martín/Mestres 2002). Bàsicament com a llocs d’enter-
rament al III mil·lenni (neolític final i calcolític) i d’emmagat-
zematge en un bronze inicial ben entrat, moment en què els 

H27-nivIII-32), mentre que el sediment adherit a la superfície interna del fons del bol 
està format per un elevat component mineral silici especialment ric en fitòlits (el nombre 
total per gram de material insoluble a l’atac de l’àcid (FIA) es troba al voltant de 2,3 mi-
lions); significativament, el sediment de control (mostra 2) no ha lliurat fitòlits (Portillo 
2013).

materials ceràmics genèrics augmenten quantitativament de 
manera significativa i es localitzen generalitzadament. Malau-
radament la gran majoria no són registres fidedignes des del 
punt de vista científic, ja que no es poden diferenciar estra-
tigràficament i conformen així l’ampli calaix de sastre de la 
genèrica i difosa forquilla cronològica de l’anomenat “III mil-
lenni AC”, des del Neolític final i fins al bronze inicial. A la ser-
ralada del Montsec i les serres prepirinenques veïnes (figura 7) 
han esdevingut jaciments emblemàtics d’aquesta zona amb 
elements ceràmics significatius tant del Neolític final —tant 
del bronze inicial com del bronze final (De la Vega 1981): les 
coves Negra de Matasolana, del Gel (Llimiana) i la cova dels 
Muricecs (Llimiana, Pallars Jussà) (Fullola/Maya/Petit 1999); a 
la Noguera, les coves Negra de Corçà (Àger), de Joan d’Os de 
Tartareu (les Avellanes i Santa Linya), del Parco (Alòs de Ba-
laguer) (Petit 1996), del Segre (Vilaplana) (Pérez-Conill 1992), 
i especialment, la cova de la Toralla (Conca de Dalt, Pallars 
Jussà) (Maluquer 1949), jaciment amb una estratigrafia del III 
mil·lenni que és encara considerada científicament avui dia 
(Martín 2003).
Actualment, al Montsec comptem amb jaciments d’excavació 
recent i de registre arqueològic científic. El projecte de recerca 
a Mont-rebei es va endegar amb la cova Colomera i també hi 
ha participat la Balma de la Massana (Sant Esteve de la Sarga) 
(Oms et al. 2009b, 2010 i en aquest mateix volum). La cova Co-

Figura 7. Distribució dels jaciments amb materials ceràmics de la prehistòria recent i, en alguns casos, també datacions, citats al text: 1. Cova del Mort; 
2. Cova Colomera; 3. Balma de la Massana; 4. Cova Negra de Corçà; 5. Cova dels Muricecs; 6. Cova Negra de Matasolana; 7. Cova del Gel; 8. Cova de 
la Toralla; 9. Cova de Joan d’Os de Tartareu; 10. Cova del Parco; 11. Balma del Clotar; 12. Cova del Segre; 13. Cova Gran de Santa Linya; 14. Forat de la 
Conqueta; 15. Cova del Tabac; 16. Cova del Guitarró; 17. Cova del Coscoll; 18. Cova de la Platja; 19. Forat Negre de Serradell; 20. Cova de Montanissell 
(imatge satèl·lit de l’Institut Cartogràfic de Catalunya –ICC- 1:250.000, modificat).
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lomera presenta una complexa successió de nivells arqueolò-
gics de sedimentació antròpica tipus fumier, d’estabulació de 
ramats. Als nivells del Neolític final tenim materials ceràmics 
afins a l’horitzó cronocultural Veraza amb elements Treilles. S’ha 
registrat una fossa del bronze antic amb epicampaniforme, de 
la qual comptem amb datacions radiocarbòniques (Oms et al. 
2009a), així com un nivell superior alterat per intrusions de ma-
terials dels segles IV-V i XVIII-XIX dC, el qual correspon a una fase 
avançada del bronze inicial amb materials ceràmics prou genè-
rics (engrutats, apèndix de botó, cordons digitats, empremtes 
d’estora) (De la Vega 1981; Padró/De la Vega 1989; Oms et al. 
2010). Altres casos són la cova Gran de Santa Linya i el Forat de 
la Conqueta (les Avellanes i Santa Linya) (Martínez-Moreno et 
al. 2008: 84; González-Marcén et al. 2011).
Amb referència als materials ceràmics de la cova del Mort que 
ens recorden els grups del sud-est francès, Santponià i Treilles, 
atribuïbles a un Neolític recent-final, en trobem de dispersos 
per la geografia catalana en contextos propis de l’horitzó cro-
nocultural Veraza (Martín/Vaquer 1995: 63-65; Martín 2003). 
A més de la cova Colomera, a les serralades prepirinenques 
lleidatanes en tenim de documentats a la cova del Parco i a 
la Balma del Clotar (Artesa de Segre, la Noguera) (Petit 1996; 
Gallart/Ribes 2001).
Pel que fa als traços pictòrics rupestres documentats a la cova 
del Mort, si ens atenim a la bibliografia tradicional els podem 
encabir dins el concepte genèric i poc definit de l’art esque-
màtic, que es caracteritza per una iconografia abstracta i una 
ubicació cronocultural també dins aquest període genèric del 
III mil·lenni, des del Neolític final fins al bronze inicial (Sanchi-
drián 2001; Alonso/Grimal 2001). A la conca del Segre, la pin-
tura esquemàtica es troba implantada bàsicament en diver-
ses balmes (Castells 1990). A uns 40 m de l’entrada de la cova 
del Tabac (Camarasa) hi ha un panell amb motius esquemà-
tics pintats. A l’interior de les cavitats, la seva presència resulta 
excepcional i es relaciona amb contextos funeraris i culturals 
(Sanchidrián 2001). Aquest seria el cas de la cova del Mort, on 
observem la intencionalitat en la seva realització al llarg dels 
diferents punts d’accés als trams del recorregut de la cavitat 
allunyats de les zones d’ocupació, és a dir, del tram d’entrada.
En darrer lloc, volem incidir en la interpretació del crani i la 
mandíbula infantils recuperats en superfície a la sala central 
de la cova i documentats sense cap altra part esquelètica. La 
datació radiocarbònica (taula 2) l’ubica cronoculturalment a 
les portes del bronze final. Val a dir que fins al moment no 
s’ha identificat cap altra resta òssia humana a l’interior de la 
cavitat. Probablement correspon a un enterrament, més que 
no pas a algun fet de tipus simbolicoritual o bé accidental, i 
es tractaria d’un mort no enterrat (Petit/Pedro 2005: 10). La 
seqüència de desarticulació natural d’un cadàver s’inicia per 
la dislocació de la columna cervical amb separació del crani 
(Quintana/Alesan 2003: 17); així doncs, l’activitat hídrica i tec-
tònica de la cavitat ocasionarien el desplaçament del crani i la 
mandíbula conjuntament amb la matriu sedimentària del con 
fins a la sala central, on aquest va quedar frenat i on van restar 
en superfície, tal com apunten les estries de trampling i les 
diverses capes de carbonatació que els afecten (Saladié 2011).
Els enterraments en cova més aviat es donen en el període 
immediatament anterior, al III mil·lenni, generalment amb 
un ritual funerari en espai col·lectiu (Agustí/Mercadal 2002; 

Martín 2003). Exemples d’aquest zona serien la cova Guitarró 
(Tartareu, les Avellanes i Santa Linya) (Graells/Escuder 2001), 
la cova del Coscoll (Fontllonga, Camarasa) (Rodríguez 1982), 
la cova de la Platja (Cellers, Castell de Mur) (De la Vega 1981) 
i el Forat Negre de Serradell (Maluquer 1951). Pel que fa a la 
cova del Mort, podria tractar-se d’una reminiscència? Conei-
xem alguns exemples de cavitats sepulcrals datades en un 
bronze més recent, també en espai col·lectiu, com ara els en-
terraments a la cova de Montanissell (Sallent - Coll de Nargó, 
Alt Urgell) (Armentano et al. 2008) i algunes de les datacions 
sobre dent humana del Forat de la Conqueta (les Avellanes - 
Santa Linya, la Noguera), on es dóna la particularitat de l’ús de 
la cremació (González-Marcén et al. 2011).
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LA BALMA DE LA MASSANA.
INTERVENCIONS 

ARQUEOLÒGIQUES 2008-2010  
I RESULTATS PRELIMINARS

(ALSAMoRA, SANT ESTEVE  
DE LA SARGA)

Bargalló, Amèlia1-2, Morales, Juan Ignacio 1-2, Solé, àlex1-2, Martín, Patricia1-2,  
Gabucio, Maria Joana2-1, Burjachs, Francesc1-2-3

RESUM
El jaciment de la Balma de la Massana es localitza al municipi de Sant Esteve de 

la Sarga, al Pallars Jussà. Els treballs arqueològics efectuats en aquest jaciment es 
van dur a terme en tres campanyes d’excavació realitzades els anys 2008, 2009 
i 2010. La motivació d’aquest projecte d’excavació es basava a establir el marc 

cronocultural de l’ocupació i valorar el potencial del jaciment. Durant els treballs 
realitzats es van documentar tres nivells arqueològics. A més a més, també es va 

documentar la presència de quatre estructures que vam interpretar com a sitges, 
que retallaven aquests nivells arqueològics. Dites sitges van ser excavades retirant 

tot el farcit que corresponien a restes i sediment procedent bàsicament del nivell 
1. Les datacions efectuades en el nivell més antic (nivell 3) situen les ocupacions 

durant la transició Pleistocè-Holocè.
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ABSTRACT
The site of Balma de la Massana is located in the town of Sant Esteve de la Sarga, in 

Pallars Jussà. The archaeological research conducted at this site was carried out in 
three excavation campaigns conducted in 2008, 2009 and 2010. The reason for this 

excavation project was based on establishing the cronocultural framework of the 
occupation and assessing the potential of the site. Three archaeological levels were 

documented during the project. In addition, the presence of four structures were 
also documented that we have interpreted as silos, which provide the profile of these 

archaeological levels. These silos were excavated by removing all the filling that 
corresponded basically to sediment and debris from level 1. Datings carried out in the 

oldest level (level 3) situate the occupation during the Pleistocene-Holocene transition.
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1. PRESENTACIÓ DEL JACIMENT
La Balma de la Massana és un petit abric rocós situat al mar-
ge dret del barranc de la Massana, a uns 675 metres d’alçada 
s.n.m a la serra d’Alsamora (Sant Esteve de la Sarga, Pallars 
Jussà), que forma part del Sistema Prepirinenc del denominat 
Montsec d’Alsamora (coord. UTM: X:310.655 i Y:4.661.660) (fi-
gura 1). La serra d’Alsamora s’orienta est-oest, tallada perpen-
dicularment per la vall de la Noguera Ribagorçana. Geològi-
cament correspon al front d’una de les làmines encavalcants 
principals del Montsec.
El jaciment va ser descobert fortuïtament per Toni Nievas, 
educador ambiental de la reserva del congost de Mont-rebei, 
que va notificar la presència d’abundant material lític i cerà-
mic en superfície. Després d’una prospecció preliminar, es va 
plantejar la necessitat de realitzar una valoració arqueològi-
ca del potencial del jaciment mitjançant diverses campanyes 
d’excavació. La recerca arqueològica es va dur a terme des 
de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució So-
cial (IPHES), emparada pel projecte d’investigació HAR2008-
01984 del Ministeri de Ciència i Innovació: Canvis tecnocultu-
rals i de paisatge en la transició Pleistocè-Holocè a les zones d’in-
fluència mediterrània de la Península Ibèrica (TRANSCULMED-II) 
2009-2011.

2. LES INTERVENCIONS 2008-2010

2.1. Objectius
Prèviament a l’inici de les excavacions, es van documentar 
entre el material de superfície abundants restes lítiques i 
ceràmiques. Alguns dels morfotipus lítics documentats, 
com gratadors de tipus “unguiforme” i làmines i puntes de 
dors apuntaven a la possible presència d’ocupacions del 
Paleolític superior a la Balma. Tenint en compte aquesta 
possibilitat, l’objectiu principal al qual va ser encaminat el 
projecte d’intervenció arqueològica va ser la constatació 

de la conservació de dipòsits arqueològics, tant holocens 
com plistocens i, en cas afirmatiu, la construcció d’una se-
qüència arqueoestratigràfica que documentés la possible 
successió d’ocupacions arqueològiques al jaciment (figura 
2).

Figura 1. Localització de la Balma de la Massana.

Figura 2. Vista del jaciment de la Balma de la Massana.
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2.2. Campanya 2008
Ateses les petites dimensions en planta del jaciment es va de-
cidir plantejar un sondeig de 3 x 1 m, situat a la línea G de la 
quadrícula (figura 2). Al sostre del rebliment es va documen-
tar un nivell superficial força alterat per les actuacions històri-
ques a l’indret (especialment, la col·locació d’arnes i realització 
de focs) i tres nivells estratigràfics diferenciats (nivells 1, 2 i 3).
Els materials arqueològics recuperats al nivell superficial van 
ser abundants i variats (ceràmica, sílex, objectes d’abelliment 
i fauna). Pràcticament no es van recuperar restes provinents 
d’activitats subactuals, motiu pel qual quan el sediment va 
aparèixer més compactat i homogeni es va començar a co-
ordenar i individualitzar tot el registre, denominant aquesta 
primera fase estratigràfica nivell 1.
El nivell 1 està format bàsicament per blocs calcarenítics 
d’erosió de la paret, amb morfologies anguloses i dimensions 
centimètriques/decimètriques, en una matriu llimosa molt 
orgànica. Aquest nivell s’estén pràcticament per tota la super-
fície del jaciment.
El nivell 2 presenta la mateixa composició que el nivell 1, però 
amb un grau de compactació més elevat i una major propor-
ció de sorres de coloració groguenca. La proporció de les frac-
cions varia, de més sorrenca prop de la paret a més llimósa a 
la part sud del sondeig.
El nivell 3, tot i que no s’arribà a excavar durant la campanya 
del 2008, es caracteritzar per una presència massiva de sorres 
groguenques molt homogènies, sense intrusions orgàniques 
i escassos blocs.

Durant l’excavació del nivell 2 es va poder documentar la 
presència d’una sèrie d’estructures excavades, possible-
ment des del nivell 1, que retallaven tant el nivell 2 com el 3 
(figura 3). Ateses les reduïdes dimensions d’aquest sondeig 
preliminar, inicialment no se’n va poder documentar la mor-
fologia.

2.3. Campanya 2009
L’objectiu principal d’aquesta campanya va ser ampliar la su-
perfície d’excavació del sondeig inicial per poder documen-
tar el nivell 1 en superfície i observar la morfologia de les 
estructures excavades documentades prèviament. D’aquest 
manera es planteja una excavació en extensió d’uns 16 m2, 
aproximadament.
Desprès de documentar el nivell superficial i recuperar les 
abundants restes arqueològiques es va procedir a excavar el 
nivell 1 a tota la superfície oberta. Durant l’excavació en ex-
tensió es va constatar que aquest nivell es tracta, en realitat, 
d’un remenat antic en què es barregen materials ceràmics 
de diverses cronologies i en què es pot documentar la boca 
de diverses estructures negatives. Tenint en compte això, els 
quadres es van dividir en quatre quadrants (A, B, C i D) i el ma-
terial es va recuperar per quadrants i talles de 5 cm. La boca 
de les estructures negatives es va delimitar per tal de excavar 
el seu rebliment de forma individualitzada.

2.4. Campanya 2010
Un cop observat l’alt grau d’alteració que presenta el jaci-
ment, fruit de la construcció de les sitges i la poca preservació 
dels antics nivells d’ocupació, es decideix delimitar la zona 
d’excavació a 6 m2 per tal de documentar el nivell 3 a la super-
fície en què tot el remenat antic del nivell 1 ja havia estat par-

Figura 3. Vista de les estructures un cop excavades i perfil estratigràfic 
de la Balma de la Massana.

Figura 4. Planta i topografia del nivell 2, amb les estructures 200 i 300 
excavades.
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cialment excavat. Quan aquest 
va ser completament aixecat a 
tota la superfície es va poder 
observar tant la continuïtat dels 
retalls documentats prèviament 
com la seva morfologia circular 
en planta. Aquests retalls van ser 
interpretats a priori com sitges, 
i es van excavar individualment 
(UE200 i UE300) (figures 5 i 6).
Dues estructures més, UE300 i 
UE400, també van ser localitza-
des, però com que es trobaven 
parcialment fora de la superfície 
d’excavació es va decidir prote-
gir-les i deixar-les sense excavar.
El rebliment de les UE200 i 300 va 
resultar força abundant en mate-
rials i heterogeni, amb la incor-
poració de restes ceràmiques ne-
olítiques i de l’Edat del Bronze, i 
nombrosa indústria lítica en sílex 
i quarsita, a més d’una punta de 
sageta de bronze i la part poste-
rior d’una possible destral també 
de bronze.
Els sediments de totes dues es-
tructures es van excavar acura-
dament, coordenant els mate-
rials, i documentat les diverses 
fases de farciment observables. 
Tot i així, dins de les sitges també 

Figura 5. Planimetria de les UE 200 i 300.

Figura 6. Detall de la fauna in situ del nivell 2b (a) i del nivell 3 (b). Planta i secció 
de l’estructura de combustió trobada al nivell 2b (c-d) i al nivell 3 (e-f).
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es podia observar la barreja de materials, tant de l’Edat del 
Bronze com Neolítics.
Un cop buidades les sitges es va delimitar l’extensió del nivell 
2 i es va procedir a la seva excavació. El material arqueològic 
recuperat no va ser gaire abundant, en part pel fet que la su-
perfície no afectada per les sitges era molt reduïda. A la base 
del nivell 2 es va documentar una superfície de contacte amb 
les sorres groguenques que caracteritzen el nivell 3. Aquest 
horitzó va ser denominat con 2b (2 base). El material recupe-
rat, també escàs, va ser principalment indústria lítica en sílex 
i macrofauna (figura 6). Tot i que es va recuperar algun frag-
ment de ceràmica, aquests sempre van aparèixer en contac-
te directe amb el nivell 2, fet que confirma la caracterització 
d’aquesta capa com un horitzó de transició estratigràfica en-
tre el nivell 2 i el nivell 3.
L’estat de conservació del nivell 3 és molt similar a l’observat 
al nivell 2b i, retallat per les UE200 i 300, només s’ha preservat 
entre blocs en un graó de la paret de l’abric. Pel que fa al ma-
terial arqueològic recuperat, destaca la presència de fauna, 
indústria lítica, carbons i un fogar pla (figura 7a).
Tant el nivell 2/2b com el nivell 3, s’han conservat únicament 
o bé a l’espai existent entre les UE200 i UE300 o bé prop de la 
paret del jaciment. A la zona sud, o bé s’han erosionat o han 
estat completament remenats per l’excavació de les sitges i els 
seus materials incorporats al rebliment d’aquestes i al nivell 1.

Tenint en compte aquests condicionants, el material recupe-
rat durant l’excavació de la superfície conservada del nivell 3 
també va ser força escàs. En aquest cas ja no es van documen-
tar restes de ceràmica, perquè tot el registre estava format per 
indústria lítica i fauna. En aquest nivell, es va poder documen-
tar també una petita estructura de combustió preservada 
sota un gran bloc (figura 7b).

3. ANàLISI DELS MATERIALS
Tenint en compte les característiques estratigràfiques del ni-
vell 1 i del nivell 2, s’han centrat els esforços en la caracterit-
zació del material arqueològic aparegut tant en l’horitzó de 
contacte 2b com en el nivell 3. Aquest fet es deu al fet que, tot 
i la seva reduïda extensió, són les úniques unitats estratigrà-
fiques que no s’han vist afectades (almenys a la zona conser-
vada) per la remoció general del jaciment durant el moment 
d’excavació de les sitges. El material provinent d’aquestes es 
troba de moment en fase d’estudi. No obstant això, hem tro-
bat convenient fer una presentació a grans trets del material 
documentat en tots el nivells (taula 1, figura 7).

3.1. Indústria lítica
El conjunt lític inclou 91 restes lítiques, de les quals 47 pro-
cedeixen del nivell 2b i 44 del nivell 3 (taula 2). La prime-
ra matèria majoritàriament emprada és el sílex en ambdós 
nivells (63% pel que fa al nivell 2b i 88% al nivell 3), segui-
da per la quarsita i el quars de forma testimonial. Malgrat 
la reduïda superfície conservada i, per tant, excavada, s’ha 
pogut documentar una bona representació de productes 
de talla i, de forma més escassa, configurats. No obstant el 
material recuperat, no n’hem documentat cap nucli, i és per 
aquest motiu que la informació que podem extreure de les 
estratègies d’explotació serà parcial. A partir de l’estudi mor-
fotècnic dels productes de talla podem apuntar que el mè-
tode laminar estandarditzat del tipus unipolar longitudinal 
és l’emprat majoritàriament. Únicament s’han documentat 
configurats al nivell 3: un petit denticulat, un triangle i una 
peça amb abrupte (figura 8).

Material
Nivell 

1
Nivell 

2b
Nivell 

3
TOTAL

Lí
ti

ca

Calcària 2 11 13

Corniana 1 1

Quars 6 2 8

Quarsita 16 3 19

Sílex 152 39 191

Sorrenca 1 1

Fauna
Os 90 2 2 94

Dent 1 22 39 62

Ceràmica 114 4 1 119

TOTAL 383 39 86 508

Taula 1: Material recuperat al jaciment de la Balma de la Massana, 
segons nivells arqueològics.

Nivell Material Bloc BN2GC BNc BP BPF FBP Frag ToTAL

N
iv

el
l 2

b

Calcària 11 11

Quars 1 1 2

Quarsita 1 3 4

Sílex 9 7 10 4 30

TOTAL 11 1 1 11 7 11 5 47

N
iv

el
l 3

Quars 1 1 2

Quarsita 1 1 1 3

Sílex 1 3 11 9 11 4 39

TOTAL 1 3 0 13 10 12 5 44

Taula 2: Material recuperat a la Balma de la Massana 
en els nivells 2b i 3.
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Crani      1 3  4

Dent  2 1    1  4

Húmer     2    2

Tíbia 3   1     4

Tarsal 3        3

Falange  1       1

Llarg     7 3 24  34

Pla      1 2  3

Articular       1  1

Indet.        9 9

Total 6 3 1 1 9 5 31 9 65

Taula 3. NR distribuïts per element anatòmic i taxó.
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3.2. Fauna
De les 65 restes recuperades, només 11 han estat determina-
des de manera específica. Aquest baix índex d’identificació 
es pot atribuir a l’alt grau de fragmentació i d’alteració dels 
ossos i de les dents, ja que el 90% de les restes estan frag-
mentades.
S’han identificat 4 taxons (taula 3), entre els quals destaquen 
pel nombre de restes els bòvids (Bos taurus). Almenys s’ha 
identificat un individu adult de més de dos anys gràcies a una 
extremitat posterior pràcticament completa, recuperada en 
connexió anatòmica. Les tres restes d’ovicaprí recuperades 

Figura 7. Material arqueològic recuperat a les diferents unitats estratigràfiques. El nivell 1 es correspon a una barreja de materials procedents de la resta 
d’unitats fruit de les remocions produïdes tant durant l’excavació de les sitges com en època posterior.

Nivell Mostra Mostra Referència
Anys 
C14

±
Cal BP 

1sigma

Cal 
BP 2 

sigma

3 Carbó
Pinus 

sylvestris
Beta-

319041
8160 40

9120 ± 
80

9280-
8960

3/
Crosta

Carbó
Pinus 

sylvestris
Beta-

319040
8790 40

9820 ± 
90

10000-
9640

Taula 4. Resultats C14 AMS per al nivell 3 de la Balma de la Massana.



ARQUEOLOGIA ARQUEOLOGIA

| 2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN140

pertanyen almenys a un individu adult de més d’un any, iden-
tificat gràcies a una primera falange fusionada. En aquesta 
línia, cal destacar que el 48% de les restes (NR=31) recupera-
des pertanyen a la categoria de talla petita. Tenint en compte 
les espècies representades, és molt probable que aquestes 
restes, altament fracturades, pertanyin a aquest taxó. També 
cal destacar que, considerant aquests mateixos criteris, molt 
probablement les 9 restes de talla gran pertanyen al bòvid. 
Els suids i lagomorfs estan representats només per una resta, 
però en el cas del suid ha estat possible determinar-ne l’edat. 
Es tracta d’un individu immadur de menys de 12 mesos, de-
terminat per una dent decídua (DP

4
).

En aquest conjunt, són especialment interessants les dades 
proporcionades per l’estudi tafonòmic, especialment pel 
que fa als processos postdeposicionals. Com ja s’ha esmen-
tat, les restes estan altament fragmentades, i la majoria són 
fragments inferiors als 2 cm. D’altra banda, a les restes d’una 
major grandària s’ha identificat un grau d’alteració per ar-
rels força elevat. Aquesta alteració consisteix en el canvi 
químic de la superfície cortical de les restes en forma de 
solcs ramificats que es presenten per tot l’os o bé de forma 
aïllada. Aquestes alteracions poden emmascarar altres pos-
sibles alteracions, com les d’origen antròpic. Per exemple, 
no ha estat possible caracteritzar les fractures perquè es-
taven altament alterades; no obstant això, s’han identificat 
dues evidències de percussió. Pel que fa a les marques de 
tall, només ha estat possible identificar una incisió aïllada 
localitzada en un fragment d’os llarg. El percentatge de res-
tes amb impacte tèrmic és destacat perquè hi està present 
en el 50%. Els graus de cremació oscil·len entre la carbonit-
zació i la calcinació.

3.3. Cronologia i contextualització
Les datacions C14 AMS, obtingudes a partir de dos fragments 
de carbó de Pinus sylvestris recollits manualment durant l’ex-
cavació, situen el nivell 3 de la Balma de la Massana dins de la 
cronozona Boreal (taula 4).

Figura 9. Corba de probabilitats de les datacions calibrades de la Balma de la Massana i comparació amb els contexts regionals d’inicis de l’Holocè.

Figura 8. Material faunístic i ceràmic recuperat en aquest nivells. A. 
Epífisi distal d’un metacarp de Bos taurus (BM08 niv. II G12 39). B. 
Fragment de metàpod d’ovicàprid (BM09 niv. 1 D11 152). C. Tercera 
falange d’ovicàprid. D. Fragment de metàpod de Cervus elaphus (BM09 
niv. 1 D11 194). E. Fragment de fèmur de talla petita amb un ascla 
paràsita i evidències de corrosió (BM09 niv. 1 D11 194). F. Fragment de 
punta d’os realitzada a partir d’un os llarg de talla mitjana (BM09 niv. 
1 E10 44). G. Fragment d’os indeterminat gravat amb cinc incisions 
obliqües (BM08 niv. 1 G12 512). H. Premolar superior d’Homo sapiens 
(BM08 G12 125).
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L’escassetat del registre material que s’ha pogut recuperar 
al nivell 3 a causa del grau d’alteració del jaciment dificul-
ta la realització d’interpretacions culturals o funcionals. 
Tot i això, tant la cronologia com l’aparició d’un triangle 
amb retoc abrupte poden emmarcar les ocupacions a la 
Balma de la Massana en els complexos geomètrics del 
Tardoglacial/Holocè inicial de la zona septentrional de 
Catalunya.
La presència de nivells amb geomètrics al Prepirineu 
català s’observa des del GS-1 al nivell Ia2 de la Cova del 
Parco (Mangado 2002; Fullola 2006; Mangado 2007), i va 
perdurat durant el Preboreal i el Boreal a la seqüència de 
la Balma de la Margineda (Guilaine i Martzluff 2007; Mar-
tínez-Moreno et al. 2007; Martzluff et al. 2012). En aquesta 
darrera fase, s’observa una aparent dualitat cultural amb 
jaciments que mostren una simplificació en els esquemes 
de producció lítica i una pèrdua de les armadures, tant la-
minars com geomètriques (Martínez-Moreno et al. 2006) 
(figura 9).

4. CONCLUSIONS
En definitiva, les excavacions a la Balma de la Massana han 
posat de manifest l’existència d’ocupacions de caçadors-re-
col·lectors de l’Holocè inicial a la serra del Montsec, i, per tant, 
es va assolir l’objectiu principal d’aquest projecte d’interven-
ció. Lamentablement, la recurrència en la freqüentació i ús 
d’aquest espai durant el Neolític, l’Edat del Bronze i l’època 
històrica ha causat una desestructuració estratigràfica que 
només ha permès la identificació de diferents episodis cul-
turals.
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EL PLA DE LA GUINEU: 
PRIMERES EVIDèNCIES 

D’ExPLOTACIÓ DE LA SAL 
EN èPOCA DEL BRONZE

(GERRI DE LA SAL)
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RESUM
L’any 2011, es va descobrir un jaciment de l’època del 

bronze a Gerri de la Sal que estava format per una gran 
taca d’argila fosca amb cendres i carbons en la qual es 

van recuperar més de 40.000 fragments de ceràmica a mà 
corresponents, la major part, a recipients d’una mateixa 
forma. També es van localitzar dues tombes individuals 

sense aixovar. El conjunt de dades obtingudes permet 
plantejar una producció de sal per mitjà de sistemes d’ig-

nició artificial.
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ABSTRACT
In 2011, a bronze-age site was discovered in Gerri de la Sal, 
which was comprised of a dark patch of clay with ash and 

coals where more than 40,000 fragments of hand-made 
pottery was recovered, for the most part corresponding to 
containers with the same shape. Two individual tombs wi-

thout grave goods were also found. The set of data obtained 
allows us to suggest a salt production by means of artificial 

ignition systems.
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INTRODUCCIÓ
El juny de l’any 2011, durant les tasques de control arqueolò-
gic dels moviments de terra vinculats a les obres de millora de 
la carretera N-260 Eix Pirinenc, tram de la nova variant de Ger-
ri de la Sal, l’arqueòleg Jordi Morera Camprubí va descobrir 
les restes d’un jaciment arqueològic en una finca coneguda 
amb el nom del Pla de la Guineu. L’excavació, promoguda per 
l’UTE Variant de Gerri de la Sal, es va dur a terme entre el 25 
de juliol i el 26 d’agost de 2011, sota la direcció tècnica dels 
arqueòlegs Cristina Belmonte Santisteban, Jordi Guàrdia Felip 
i Marc Piera Teixidó, de l’empresa Arqueociència.

SITUACIÓ
El jaciment es troba situat a uns 500 metres al nord del nucli 
urbà de Gerri de la Sal (Baix Pallars, Pallars Sobirà). En aquest 
punt, la vall del riu Noguera Pallaresa es troba encaixonada 
per elevacions muntanyoses de les quals sorgeixen torrente-
res laterals que conflueixen al riu. Precisament, el jaciment se 
situa al vessant de ponent de la vall, en una plataforma estreta 
i lleugerament elevada respecte del curs del riu i delimitada 
al nord per una d’aquestes torrenteres laterals, el barranc de 
Comte.
Des de Gerri de la Sal s’accedeix al jaciment agafant la carre-
tera que mena a Peramea i, a uns 500 metres, en arribar al pri-
mer revolt, es gira en sentit contrari (cap a la dreta) per entrar 
al Pla de la Guineu. Les coordenades UTM són x=340812 m 
y=4688542 m z=632m.

L’ExCAVACIÓ ARqUEOLÒGICA
En uns terrenys que havien de quedar afectats pels treballs 
de l’obra, en l’àmbit superficial, ja es van recollir materials ce-
ràmics que van permetre sospitar sobre la possible existència 
d’un jaciment arqueòlogic. Per aquest motiu, abans de l’en-
trada de maquinària pesant es va dur a terme un control ar-
queològic de l’extracció de la capa vegetal que va permetre 
advertir la presència de nivells arqueològics.

Així, es va delimitar una gran taca d’argila fosca amb cendres i 
abundants fragments ceràmics que feia 13 m de llargada per 
8 m d’amplada. Amb l’objectiu d’obtenir informació arqueo-
lògica (composició, estratigrafia i fondària), de cara a establir 
una previsió de temps i costos per a l’excavació en extensió 
de tot el conjunt, es va efectuar un sondeig manual de 2 x 2 
m, que va permetre detectar diferents estrats superposats, 
però, després de rebaixar 0,8 m, es va considerar que era mi-
llor no prosseguir i emprendre l’excavació en extensió, que es 
va iniciar amb la neteja acurada de les restes que va facilitar 
la delimitació dels límits de la taca i la distinció de diferents 

estrats que reblien a dues estructures diferenciades. Una de 
planta oval (estructura 1), situada al sud, i una altra de planta 
allargada (estructura 2), al nord. Tanmateix, la seva distinció 
va ser complexa, ja que els extrems resultaven units. Tot i això, 
es va observar com el nivell de rebliment de la segona estruc-
tura cobria el de la primera, fet que indicaria una amortització 
posterior, però sense poder determinar si van ser realitzades 
en un mateix moment.

Figura 1. Planta inicial de 
les restes arqueològiques.

Figura 2. Imatge de l’esquelet a l’interior del nínxol (tomba 2).
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L’ESTRUCTURA 1
Es tracta d’una gran fossa de planta oval excavada en el ter-
reny geològic, amb un perímetre irregular al costat oriental 
(ue 40). Assoleix els 8 m de llargada i els 6 m d’amplada, amb 
l’eix més llarg orientat d’est a oest. Abans d’iniciar pròpiament 
l’excavació, a l’interior es va distingir una sepultura just en el 
límit occidental que consistia en una fossa de planta el·líptica 
orientada de nord a sud (ue 11), d’1 m de longitud per 0,4 m 
d’amplada. A dins es va recuperar l’esquelet d’un individu ju-
venil en connexió anatòmica, posicionat en decúbit supí, amb 
el crani al sud i els peus al nord.1

Al costat de la citada tomba, i dins la mateixa fossa de l’estruc-
tura 1, es va localitzar una estructura de pedres (ue 12-37), de 
planta ovalada de 4 x 3,5 m de longitud, al centre de la qual es 
va distingir una estructura de combustió que estava formada 
per una fina capa d’argila rubefactada (2 x 0,8 m) que reposa-
va damunt un nivell compacte amb evidències de rubefacció. 
Es va prosseguir amb l’excavació i el desmuntatge de l’estruc-
tura de pedres, i es va veure que la base estava formada per 
grans blocs i lloses de pedra. Just al costat d’aquests, es va 
detectar una petita llosa de pedra disposada de manera pla-
na al lateral septentrional de la fossa i que formava part de la 
coberta d’una segona tomba, que consistia en un petit nínxol 
excavat a la paret de la fossa, de 0,8 m de llargada per 0,4 m 
d’amplada i 0,2 m de profunditat. A l’interior es va documen-
tar l’esquelet d’un individu infantil en posició fetal i cames 
hiperflexionades.
A continuació es van distingir dos tipus de rebliments diferen-
ciats: per a la zona més occidental, uns nivells d’argila marrons 
(ue 54 i 60) i per a la zona més oriental, uns de foscos, amb 
cendres, carbons, fragments d’argila amb rubefacció i abun-
dant ceràmica (ue 47 i 50). En alguns punts, la concentració de 
ceràmica era tan important que gairebé no hi havia sediment.
Després es van localitzar uns nivells molt compactes d’argi-
la (ue 61 i 62) que des del perímetre descendien bruscament 

1 Estudi antropològic realitzat per Susana Mendiela i Carme Rosich. Unitat 
d’Antropologia Física de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona. 

cap a l’interior de la fossa, on assolien una superfície plana. 
A continuació, i un cop assolits més d’1,5 m de fondària, es 
va optar per restringir l’excavació a la meitat septentrional de 
l’estructura per tal d’assolir el fons de la fossa.2 Així, com si es 
tractés d’un sondeig, es va reduir l’excavació a un espai de 5 
m de llargada per 2,2 m d’amplada. En aquest, es va detectar 
un nivell d’argila i graves (ue 64) sota el qual, a la zona més po-
nentina, ja va aflorar el terreny geològic. Tanmateix, cap a lle-
vant, aquest descendia de cota i es van localitzar altres estrats 
d’argila i graves (ue 76 i 77). Extrets aquests nivells, es va do-
cumentar el fons de la fossa a una fondària entre els 1,8 m i els 
2,2 m. Posteriorment, es va realitzar un petit sondeig a l’altre 
costat de l’estructura, és a dir, al sud-est, on es va registrar la 
mateixa estratigrafia amb el fons de la fossa a 2 m de fondària. 
Finalment, l’excavació no es va completar, ja que l’obra va 
quedar paralitzada, de manera que va restar pendent d’ex-
haurir una part del rebliment de l’estructura (4,5 x 3 m i 1 m de 
gruix). Tanmateix, se’n va conservar l’estructura i es va protegir 
amb un cobriment de terres.

ESqUEMA DE LA DINàMICA DE FUNCIONAMENT
La primera fase ve marcada per la realització d’una gran fos-
sa excavada al terreny geològic, amb el fons regularitzat però 
amb lleuger desnivell en direcció a llevant. L’amortització vin-
dria definida pels nivells 76 i 77. 
La segona fase estaria definida per la presència d’un forat de pal 
excavat a l’estrat 76 que podria indicar l’existència d’un nivell de 
circulació, tot i que pròpiament no es va detectar, cosa que fa 
pensar que el mateix nivell 76 podria haver funcionat com a tal. 
Damunt es va localitzar el nivell d’amortització (ue 64).
En la tercera fase es documenten una sèrie d’estrats amb 
abundants restes de cendres, carbons, restes d’argila amb 
rubefacció i fragments ceràmics que podrien correspondre a 
abocaments provinents d’una estructura de combustió molt 
propera. Alguns d’aquests nivells, amb un marcat con de de-
jecció, es troben situats just al costat del punt d’unió amb l’es-
tructura 2, fet que ens permet suggerir que la deposició es 
va efectuar des d’aquesta estructura. Aquesta circumstància 
ens indicaria un funcionament coetani d’ambdues estructu-
res. En aquesta fase, l’estructura funcionaria com un abocador 

2 A partir d’aquesta cota, la part meridional de la fossa no va ser rebaixada. 

Figura 4. Fotografia final de l’estructura 1.

Figura 3. Secció C-C’ de l’estructura 1.
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de residus.
La quarta fase ve marcada per l’excavació d’un nínxol a la pa-
ret lateral de l’estructura 1, la inhumació d’un individu infantil 
i el tancament de la tomba amb una llosa disposada de ma-
nera plana. En aquesta fase, l’estructura adoptaria una funci-
onalitat funerària.
La cinquena fase estaria definida per la construcció d’una es-
tructura de combustió, amb base de pedres i fogar central. No 
s’ha pogut determinar si estaria vinculada al procés de pro-
ducció de sal, per tal d’escalfar la salmorra, o bé a algun ritual 
associat a la pràctica funerària.
La sisena fase, una vegada l’estructura queda completament 
amortitzada, es realitza una nova inhumació.
La diferenciació d’aquestes fases es basa en les relacions estra-
tigràfiques i en la dinàmica de rebliment, però no signifiquen 
necessàriament l’existència de 6 fases de funcionament.3

L’ESTRUCTURA 2
Es tracta d’una gran fossa de planta allargada i irregular, ex-
cavada en el terreny geològic i d’escassa profunditat (de 0,2 
a 0,4 m). Assoleix els 7 m de llargada i 2,5 m d’amplada, amb 
l’eix més llarg orientat de nord a sud. Per la banda de llevant, 
el terreny es veu força alterat i adopta un pendent decreixent 
que suggereix una possible degradació dels seus límits ori-
ginals. El perímetre és molt irregular; a la banda de ponent, 
s’observen dues petites protuberàncies rectangulars rodeja-
des per tres forats de pal, i dues més, molt més allargades i 
arrodonides, a la de llevant. En el rebliment es van distingir 
tres nivells d’argila superposats, el darrer dels quals presen-
tava abundants cendres i carbons. Al fons de la fossa es van 
detectar dues cubetes poc profundes i tres forats de pal.

ELS MATERIALS ARqUEOLÒGICS
Entre els materials arqueològics recuperats trobem ceràmi-
ca feta a mà, restes de fauna, restes esquelètiques humanes, 
dues denes discoïdals fetes sobre petxina i algunes peces líti-
ques, entre les quals hi ha una base de molí.
Un dels elements més significatius és l’elevat nombre de frag-
ments ceràmics fets a mà, majoritàriament de cocció mixta, 
sense predomini d’una atmosfera específica. En total, es van 
recuperar 40.096 fragments de ceràmica a mà. D’aquests, 
2.130 corresponen a vores, 1.573 a fons, 8 nanses, 12 llen-
güetes, 9 mugrons, 6 cordons digitats i 2 cordons llisos. Així 
doncs, el 91% dels fragments ceràmics corresponen a infor-
mes que ens aporten poca informació sobre la morfologia de 
la ceràmica.
Trobem tres vasos de base plana amb el perfil sencer. Un de 
perfil troncocònic, de 8,6 cm d’alçada i 11 cm de diàmetre de 
boca, decorat amb impressions d’unglades o de mitja lluna 
repartides per tota la superfície del vas (figura 5, 5). L’altre, de 
perfil cilíndric i 9,4 cm d’alçada, està decorat per impressions 
ondulants contínues que formen alineacions verticals que 
ocupen tota la superfície del vas (figures 5, 6). El darrer, de 
perfil hemisfèric i 8,8 cm d’alçada, no es troba decorat (figures 
5, 8).

3 La localització de l’estructura de combustió dins d’una altra de majors dimensions, que 
visualment va implicar la presència de nivells de pedregar rodejats per nivells argilosos, 
podria plantejar l’existència d’una fossa prèvia a l’estructura de combustió i que hauria 
suposat un tall en l’estratigrafia. Tanmateix, el fet de remuntar un vas ceràmic a partir de 
fragments recuperats en diversos estrats (37, 50 i 59) indica una estreta connexió entre 
l’estructura de combustió i els nivells de rebliment previs.

Dos vasos més també estan força sencers. Un de forma ovo-
ïdal, amb nanses que neixen a la boca, presenta una decora-
ció feta amb impressió arrossegada contínua que deixa unes 
irregularitats en forma d’acanalats i crestes. L’altre és un vas 
de carena alta, decorat per dues línies de petites impressions 
circulars fetes amb punxó, una sota el llavi i l’altra damunt la 
carena (figures 5, 7).
Pel que fa a les vores, destaca la presència majoritària d’un ti-
pus de vora molt específic, que es caracteritza perquè té la su-
perfície superior del llavi ondulada per digitacions profundes 
que proporcionen una vora merletada (figures 5, 1-2). No es 
descarta que algunes d’aquestes ondulacions haguessin po-
gut ser realitzades també per la impressió profunda d’algun 
instrument. La major part són vores verticals o lleugerament 
exvasades i de perfil rectilini .Aquest tipus de vora es troba 
representat al jaciment veí de la Pleta de Comte (Baix Pallars) 
(Panyella 1944: 78).
En total, han estat recuperats 1.992 fragments de vores mer-
letades que representen el 93% del total. Malgrat tot, atès l’alt 
grau de fragmentació de les peces, no s’ha pogut realitzar cap 
reconstrucció de la forma d’aquests vasos ni tampoc cap per-
fil sencer. Tanmateix, gràcies al fet que tots els fons de ceràmi-
ca recuperats corresponen a bases planes (figures 5, 3-4), po-
dem afirmar que una bona part han d’anar associats a aquest 
tipus de vora. Determinats fragments de vora que conserven 
bona part del cos de la peça permeten observar que corres-
ponen a recipients de perfil rectilini amb el diàmetre màxim a 

Figura 5. Dibuix de materials ceràmics del Pla de la Guineu.
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la vora. Es tracta d’una forma simple i oberta, amb el fons pla, 
que adopta un perfil lleugerament troncocònic. Tot i que no 
es descarta certa variabilitat tant en les dimensions com en 
els atributs formals, una gran quantitat de fragments ceràmics 
corresponen a una mateixa forma.
Pel que fa als elements de prensió i subjecció, es detecten 20 
aplicacions d’argila allargada i poc sortints (mamellons/llen-
güetes), 18 mugrons i 10 nanses. Aquestes últimes són mino-
ritàries i bàsicament són de dos tipus: les anulars de secció 
circular (6 exemplars), les de cinta (3) i una d’indeterminada.

INTERPRETACIÓ GENERAL DEL JACIMENT
Les restes arqueològiques són interpretades com a estructu-
res d’un centre productor de sal. El procés de producció de la 
sal es realitzaria per mitjà de processos d’ignició, és a dir, per 
escalfament artificial de salmorra dins de vasos de ceràmica. 
Aquesta interpretació es basa amb tres fets principals:
1. Disponibilitat de recursos salins: existència d’afloraments 
d’aigua salada en l’entorn immediat.4

2. Documentació d’importants nivells de cendres, carbons, 
argiles rubefactades i ceràmica. El que es coneix amb el nom 
de briquetage i corresponen als residus de processos de com-
bustió relacionats amb l’escalfament de salmorra. A part dels 
potents estrats de rebliment de l’estructura 1, en diversos son-
deigs realitzats per les terrasses inferiors del jaciment, es van 
detectar en posició secundària nivells de briquetage, proba-

4 Les salines continentals pirinenques es relacionen amb la circulació d’aigües 
subterrànies de procedència superficial pels nivells del Keuper, caracteritzats per 
trams argilosos i evaporítics (guixos i halita), que dissol en la sal comuna i salinitza 
les aigües (Mata-Perelló 2002).

blement aportats per l’erosió i que certifiquen el gran volum 
d’aquests residus.
3. Recuperació d’un gran nombre de ceràmica. Més de 40.000 
fragments ceràmics, la major part dels quals corresponen a 
una mateixa forma de vas: recipient troncocònic de base 
plana, parets rectilínies i vora merletada. Aquesta estandar-
dització formal es relaciona amb el procés d’elaboració de la 
sal. S’interpreta que podria complir dues funcions: la primera, 
com a contenidor per permetre l’escalfament de la salmorra i, 
la segona, com a motlle a fi d’aconseguir pans de sal, és a dir, 
un producte final homogeni de cara a ser intercanviat.

INTERPRETACIÓ DE L’ESTRUCTURA 1
L’excavació no completa dels nivells més profunds de la fos-
sa fa que sigui complex determinar la funció original de l’es-
tructura. Tanmateix, pel fet que bona part del rebliment es 
troba associat a residus provinents del procés d’escalfament 
de salmorra per ignició, aquest podria ser un signe de la seva 
vinculació respecte al procés de producció de sal. D’una ban-
da, podria correspondre a una gran fossa per a l’extracció d’ar-
giles a fi d’aconseguir primera matèria per a l’elaboració de 
recipients ceràmics, que són necessaris com a mitjans de pro-
ducció en el procés d’escalfament de la salmorra. No només 
es requeriria una forma específica de vas ceràmic, sinó també 
la producció d’un gran nombre, ja que s’haurien de renovar 
després de cada cicle productiu. Aquest fet podria condici-
onar que la producció ceràmica es realitzés al mateix centre 
productor de sal. D’altra banda, també podria correspondre 
a una fossa per a la captació de terres salinitzades a fi de po-
der aconseguir salmorra després d’un procés de lixiviació, tot 
i que faltaria contrastar la salinitat del sòl. Una darrera hipò-
tesi podria ser que es tractés d’una gran bassa per emmagat-
zemar aigua salada a fi d’aconseguir augmentar la salinitat, 
encara que no s’ha detectat cap tipus de revestiment que en 
garantís l’estancament.
Les dues pràctiques funeràries localitzades dins l’estructura 
1 es van efectuar en dos moments diferenciats, encara que la 
distància de temps entre l’una i l’altra podria ser curta. Estra-
tigràficament, les dues tombes es troben separades per l’es-
tructura de pedregar amb fogar central, ja que una la talla i 
l’altra queda coberta, la qual cosa mostra una clara vinculació 
física. També cal esmentar que la mateixa estructura de pe-
dres estaria formada per nivells de briquetage, ja que el sedi-
ment que hi havia entre les pedres estava format per argila 
cendrosa amb carbons i abundants fragments de ceràmica. 
Però, a més a més, el remuntatge de recipients ceràmics a 
partir de fragments recollits dins l’estructura de pedregar i en 
estrats previs, de briquetage, indica no només un rebliment 
ràpid, sinó també una clara vinculació entre les inhumaci-
ons i els rebuigs provinents del procés de fabricació de la sal. 
Aquest no és un cas únic, ja que al jaciment salí de Santioste 
(Villafáfila, Zamora) (Abarquero et al. 2010: 87) també es va 
documentar una tomba infantil, en aquest cas interpretada 
com a possible sacralització del final de l’activitat del centre 
productor de sal.

CONCLUSIONS
Es tracta d’un jaciment a l’aire lliure que ha proporcionat 
materials ceràmics del període del bronze inicial. En aques-

Figura  6. Detall d’un nivell de briquetage, amb gran concentració de 
fragments ceràmics.
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ta zona de contacte entre el Pallars Sobirà i el Jussà, entre la 
confluència dels rius Noguera Pallaresa i el Flamicell, ocupant 
la serralada interior del Prepirineu i, per extensió, tota la Con-
ca de Tremp, es coneixen abundants jaciments del període 
del bronze. D’una banda, trobem els coneguts megàlits del 
Pallars, entre els quals trobem la Cabana de la Mosquera, Ca-
bana de Perauba, Cabana de Castellars d’en Pey, Cabana de 
Montsor, Mas Pallarès, Casa Encantada de Pinyana, Cabana 
del Moro de Reguart, Cabaneta dels Moros de Cérvoles, Serrat 
de Rebolls (Clop; Faura 1995). També les coves 21 i 22 de la 
Serra Magdalena (Simon; Vicente 2002), la Cova de les Llenes, 
el jaciment dels Llirians del Mas a Salàs de Pallars (Piera et al. 
2013 b) i la Pleta del Comte (Panyella 1944).
A Gerri de la Sal, l’existència de fonts salades ha permès que, 
històricament, s’aprofiti aquest recurs natural per a l’elabora-
ció de la sal mitjançant l’evaporació natural a partir de l’ex-
posició de l’aigua salada al sol i al vent, el que avui coneixem 
com a salines tradicionals. Tanmateix, el jaciment del Pla de 
la Guineu proporciona evidències arqueològiques d’un altre 
sistema d’elaboració de la sal que consisteix en l’escalfament 
artificial de l’aigua salada mitjançant el foc, fins a aconseguir 
la cristal·lització, que dóna lloc a la compactació de la matèria 
en forma de pans de sal.
Aquesta interpretació es basa en la disponibilitat de recur-
sos salins en l’entorn immediat, la presència repetitiva d’una 
mateixa forma ceràmica i de nivells de briquetage, és a dir, 
d’abundants residus de rubefaccions, cendres, carbons amb 
elevada presència de ceràmica fragmentada que es relacio-
na amb l’ebullició artificial de salmorra mitjançant processos 
d’ignició. Tots aquests elements són comuns a altres jaciments 
del Neolític final i calcolític de la Península Ibèrica, com Maris-
milla (Sevilla), O Monte da Quinta (Santarém, Portugal), Moli-
no Sanchón II (Villafáfilla, Zamora), Espartines (Ciempozuelos, 
Madrid), Fuente Camacho (Granada), i també de l’època del 
bronze, com Santioste (Villafáfilla, Zamora) (Terán 2011), que 
són interpretats com a centres productors de sal mitjançant 
l’escalfament artificial de salmorra. Altres indicis més antics 
d’explotació de la sal els trobem al Neolític mitjà, a la Mun-
tanya de Sal de Cardona, però no implicarien processos d’ig-
nició, ja que seria una activitat extractiva a cel obert (Weller; 
Fíguls 2007).
Lligades a la producció de sal s’intueixen altres activitats com-
plementàries, com la fabricació de vasos ceràmics, amb tota la 
varietat de processos de treballs que comporta —recerca d’ar-
giles i desgreixants, modelatge, assecat i cocció— l’obtenció 
de combustible fòssil tant per a la cuita ceràmica com per al 
procés d’ebullició de la salmorra fins a la seva cristal·lització i la 
construcció i el manteniment de les estructures de combustió
Finalment, tot i que queda acabar de definir i contrastar com 
seria el procés de producció de la sal, el Pla de la Guineu plan-
teja noves problemàtiques per resoldre, com ara el paper de 
la sal en les xarxes d’intercanvi a l’època del bronze, o l’estruc-
tura social, política i econòmica de les comunitats humanes 
assentades en aquesta zona.
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EL TOSSAL DE BALTARGA:
UN NOU ASSENTAMENT 
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RESUM
El jaciment del Tossal de Baltarga (Bellver de Cerdanya) ha 

començat a ser conegut gràcies a les campanyes d’interven-
ció realitzades en els darrers anys, que han posat al desco-

bert un petit assentament d’interessants característiques. De 
moment s’han identificat dues fases cronològiques: ceretana 
i iberoromana (s. IV - I aC), totes dues vinculades estretament 

amb el control des d’un punt estratègic d’un pas clau cap a 
l’entrada de la plana cerdana i del riu Segre.
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ABSTRACT
The site at Tossal de Baltarga (Bellver de Cerdanya) began to be 

known thanks to intervention campaigns carried out in recent 
years, which have uncovered a small settlement with interesting 

features. So far we have identified two chronological phases: 
ceretana and iberoromana (c. IV - I BC), both closely linked 

with the control of a strategic point at a key step towards the 
entrance of the Cerdanya plain and the River Segre.
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Mitjançant aquest article volem donar a conèixer un nou as-
sentament iberoceretà documentat a partir de les campanyes 
d’intervenció arqueològica realitzades entre els estius del 
2012 i 2013.1 Es tracta d’un jaciment ubicat a tocar del poble 
de Baltarga, situat al peu del tossal del mateix nom, localitzat 
a uns 3 km a llevant del nucli poblacional de Bellver de Cerda-
nya, cap del terme municipal i també de la subcomarca de la 
Batllia. El tossal de Baltarga constitueix el pujol més elevat del 
serrat de la Pubilla, que, ubicat a la part central, s’eleva fins als 
1.166 metres d’altitud snm.2

Les esmentades campanyes d’excavació es van dur a terme 
entre el 9 i el 31 de juliol del 2012 i entre el 26 d’agost i 8 de 
setembre del 2013, i els resultats van ser molt més esperan-
çadors del que hom havia previst inicialment, atès que ens 
permeten confirmar l’existència d’un assentament antic al 
cim del tossal i alhora plantejar unes primeres hipòtesis de 
treball al voltant de la tipologia, la cronologia i la funcionalitat 
d’aquest petit nucli. Òbviament, abans de començar a expo-
sar les dades recollides, cal que tinguem en compte que som 
davant de les dues primeres campanyes d’excavació, amb una 
intervenció realitzada en superfície pràcticament i que, per 
tant, les interpretacions que plantejarem encara cal situar-les, 
en bona part, en el camp de la hipòtesi.

EL CONTExT ARqUEOLÒGIC
Abans de res, voldríem destacar que el jaciment del Tossal 
de Baltarga no és l’únic assentament conegut i excavat del 
territori ceretà dins d’aquest ventall cronocultural. Sense vo-
ler-nos estendre en excés, i deixant de banda les petites notí-
cies i troballes existents per la comarca (la muntanya d’Enveig, 
Eina, roc d’Esperança d’Alp, Targassona, la mateixa Llívia...),3 
comptem amb dos jaciments que, per la seva continuada 
recerca, esdevenen referencials per entendre la dinàmica ar-
queològica del tossal.
D’una banda, el jaciment de Lo Lladre de Sant Feliu de Llo, a 
l’Alta Cerdanya (Campmajó 1983 i 2013). Excavat des dels anys 
70 sota la direcció de Pierre Campmajó i Denis Crabol. Pre-
senta una forquilla cronològica molt àmplia, amb materials 
datats entre el Neolític mitjà i els més moderns que es relacio-
nen amb l’església. Consisteix en un poblat enturonat de mit-
ja muntanya, delimitat per una muralla perimetral d’un metre 
de gruix, a l’interior del qual s’han trobat estructures d’hàbitat 
de diferents períodes, alguns dels quals corresponen als se-
gles VIII-VI aC i d’altres, al II-I aC. En la fase de transició entre el 
bronze final i la primera edat del ferro es documenten impor-
tants activitats agrícoles i ramaderes que parlarien d’un tipus 
d’economia mixta, amb l’explotació agrícola de les terrasses 
altes properes a l’assentament, i l’alimentació a l’hivern dels 
ramats bovins, ovicaprins i suids, gràcies als farratges emma-
gatzemats a l’estiu. Pel que fa a l’etapa iberoromana, la conti-
nuïtat en l’ocupació del poblat queda palesa amb la creació 

1 Aquesta intervenció s’emmarca dins d’un projecte de recerca a la Cerdanya dirigit 
pel professor O. Olesti i que depèn del projecte ministerial Lo viejo y lo nuevo en la 
Hispania romana: catastros, gestión de los recursos y control social, endegat des de 
l’Àrea d’Història Antiga del Departament de Ciències de l’Antiguitat i l’Edat Mitjana de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. També ha comptat amb l’ajuda de les subvencions 
procedents de la Direcció General del Patrimoni Cultural per a intervencions programa-
des.
2 Les coordenades del jaciment són X: 402215m, Y: 4691563m, Z: 1.166 msnm.
3 Entre d’altres, en tots aquests llocs s’han documentat ocupacions de més o menys en-
titat corresponents a les etapes ceretanes (segles IV-III aC) i/o iberoromanes (segles II-I 
aC). Per a més informació de cadascun ens remetem a la bibliografia de l’article

d’hàbitats amb llars de foc de placa d’argila, algun d’aquests 
corresponent a un taller metal·lúrgic dedicat a la transforma-
ció del ferro (Campmajo 1983: 32). La presència dels càlats i les 
importacions romanes de Campaniana B els permet proposar 
una cronologia dels segles II-I aC (Campmajo 1983: 118).
L’altre jaciment és el Castellot de Bolvir. Conegut des del 1991 
i excavat de manera continuada pels sotasignants d’aquest 
article des del 2006 (Morera/Crespo/Mercadal 2009). Està 
inclòs en el mateix projecte d’investigació que el Tossal de 
Baltarga i els resultats de la recerca han estat cabdals per en-
tendre l’evolució històrica d’aquell període. Consisteix en un 
assentament de mitja hectàrea ubicat en una petita terrassa 
avançada, elevada uns 30 m i ubicada en un punt central de 
la plana cerdana, amb el tossal com referència visual directa. 
S’han documentat tres fases d’ocupació. La fase ceretana, de 
principis de segle IV a mitjan segle II aC, en la qual l’assen-
tament correspon a un oppidum en barrera, amb una potent 
muralla que talla la zona de més fàcil accés, i un fossat de 8-10 
m d’amplada al davant. A l’interior s’han documentat 17 uni-
tats domèstiques (de les 30 o 40 que podria haver-hi hagut) 
col·locades en bateria i adossades al clos. Les cases constari-
en d’una sala principal, on es desenvoluparien les activitats 
domèstiques i familiars, i un pati davanter. A partir de mitjan 
segle II aC s’iniciaria la fase iberoromana del jaciment, que va 
perdurar fins al primer terç del segle I aC. En aquell moment es 
va realitzar una important reforma al cinturó defensiu amb la 
creació d’una porta monumental flanquejada per dues torres 
de planta quadrangular i un cos de guàrdia. També urbanís-
ticament hi va haver canvis, ja que les petites unitats domès-
tiques van evolucionar fins a formar grans edificis polifunci-
onals, d’entre 100 i 225 m2. D’aquestes activitats, destacaria 
un edifici on es va ubicar un taller metal·lúrgic que va produir 
objectes de diferents metalls, un altre de centrat en l’emma-
gatzematge d’aigua, probablement condensada en neu o gel, 
i un altre amb una funcionalitat més ritual. L’element comú 
en totes aquestes reformes era que arquitectònicament se 
seguia el mòdul marcat per la pertica romana i els seus múlti-
ples, o sigui, 10 peus romans (29,6 cm). Finalment, una tercera 
fase consistia en una ocupació altmedieval dels segles X-XII 
que, lògicament, queda fora del marc temporal d’aquest tre-
ball (Morera/Oller 2011, 2013a, 2013b, 2014).

ELS ANTECEDENTS
Aquestes intervencions han estat les primeres actuacions ar-
queològiques científiques extensives realitzades al Tossal de 
Baltarga; ara bé, prèviament ja existien diverses notícies i indi-
cis, com a mínim des de mitjans dels anys 90 del segle XX, que 

 Figura 1. Al centre de la imatge, el Tossal de Baltarga (icc.cat).
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assenyalaven la possible existència d’un assentament ibero-
ceretà en aquest indret. D’una banda, s’havien documentat 
en superfície un conjunt de materials ceràmics d’època ibè-
rica, tant fets a mà com amb el torn, i alguns de metàl·lics. 
Ara bé, sens dubte els materials més remarcables d’entre els 
recuperats al tossal són les monedes, de les quals existeix un 
destacat conjunt que prové de l’actuació de furtius equipats 
amb detectors de metalls i al qual hem tingut un accés limitat 
mercès a la voluntat d’un d’aquests i al fet que part d’aques-
tes peces es conserven a la comarca (Campo; Mercadal 2009; 
Oller 2012, 8).4 D’aquesta manera, trobem un important con-
junt monetari, arribat d’arreu, que marcaria un arc cronològic 
d’ocupació del tossal entre el segle III aC i mitjan de l’I aC, amb 
una troballa puntual de Constantí II Cèsar de c. 324-330 dC 
(Campo; Mercadal 2009).
Així doncs, amb aquests antecedents es va plantejar la ne-
cessitat de realitzar una actuació per tal de comprovar si re-
alment existia un hàbitat d’època iberoceretana en aquest 
lloc —fet que es va donar gairebé per segur— i sobretot el 
seu estat de conservació i si hom podia documentar algunes 
estructures relacionades amb ell. És per això que l’estiu del 
2011 es va dur a terme una prospecció superficial de la zona 
que va abastar els dos pujolets del serrat, així com les petites 
planes integrades, amb l’objectiu d’acotar al màxim la zona 
de més interès per tal de centrar els esforços d’una posterior 
excavació arqueològica. Aquesta prospecció va oferir uns 
resultats clarament més positius en el pujol de més alçada, 
situat al centre-est del tossal, que no pas a l’altre. A l’inici del 
vessant meridional es documentaren ceràmiques fetes a mà, 
altres d’ibèriques comunes, tant reduïdes com oxidades, i 
fins i tot un fragment de pondus (Oller 2012, 9). La presència 
d’aquests materials arqueològics en superfície va motivar una 
necessària obertura de sondejos a l’esmentat sector per tal de 
comprovar la potencial existència d’estructures i, en cas que 
existissin, el seu grau de conservació. Així doncs, es va proce-
dir a obrir 27 cales amb mitjans mecànics que van abastar la 
totalitat d’aquest pujol perquè fossin el més exhaustius pos-
sible i mirar d’obtenir un resultat altament fiable. D’aquests 
sondejos, nou van resultar positius: en quatre es van localitzar 
estructures d’època antiga i en cinc, més materials ceràmics 
ibèrics. Tot plegat va permetre confirmar, ja d’entrada, la hipò-
tesi de l’existència d’un assentament iberoceretà al tossal i va 
posar la base per efectuar una primera campanya d’excavació 
(Morera 2011).

LES CAMPANyES DE 2012-2013
Com dèiem, entre els mesos de juliol del 2012 i els d’agost 
i setembre del 2013, es van realitzar les dues primeres cam-
panyes d’excavació arqueològica al tossal, amb uns resul-
tats prou interessants. Es va plantejar la intervenció partint 
d’aquells sondejos en què s’havien documentat estructures 
positives i, a partir d’aquests, es va decidir obrir tres zones o 
sectors per mitjans mecànics. En l’àmbit general, la principal 

4 El lot de monedes esmentat es compon d’imitacions gal·les de dracmes del cavall pa-
rat d’Emporion, datables de mitjan segle III aC, i de diverses peces iberoromanes amb 
llegendes de seques situades relativament a prop fins a d’altres molt llunyanes en l’espai, 
com les d’Oskumkem, Lauro, Baitolo, Iesso, Kese, Kelse, Bolskan. A més, també un de-
nari romà del 120 aC amb la llegenda M Tulli, un as romà del 46-45 aC amb la llegen-
da Cn Mag imp i un altre denari del 43 aC, de Petillius Capitolinus. D’altra banda, als 
voltants del tossal també s’han recuperat monedes provinents de seques tan llunyanes 
com Saiti, Castulo o Obulco.

característica que inicialment semblava que afectava tot el ja-
ciment seria la poca estratigrafia conservada a causa de l’alt 
nivell d’arrasament. Així, i segurament com a conseqüència 
del fet que es trobava en una zona amb un acusat pendent, 
un cop enretirada la capa vegetal a la major part de zones ex-

Figura 2. Imatge del tossal amb els 27 sondejos realitzats el 2011, un 
cop ja tapats. (Foto: O. Mercadal).

Figura 4. Edifici A un cop finalitzada l’excavació. 

Figura 3. Imatge de l’àmbit oest de l’edifici A un cop finalitzada 
l’excavació.
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cavades pràcticament ja apareixia el sòl geològic, que dificul-
tava extremadament l’obtenció de dades estratigràfiques. Tot 
i això, com veurem, en alguns punts sí que se’n conservava 
una certa potència i, de fet, a partir de la darrera campanya 
d’excavació s’ha vist que aquesta afirmació es podria matisar i 
que era només evident a la part més alta del tossal.
El Sector 1 ha resultat, de moment, el més fructífer de tots 
tres. Situat a la part oest de l’àrea d’intervenció, s’hi han pogut 
identificar tres zones amb presència d’estructures ben defi-
nides. En primer lloc, cal parlar de l’Edifici A, situat a la part 
nord-oest del sector. Consisteix en un edifici de planta rectan-
gular amb un conjunt de divisions internes que delimitarien 
un mínim de tres estances. La seva llargada seria d’uns 9 me-
tres, mentre que l’amplada no es pot definir perquè no s’ha 
conservat el tancament inferior de l’edifici. A la campanya del 
2012 es va identificar parcialment aquest edifici, i seria l’estiu 
de 2013 quan es va acabar de documentar el tancament nord 
corresponent. En general, els murs són de factura pobra, fets 
amb lloses lligades amb argila. El més interessant d’aquest 
edifici seria el fet que sembla que s’hi podrien documentar, 
com a mínim, les dues fases cronològiques abans esmenta-
des. Una primera de més antiga, la ceretana, caracteritzada 
per un seguit d’estructures, com cubetes, retalls o forats de 
pal, retallades a la roca geològica.5 I una segona de posterior, 
que es podria identificar amb la construcció de l’edifici rec-
tangular actual, vinculada al segle II com a mínim i amb un 
conjunt de nivells d’ocupació amb presència de diverses llars.
Com dèiem, es pot parlar d’una estructura tripartida de l’edi-
fici amb una primera estança a l’oest (figura 3) de dimensions 
mitjanes i amb presència d’un gran retall central. Un segon 
àmbit intermedi de dimensions molt reduïdes, delimitat al 
cantó est per dos murs pràcticament adossats i de pobra fac-
tura, i del qual destacaria un potent nivell de cendres associ-
at. I, finalment, un tercer àmbit a la part est on van aparèixer 
primordialment aquests nivells de circulació amb les diferents 
llars. Cal remarcar que l’excavació de la part nord de l’edifi-
ci n’ha complicat força la interpretació, a causa de la troba-
lla d’un conjunt d’estructures de difícil relació estratigràfica, 
com, per exemple, un mur de tipus absidal que ens fa pensar 
en la possibilitat de l’existència d’una reforma de l’edifici o 
d’una possible tercera fase. En qualsevol cas, som, sens dubte, 
davant de l’edifici més complex dels identificats per ara al Tos-
sal, i de moment la hipòtesi d’una funció com a àrea d’hàbitat 
és la més probable. 
Si seguim amb aquest Sector 1, l’espai següent al qual hem 
de fer referència seria l’edifici B: una estructura de tipus qua-
drangular de potents murs d’1,20 m de gruix (que equivaldria 
a quatre peus romans) situada a la part est del sector. Inicial-
ment, es va pensar que seria un edifici de tipus rectangular, 
però en excavar-lo en la seva totalitat enguany s’ha pogut 
comprovar que el seu tancament nord coincidia amb la roca 
geològica, i que delimitava un espai perfectament quadrat 
amb una amplada interna de 4,45 m. La seva excavació no va 
permetre recuperar gaire material, però sí documentar nova-
ment alguna estructura retallada al sòl geològic i, a la vegada, 
comprovar l’existència d’una potència conservada d’estruc-

5 En aquest sentit, és interessant remarcar la troballa en una d’aquestes estructures re-
tallades en el sòl geològic (un possible forn o punt de combustió) la troballa d’un frag-
ment de ceràmica àtica (kantharos) que plantejaria la possibilitat que aquesta fase es 
pogués remuntar fins al segle IV aC.

tures força remarcable. Així, es va documentar en algun dels 
murs la rasa de fonamentació que va permetre comprovar 
com el mur continuava fins a 30 cm per sota del nivell d’ús. 
Tot plegat, les mesures, la potència dels murs i la seva morfo-
logia, porta a la hipòtesi que es tractaria d’una torre quadrada 
d’època republicana, element que lligaria perfectament amb 
les característiques de l’assentament, amb la seva situació es-
tratègica i amb la potència de les estructures conservades.6

Finalment, a la part sud del Sector 1 es va poder documentar, 
a partir del mur UE 3006 aparegut en els sondejos, un espai 
rectangular delimitat per aquest mur i per un altre a la part 
inferior (UE 3056), amb un potent nivell d’enderroc entre 
ambdós. Després de procedir a excavar aquest enderroc, es 
va documentar un nivell d’ocupació que destacava per la seva 
rubefacció i que s’associava a un altre mur (UE 3098), identifi-
cat, per tant, amb la primera fase del jaciment.
Desgraciadament, no es van poder acabar d’excavar aquests 
nivells en la seva totalitat, però sí entreveure l’existència d’al-
gunes estructures que semblarien delimitar alguns àmbits 

6 De fet, és interessant remarcar que l’amplada interna de l’edifici correspondria amb 
una pertica i mitja, una mesura pròpiament romana. Però, a més, la tipologia cons-
tructiva de l’estructura, sobre la base de lloses de pedra col·locades horitzontalment, 
coincideix amb la tipologia de les torres republicanes del Castellot, de mitjan segle II 
aC, i també realitzades amb una successió de lloses planes disposades una sobre l’altra.

Figura 5. Vista de l’Edifici B-torre quadrangular un cop excavada, des 
del nord.

Figura 6. Nivell d’enderroc UE 3024, delimitat pels murs 3006, 3056 i 
3090. 
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que continuarien cap al nord. En general, la interpretació pro-
visional parlaria d’un àmbit delimitat parcialment pel mur UE 
3098, amb un nivell associat (UE 3099) en el qual es realitza 
alguna activitat relacionada amb l’aplicació d’altes tempera-
tures que provocarien la rubefacció de terra i mur (un forn?). 
Aquest conjunt formaria part de la fase més antiga de l’as-
sentament, mentre que el mur UE 3056 seria ja d’una segona 
fase que, per la seva tipologia constructiva, semblaria vincu-
lar-se més aviat amb la fase romanorepublicana. Es fa difícil 
de precisar la creació del gran nivell d’enderroc, que podria 
ser resultat d’un aterrossament voluntari d’aquesta àrea. De 
la mateixa manera, resulta complicat poder lligar el mur 3006 
amb la resta d’estructures i unitats estratigràfiques i, per tant, 
seria possible tant que estigués relacionat amb el mur 3056, 
delimitant un àmbit rectangular, com que fos posterior i, per 
tant, resultés el primer indici de l’existència d’una tercera fase 
a l’assentament. Finalment, per comprovar la potència del 
mur 3056, es va decidir procedir a fer un petit sondeig (1 x 2 
m) a la part externa, i es van documentar novament el nivell 
d’enderroc i diferents estrats fins a arribar a una potència total 
d’1,10 metres. Això va permetre confirmar la hipòtesi que a 
mesura que es baixa pel vessant, hi ha una major conservació 
de potència estratigràfica. A la vegada, cal remarcar també 
que aquest sondeig va permetre comprovar que la tipologia 
constructiva d’aquest mur seria idèntica a la dels edificis B i 
C (petis blocs de pedra horitzontals lligats amb argila i fang), 
que remeten possiblement a la fase romanorepublicana del 
jaciment.
Si comencem a descriure el Sector 2, aquest partia de l’estruc-
tura murària documentada en el sondeig 16 durant els sonde-
jos. Concretament s’hi havien trobat dos murs d’una amplada 
considerable (UE 3002 i 3003) tot formant un angle, i s’havia 
plantejat la possibilitat que es tractés d’un tancament general 
de l’assentament. Per tant, es pretenia obrir tot el sector per tal 
de comprovar aquesta hipòtesi i excavar la zona associada als 
esmentats murs. Un cop oberta tota aquesta àrea, vam poder 
veure com, efectivament, ambdós murs continuaven, però no 
es configuraven com a mur de tancament sinó que definien 
un altre edifici rectangular similar al del Sector 1, definit com 
a Edifici C. Es tracta de dos murs força potents, per bé que 
no tant com els de l’edifici del Sector 1, amb un amplada de 
0,90 metres (uns tres peus romans). El més interessant, però, 

és que l’excavació va permetre posar al descobert un nou mur, 
l’UE 3007, de menor potència i pitjor conservació, que tanca-
ria aquest espai formant un nou edifici rectangular. D’aquest 
darrer mur només se’n conserva una filada de pedres (en al-
gun punt se n’intueix la cara interna) i no hauria tingut, ni de 
bon tros, la consistència i potent factura dels dos precedents. 
Tot i això, ofereix un tancament de l’espai que ens permet 
delimitar aquesta àrea interior, que té 3,50 m d’amplada. En 
aquest cas, sí que vam poder procedir a excavar l’interior de 
l’edifici, tot i que els resultats van ser força pobres, amb un 
únic nivell de poca potència i pràcticament sense materials. A 
la darrera campanya, es va acabar d’intervenir en aquest edifi-
ci i es va documentar la rasa de fonamentació dels murs 3002 i 
3003. En el primer, separant-se entre 10-50 cm d’aquest i en el 
segon, fent-ho entre 15-20 cm de forma constant. La seva ex-
cavació va posar en evidència tres aspectes molt remarcables.
- En primer lloc, la fondària de la rasa va arribar a uns 30-35 cm 
en alguns punts. Això trencava definitivament amb la concep-
ció inicial sobre la conservació d’aquesta jaciment, amb l’exis-
tència d’un edifici del qual es conserva una potència molt re-
marcable, de fins a 60 cm (com succeeix en el cas de l’edifici B).
- Segonament, un altre element molt remarcable seria la do-
cumentació dins d’aquesta rasa de part d’un mur vençut i ta-
llat per la mateixa rasa (UE 3070). Això indicaria que es tracta 
d’una estructura anterior i, per tant, aquí tindríem també la 
confirmació de l’existència de, com a mínim, dues fases d’ocu-
pació del Tossal de Baltarga. 
- Finalment, el darrer element a destacar provindria de l’ex-
cavació del nivell de rebliment de la rasa de fonamentació: 
la UE 3048. Tot i que és un estrat pràcticament estèril pel que 
fa a materials (pràcticament sense ceràmica), va aportar una 
de les descobertes més interessants de tota la campanya, ja 
que hi va aparèixer un petit clau de caliga. Aquesta troballa 
s’ha de relacionar amb un anell de ferro amb segell localitzat 
al voltant de la torre del Sector 1.7 Els autors antics, com Plini 
(NH, 33, 5-6 i 9) o Apià (De rebus Punicis, 15, 104), ja ens diuen 
que l’ús d’anells de ferro entre els soldats romans era freqüent 
i típic en època republicana. Tot i que són dos elements en-
cara pendents d’estudi, la troballa d’aquests objectes seria 

7 Val a dir que anells idèntics s’han recuperat entre els objectes que es vinculen a 
la batalla de Baecula del 208 aC, que va enfrontar romans i cartaginesos, i que es 
va produir, segons sembla, als voltants del municipi de Santo Tomé, a la província 
de Jaén.

Figura 8. Edifici rectangular del Sector 2. Figura 7. Imatge del sondeig un cop excavat, on es pot comprovar la 
potència del mur 3056.



ARQUEOLOGIA

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 153

fonamental en dos aspectes. D’una banda, perquè permetria 
confirmar sense cap mena de dubte l’adscripció d’aquest edi-
fici rectangular a la fase romana republicana (possiblement 
del segle II aC), un fet que ja s’apuntava a partir de la similitud 
constructiva entre els murs d’aquest edifici i els de la fase re-
publicana del proper jaciment del Castellot. I de l’altra, perquè 
també confirmaria els indicis que ja apuntàvem en la campa-
nya anterior pels quals sembla que un assentament d’aquest 
tipus estaria possiblement vinculat amb la logística militar ro-
mana, en relació amb la seva situació com a nucli de guaita i 
control des d’un punt clarament estratègic.
Per tant, l’excavació d’aquest sector ha resultat altament po-
sitiva en l’àmbit interpretatiu, ja que ha permès confirmar de 
forma certa algunes de les hipòtesis plantejades prèviament, 
com l’existència de, com a mínim, dues fases d’ús de l’assen-
tament. I, a la vegada, n’ha reforçat d’altres, com la possible 
vinculació amb un ús militar del tossal.
A la resta del sector, els resultats van ser més aviat pobres 
pel fet que l’estratigrafia conservada era pràcticament nul-
la. Només s’ha d’assenyalar un petit mur a la part sud (UE 
3014), del qual només s’havien conservat algunes pedres de 
la darrera filada i, especialment, la troballa d’una cubeta al 
bell mig del sector, tallant la roca mare. La cubeta sembla 
que tindria dues fases de funcionament: en una primera 
es va aprofitar un retall (d’1,60 m de diàmetre i uns 70 cm 
de fondària) obert al substrat geològic, que, pel rebliment 
amb terres grises i abundant carbó, sembla que correspon 
a una estructura de combustió. A la segona fase s’hauria re-
blert aquest retall i a la part superior es va fer una estructura 
també de tipus cubeta, però amb pedres, i en què destaca 
l’ús de lloses de pissarra de mida mitjana. En aquest cas, 
el rebliment estava format per terres grisoses i cendres, 
tot apuntant de nou una possible funció com a estructura 
de combustió. Cal remarcar que, a diferència del retall a la 
roca, aquí es va poder recuperar abundant material ceràmic 
d’aquest nivell, i l’indret de tot el sector va ser de llarg on es 
va obtenir un major nombre de ceràmica, principalment de 
la feta a mà.
Finalment, pel que fa al Sector 3, simplement es va reobrir 
i ampliar el sondeig 17, on també s’havia documentat una 

cubeta, per veure si hi podia haver una relació amb el Sec-
tor 2. Hom va documentar una petita agrupació de pedres 
alineades que semblaven definir un mur amb una orientació 
NO-SO, és a dir, la mateixa que l’edifici rectangular. Malaura-
dament, la mala conservació d’aquesta estructura, juntament 
amb la inexistència d’estratigrafia associada, van fer impossi-
ble conjecturar sobre una potencial relació entre les estructu-
res d’ambdós sectors. En aquest sentit, en la darrera campa-
nya es van unir els dos sectors per confirmar aquesta hipòtesi, 
sense obtenir resultats concloents.

MATERIALS
Per acabar aquesta presentació dels resultats de la campa-
nya farem una referència succinta als materials recuperats 
en aquestes dues campanyes. Majoritàriament podem parlar 
de material ceràmic, que, tot i no ser abundós, sí que se n’ha 
localitzat una quantitat prou remarcable en algunes zones. 
Com era d’esperar, la major concentració es dóna als nivells 
associats als diversos àmbits documentats al límit nord-oest 
del Sector 1, així com també a l’interior de la cubeta del Sec-
tor 2. Pel que fa a la seva tipologia, documentem la presèn-
cia de ceràmiques associables al període ibèric, la majoria de 
les quals són fetes a mà (un volum superior al 80%). La resta 
són materials fets amb el torn; entre aquests, ibèrica oxidada 
(amb algun fragment de càlat) i grisa, àmfora ibèrica, diversos 
pondera, una fusaiola i material constructiu. Com a materials 
més remarcables per la seva escassetat, caldria parlar del ci-
tat fragment de ceràmica àtica (kantharos), alguns fragments 
d’àmfora itàlica i grecoitàlica i una vora de dolium. A banda 
d’aquests, cal destacar l’aparició puntual d’elements metàl-
lics, com diversos claus de ferro i una fíbula, però amb espe-
cial atenció a un anell de ferro documentat a la part externa 
del mur sud de l’Edifici B i una moneda de plata d’imitació de 
la ceca d’Emporion d’origen gal trobada als nivells superficials 
de l’àrea sud del Sector 1.8 A falta de més dades, sembla que 
aquests materials indicarien una cronologia per a l’ocupació 
que es podria situar entre els segles IV i (com a mínim) II aC. I 
en aquest sentit, voldríem destacar la similitud temporal amb 
el Castellot de Bolvir.

CONCLUSIONS: L’ASSENTAMENT IBEROCERETà DEL 
TOSSAL DE BALTARGA, UNA PRIMERA PROPOSTA D’IN-
TERPRETACIÓ 
L’incipient estat de la recerca al jaciment dificulta molt la 
redacció d’unes conclusions generals fermes sobre les ca-
racterístiques estructurals de l’assentament i la seva funció 
territorial. No obstant això, el treball efectuat en aquestes pri-
meres campanyes d’intervenció arqueològica ja ens permet 
plantejar algunes hipòtesis de treball i esbossar unes conclu-
sions preliminars. Òbviament, la primera i més important és la 
confirmació empírica de l’existència d’un assentament ibero-
ceretà al Tossal de Baltarga, amb una remarcable conservació 
d’algunes de les seves estructures. A part d’això, en podem 
destacar altres idees:
1. Tot i no poder concretar les característiques del planeja-
ment urbanístic general, sí que podem apuntar la presència 
d’àmbits domèstics —com les estances documentades al 

8 Agraïm al Sr. Néstor Marqués la seva ajuda a l’hora d’aportar les dades per a la 
interpretació d’aquesta peça monetària.

Figura 9. Detall de la fondària de la rasa de fonamentació i del mur UE 
3070 tallat per aquesta rasa.
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Sector 1, especialment l’Edifici A—, de dos grans edificis amb 
funcions no domèstiques, possibles torres (especialment en 
el cas de l’Edifici B) o àmbits de funcions comunitàries.
2. Cronològicament, els materials confirmarien, ara per ara, el 
que s’havia deduït prèviament a partir del conjunt monetari 
recuperat al tossal, amb una cronologia que es mouria entre 
els segles III i II aC. Ara bé, la troballa del fragment de ceràmica 
àtica, juntament amb la comparació amb assentaments pro-
pers com el Castellot de Bolvir, fan pensar en la possibilitat de 
poder estendre els seus orígens al segle IV. D’altra banda, la 
intervenció arqueològica ha permès mostrar l’existència, com 
a mínim, de dues fases ocupacionals del jaciment.
Fase ceretana. Una primera correspondria grosso modo als se-
gles IV-III aC i també és la més mal coneguda fins al present. La 
documentació d’algunes estructures muràries, d’altra banda 
amb una consistència i solidesa prou fràgil, i retalls i cubetes 
en el terreny, són de moment els elements amb què comptem 
que corresponen a la fase inicial de l’assentament. Elements 
que, com veiem, de moment es vinculen a hàbitats domèstics. 
Fase iberoromana. De la segona fase, proposem una cronolo-
gia àmplia dels segles II-I aC, però les grans similituds amb el 
proper jaciment del Castellot, no només pel que fa a la cultura 
material, sinó també per la tipologia estructural i pels patrons 
constructius que se segueixen, ens poden fer pensar que l’arc 
cronològic del Tossal de Baltarga s’hi pugui assemblar. És evi-
dent que en aquesta fase ja hi ha una remodelació importan-
tíssima de l’assentament, amb la refecció d’antigues estances, 
creació de nous cossos de notable solidesa, construcció d’edi-
ficis turriformes, etc.
3. Pel que fa a la tipologia i la funcionalitat de l’assenta-
ment, encara és d’hora per oferir certeses. Ara bé, en pri-
mer lloc, volem palesar la seva situació estratègica —pel fet 
que està situat just a l’estret d’Isòvol, engorjat que separa 
la batllia de la Baixa Cerdanya—, en un punt elevat amb un 
magnífic control visual tant de l’entrada a la plana ceretana 
com del curs del riu Segre. A això hi hem d’afegir les es-
tructures documentades, entre les quals destaquen els dos 
edificis singulars, de potents murs, que ja hem dit que no 
sembla que corresponguin a elements d’hàbitat. L’Edifici B, 
especialment, amb uns murs d’1,30 m d’amplada, ens duu a 
pensar en algun punt fort del nucli o fins i tot en una torre 
de guaita que controlés directament el pas cap a la plana. 
Si mantenim aquesta hipòtesi, aleshores podríem definir el 
conjunt com un petit nucli encimbellat en la fase cereta-
na amb una funció primordialment de guaita i de control 
del territori. En la fase següent, pensem que bàsicament es 
mantindria la mateixa funcionalitat, però ara amb la presèn-
cia d’aquestes dues torres o edificis fortificats, i amb una 
zona d’hàbitat associada, com els espais documentats als 
sectors 1 i 3, fet que ens porta a pensar que tal vegada som 
davant d’un castellum o turris. L’existència d’aquest hàbitat 
resulta evident a partir de les tres habitacions documenta-
des, però també per altres estructures internes menors que 
podrian haver tingut una funció domèstica, com les cubetes 
o retalls —possiblement amb una funció d’emmagatzemat-
ge en algun cas i amb una funció de combustió (potencials 
forns fins i tot) en altres. A la vegada, alguns dels materials 
recuperats, com els pondera o la fusaiola, indicarien l’exis-
tència d’activitats de tipus pròpiament domèstic com teixir.

Així doncs, i sempre dins del camp de la hipòtesi, creiem 
plausible plantejar que seríem davant d’un petit assentament 
iberoceretà que sobretot compliria una funció de guaita des-
tinada al control de pas —com passaria amb altres jaciments 
del tipus Lo Lladre o el Pi del Castellar— i a contribuir en al-
tres aspectes a escala territorial. Aquest petit nucli tindria una 
continuïtat ja en època romana, on segurament mantindria 
aquest paper com a punt de control clau d’un indret altament 
estratègic, i seria un nou element per interpretar el procés de 
romanització del territori ceretà (Aliaga, Mercadal 1991, 1993; 
Padró 1993; Mercadal, Olesti 2005; Guàrdia, Mercadal, Olesti 
en premsa). En aquest sentit, la identificació del clau de caliga 
dins de la rasa de fonamentació de l’Edifici C i l’anell de ferro 
a tocar de la torre del Sector 1 serien uns magnífics indicis, 
juntament amb la presència de materials ceràmics romans 
com el dolium, l’àmfora itàlica o àmfora grecoitàlica i el con-
junt monetari. En relació amb aquest darrer, resulta prou am-
pli des del punt de vista cronològic i tipològic (dracmes, asos 
ibèrics, denaris romans...), atès que és un cas força excepcio-
nal dins del territori ceretà. Tot plegat fa que hàgim de tenir en 
compte la possibilitat d’algun tipus de funció militar associa-
da a la seva situació altament estratègica, que podria implicar, 
per exemple, la circulació monetària dins d’una guarnició.
Sigui com sigui, el que resulta evident és que aquest assenta-
ment del Tossal de Baltarga se suma al nostre coneixement del 
territori i del poble ceretà en època antiga i, d’alguna mane-
ra, ens permet consolidar la idea que els ceretans disposaven 
d’una estructura territorial ben definida. D’aquesta manera, 
pensem que el jaciment del Tossal de Baltarga contribueix de 
forma decisiva al nostre propòsit d’anar dibuixant una xarxa 
territorial entre l’ètnia dels ceretans, cada cop més complexa 
a la vista de les recerques, tal com succeeix amb altres pobles 
ibèrics o iberitzats del nord-est peninsular, i tant de les zones 
interiors com de les litorals (Olesti, Mercadal 2005). Una es-
tructura territorial, doncs, igualment confirmada per la multi-
tud de gravats localitzats arreu de la contrada cerdana actual 
(Campmajó 1991, 1996, 2012) i que recentment estan oferint 
dades del tot insospitades per la seva rellevància, a partir dels 
estudis de Joan Ferrer.9
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EL SERRAT DELS ESPINyERS:
NOVES APORTACIONS AL 

POBLAMENT IBER I ROMà
D’ISONA. (PALLARS JUSSÀ)

Cristina Belmonte 1

RESUM
El Serrat dels Espinyers representa en si mateix un avenç 

important per al coneixement de l’evolució històrica 
d’Aeso, ja que n’amplia els coneixements i aporta noves 

dades, sobretot pel que fa als moments anteriors a la 
fundació romana de la ciutat.

Les dades recuperades durant l’excavació són clau per 
entendre l’explotació agrícola del territori i els canvis 

en els sistemes d’emmagatzematge, i es va passar dels 
graners en atmosfera confinada als graners sobreaixecats 

en atmosfera controlada. A més, també es detecta una 
gran especialització en l’explotació ramadera, i en resulta 

un cas únic, pel que fa a l’ús d’animals, èquids i gossos, 
en activitats rituals vinculades tant a espais funeraris 

com domèstics. El conjunt d’estructures documentades 
s’adscriuen a tres grans horitzons cronològics: Neolític 

final, ibèric ple/tardà i romà altimperial, dividits en 8 fases 
d’ocupació. 

PARAULES CLAU
Íbers, romans, magatzems de gra, pràctiques rituals, 

treball amb animals, Aeso.

ABSTRACT
El Serrat dels Espinyers of itself represents an important 

advance in the knowledge of the historical evolution of Aeso, 
given that it extends knowledge and provides new data, 

especially regarding the moments before the foundation of 
the Roman city.

The data recovered during excavation is key to 
understanding the agricultural exploitation in the territory 

and changes in storage systems, going from granaries 
in confined atmospheres to granaries built in controlled 

atmospheres. A specialization in livestock farming was 
also detected, resulting in a unique case, as regards the use 

of animals, equines and dogs in ritual activities related to 
both domestic and funerary spaces. The set of documented 

structures belong to three chronological horizons: Final 
Neolithic, Middle/Late Iberian and Roman Imperial, divided 

into eight phases of occupation.

KEYWORDS
Iberian, Romans, grain store, ritual practices, work with 

animals, Aeso.
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EL JACIMENT DEL SERRAT DELS ESPINyERS
Com a conseqüència d’un nou accés a Isona des de la carretera 
C-1412b, es va endegar una intervenció arqueològica preven-
tiva als entorns del Serrat dels Espinyers, una àrea immediata 
a la ciutat romana d’Aeso. Aquests treballs van ser dirigits per 
les arqueòlogues Roser Arcos i Cristina Belmonte, de l’empresa 
Arqueociència, entre el juny del 2009 i el febrer del 2010. 
El seguiment arqueològic de les obres vinculades a aquesta 
infraestructura va evidenciar l’abundant presència de restes 
iberoromanes disperses als entorns del nucli actual del mu-
nicipi. Però alhora, a la franja de terreny per on havia d’ésser 
traçada la nova via es va poder excavar una àrea d’uns 4.500 
m2 de superfície, que formava part d’un assentament de ma-
jors dimensions. Se’n van acotar els límits nord i sud, però es 
va constatar una clara continuïtat d’estructures tant a l’oest 
com, sobretot, a l’est de la zona delimitada.
El Serrat dels Espinyers s’ubica al sud-oest de la població 
d’Isona, al final del camí de la Torreta, just on es bifurca amb 
el camí i la granja dels Espinyers (fig. 1). Precisament aquest 
camí dividia la zona excavada en dos sectors clarament di-
ferenciats, tant per la tipologia d’estructures com per la cro-
nologia. El Sector I, al nord, tenia uns 2.000 m2 de superfície 
i les estructures es distribuïen uniformement per tot l’espai. 
Aquestes corresponien bàsicament a un gran sitjar, algunes 
fosses d’extracció d’argiles i una gran àrea de treball amb fo-
gars i estructures excavades al subsòl, tot datat entre els se-
gles III aC i el canvi d’era.
A l’extrem sud del jaciment hi havia el Sector II, en que desta-
caven, a banda d’algunes fosses i sitges, una gran edificació, la 
casa-magatzem, datada en època romana imperial (segles I-II 
dC). Aquest sector tenia uns 2.500 m2 de superfície i concentra-
va les estructures a l’extrem nord, en un àrea de 1.100 m2 (fig. 2).
En resum, el conjunt de treballs arqueològics efectuats va per-
metre documentar 93 estructures negatives, de les quals 53 
eren sitges; 15, sitges-cubeta, i 14, cubetes. D’altra banda, es 
van registrar 5 estructures indeterminades i 6 fosses, a més 
de dos espais amb estructures habitacionals i elements de su-
port aeri, tot això amb una estratigrafia relativament potent i 
complexa.1

Aquests elements s’han associat a tres grans horitzons crono-
lògics: Neolític final, ibèric ple/tardà i romà altimperial, divi-
dits en 8 fases d’ocupació.

HORITZÓ A: Neolític final
Els jaciments documentats a la comarca del Pallars per a 
aquest període no són gaire abundants, i al voltant d’Isona no 
es coneixen gaires assentaments. Els més propers els trobem 
a la conca de Tremp, com el de Toralla (Serradell) i Cova Colo-
mera o de les Gralles (Sant Esteve de la Sarga-Mur). Per tant, el 
Serrat dels Espinyers aporta noves dades per al coneixement 
d’aquest període a la zona.
FASE I: primeres evidències (3590-2065 cal BC)
Distribuïdes en una àrea d’uns 480 m2, al nord del Sector I, 
es van localitzar cinc sitges-cubeta. Morfològicament tenien 
planta circular i fons plans, amb seccions difícils de precisar 
atès el grau d’arrasament. Les mesures i els volums oscil·laven 
entre els 2,40 i 1,50 m de diàmetre, amb profunditats entre 

1 Actualment, s’estan duent a terme diferents estudis per tal d’aprofundir en el coneixe-
ment tant dels materials recuperats com del conjunt faunístic, i d’algunes estructures.

0,30 i 0,50 m i capacitats 
entre els 3.322 l l i 529,87 l.
Pels rebliments, sembla 
que aquests graners van 
ser amortitzats de forma 
ràpida, majoritàriament 
per un únic estrat, i durant 
la seva excavació es van 
recuperar 474 elements, 
corresponents a 2,60% del 
total de la mostra. Bàsi-
cament eren ceràmiques 
fetes a mà, tant de cocció 
mixta com oxidant o re-
ductora, amb decoracions 
de cordons i mugrons, 
situats en alguns casos a 
la vora. Entre les formes, 
eren significatives les vores 
amb el llavi engruixit per la 
presència d’una mena de 
cordó ample i llis sota el 
llavi, amb forta influència 
de l’estil verazià. La perio-
dització d’aquest estil ce-
ràmic va del 4.765-3.690 
BP en escala cronològica 
radiocarbònica i en escala 
cronològica solar va del 
3.590-2.065 cal BC (Martin, 
Mestres 2002: 91).
Per tant, entre el III i el II 
mil·lenni aC, als terrenys 
de l’actual Isona es confir-
ma l’existència d’un petit 

Figura 1. Situació del jaciment.

Figura 2. Vista aèria del sitjar del 
Serrat dels Espinyers (Sector I).
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grup humà, sedentari, agropastoral, que conreava i transfor-
mava el gra i segurament tenia domesticats alguns animals. 
A partir dels resultats, sembla versemblant, tot i que no s’ha 
constatat en el terreny, l’existència d’una zona d’hàbitat pro-
pera, a la qual hauríem de vincular els graners localitzats en 
aquesta intervenció.

HORITZÓ B: època iberoromana (s. III-I aC)
Fins a l’últim quinquenni el coneixement de la cultura ibèrica 
anterior al domini romà a la comarca del Pallars Jussà era pràc-
ticament inexistent. L’excavació l’any 2004 del jaciment dels Lli-
rians del Mas (Salàs de Pallars) (Pancorbo, A.; Piera, M. 2004), on 
es van localitzar pocs objectes, però singulars, en diverses sit-
ges (s. IV-III aC), i ara amb el jaciment que ens ocupa comencen 
a obtenir-se les primers dades sobre el poblament preromà o 
coincident amb els primers temps del domini romà a la zona.
Al Serrat dels Espinyers, per aquest horitzó cronològic, es 
van documentar unes 70 estructures, bàsicament sitges i sit-
ges-cubeta, a més d’una àrea de treball, i cinc elements, inter-
pretats inicialment com a drenatges, actualment en procés 
d’estudi (fig. 3). Tanmateix, per tal d’entendre les diferents fases 
d’ocupació dins aquest horitzó és necessari detallar les parti-
cularitats dels materials recuperats durant l’excavació, així com 
els diferents criteris utilitzats a l’hora de perioditzar el jaciment.

El conjunt ceràmic. El repertori material d’època ibèrica al 
Serrat dels Espinyers està representat per un conjunt força 
ampli i variat. En total es van inventariar 9.605 elements, dels 
quals 8.504 eren fragments ceràmics associats bàsicament 
als nivells d’amortització del sitjar, i la resta, 1.101 peces, cor-
responien a fragments de metalls, restes lítiques i elements 
constructius. El conjunt representava el 56,37% del total de 
la mostra, i d’aquest percentatge el 54,20% eren ceràmiques 
comunes, tant de cocció oxidant i reductora com mixta, o bé 
modelades a mà, a més d’àmfora ibèrica. El 2,17% restant cor-
responia a les importacions campanianes A i B, àtica de vernís 
negre (testimonial) i comuna itàlica.2

Grosso modo, les datacions aportades per totes aquestes pro-
duccions acotaven un període cronològic, a grans trets, entre 
mitjan segle III aC i mitjan segle I aC. El període de màxima 
confluència i arribada d’aquestes produccions s’emmarcaria 
entre el 175 i el 100/50 aC. Però el gran handicap de la mos-
tra era l’elevat percentatge de ceràmiques comunes, que en 
molts casos van dificultar la datació individual de les diferents 
estructures, principalment en el cas de les sitges. Tot i així, 
aprofundint en la mostra vam observar alguns matisos que 
ens han permès definir tres fases d’ocupació dins aquest gran 
horitzó cronològic:
- Fase II (ante quem s. III aC): intuïda per la presència de ce-
ràmiques de tradició preromana i altres evidències arqueolò-
giques.
- Fase III (finals del segle III - primera meitat del segle II aC): es 
caracteritza per la presència, juntament amb les ceràmiques 
comunes, de campanianes A antigues o mitjanes, ibèriques 

2 Campanianes A: Lamb. 23 (200-175 aC), Lamb. 5 (175-50 aC), Lamb. 5-7 (100-50/40 
aC), Lamb. 55 (200-100 aC), Lamb. 36 (225-25 aC), Lamb. 27ab (300-50 aC) i 27b (225-25 
aC) i la forma Morel 2974 (225-25 aC). Formes del cercle Campaniana B: Lamb. 1 (150-
25 aC), Lamb. 3 (150-25 aC) i Lamb. 8A (125-25 aC). Comuna itàlica. (Celsa 80.81145) 
i 5 d’Aguarod (Celsa 79.15), amb unes datacions de 120/100 aC fins al 50 dC, per a la 
primera, i de 120-30 aC, per a la segona

pintades, àmfora ibèrica i l’absència de campanianes del cer-
cle de la B. Aquí hem pogut adscriure clarament un total de 
24 estructures.
- Fase IV (segona meitat del segle II - primera meitat del se-
gle I aC): definida per la presència, juntament amb la ceràmica 
comuna, de campaniana del cercle de la B, àmfores itàliques, 
campaniana A tardana i àmfora ibèrica. Per aquesta fase, hem 
pogut adscriure un total de 15 estructures.
Tot i aquesta classificació, només vam poder datar de forma 
satisfactòria 39 estructures. De la resta, 25 ha estat impossible 
ubicar-les en una de les dues fases3 i, finalment, hi ha 5 estruc-
tures que no hem pogut incloure en cap de les 8 fases d’inter-
venció, bàsicament per la manca de materials en els seus re-
bliments. Per tant, durant la descripció de les característiques 
de cada una d’aquestes fases haurem de fer esment d’aquest 
grup de 25 elements, datats dins aquest ventall cronològic i 
que podrien formar part tant de la fase III com de la IV.

Restes faunístiques:4 un altre dels elements importants 
que cal destacar a la intervenció és la recuperació d’una gran 
quantitat de restes òssies: en total, 4.742 fragments, dels quals 
3.850 es van recuperar en els rebliments de les sitges. Del con-
junt de fauna estudiada destaquen, entre d’altres especies, 
una trentena d’èquids i quaranta-sis gossos, que ocupen un 
espai cronològic ampli de més de tres-cents anys.
Després de l’estudi de les restes, es va determinar que part 
de les fosses excavades, en concret 17, eren dipòsits de caràc-
ter ritual, bàsicament pel seu contingut faunístic i en alguns 
casos, ceràmic. A l’interior destacaven els gossos i èquids 
(majoritàriament muls, ases i un possible cavall) en connexió 
anatòmica total o parcial i sense traces evidents d’haver es-
tat consumits, de vegades acompanyats per àmfores i vasos 
sencers d’importació. Per exemple, podríem destacar la sitja 
u.e 1004, on es va localitzar una àmfora itàlica, quasi sencera, 
però sense poder definir-ne la tipologia, juntament amb les 
restes esquelètiques en connexió d’un mul i d’un voltor (fig.  

3 Corresponien a estructures amortitzades amb materials ibèrics, però sense ceràmi-
ques d’importació o formes que permetessin establir el moment de la seva amortització. 
El que es fa evident és que els materials s’han d’incloure a la forquilla de finals del segle 
III aC-segle I aC.
4 Les característiques sobre les restes faunístiques localitzades al Serrat dels Espinyers 
estan àmpliament desenvolupades a l’article següent: Belmonte, et al. 2013).

Figura 3. Planta general de les estructures excavades al Serrat dels 
Espinyers.
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4). Les edats de sacrifici demos-
tren una selecció intencionada 
dels animals, preferentment 
infantils, joves i subadults, que 
no devien estar plenament de-
dicats al treball. Quant a l’evolu-
ció cronològica, sembla que en 
un primer moment es van sa-
crificar més cavalls que gossos, 
i que, en general, la represen-
tació d’espècies és molt similar 
entre les fosses rituals i els con-
tenidors de deixalles. D’altra 
banda, el gran nombre de sit-
ges i d’èquids registrats (sobre-
tot de mules i d’alguns ases), entenent-los com a animals de 
gran importància econòmica en el transport de mercaderies, 
fa avaluar la societat relacionada amb aquest jaciment com 
un grup nombrós i important, dedicat probablement a la pro-
ducció agrícola. Aquest fet està sustentat per l’aparició de 12 
i 14 gossos en dues sitges de les fases III i IV, respectivament, 
sobretot des de la posició econòmica que implica mantenir 
aquest volum d’animals.
A banda dels èquids i els gossos, en els rebliments de les sit-
ges rituals també hi havia restes aïllades de vaques, ovicaprins 
i porcs. Pel que fa als animals salvatges, destacava el cérvol, 
però també el cabirol, el porc senglar i les aus. En general no 
s’han observat marques de tall ni cops sobre la superfície òs-
sia que evidenciessin manipulació dels animals abans de ser 
dipositats sencers, normalment en disposició acurada. Per 
aquesta raó creiem que en la major part dels casos documen-
tats d’animals sencers (només gossos i èquids), aquests devi-
en ser sacrificats mitjançant un tall a les jugulars i les caròtides.
Més enllà dels dipòsits rituals, pel que fa als animals domès-
tics, cal destacar que eren representats per poques restes, que 
sempre corresponien a ovicaprins, vaques i porcs, espècies 
dedicades normalment a l’alimentació en aquest període a 
Catalunya. Aquests sí que presenten fractures antigues que 
demostren un escorxament de l’animal abans de seleccionar 
la porció anatòmica a dipositar.
Per tant, a partir de les edats de sacrifici, les patologies ob-
servades en el cas dels gossos i el conjunt d’animals comp-
tabilitzats fins avui dia, així com la quantitat d’estructures i 
capacitats d’emmagatzematge, ens porten a teoritzar sobre 
la funcionalitat d’aquest camp de sitges: podia haver estat 
un centre d’emmagatzematge i redistribució de cereals lligat 
a una població voluminosa. Potser per aquest motiu es van 
sacrificar majoritàriament muls i ases, i gossos de gran mida, 
és a dir, els animals dedicats al transport i indirectament a la 
distribució del cereal.

FASE II: Abans dels romans? (ante quem s. III aC)
Tot i que fins al moment el registre arqueològic no ha aportat 
dades concloents per confirmar l’existència d’un assentament 
a Isona durant l’ibèric ple, hi ha algunes informacions que 
conviden a creure en aquesta possibilitat. En aquest sentit, les 
excavacions arqueològiques realitzades a Isona als anys 80 i 
90 van permetre constatar la presència d’elements vinculats a 
un assentament indígena anterior a la fundació de la ciutat ro-

mana d’Aeso, l’Eso ibèrica, que correspondria a l’establiment 
lacetà que citen les fonts clàssiques.
D’altra banda, en aquesta intervenció s’han localitzat algunes 
ceràmiques preromanes, en concret una àtica de vernís negre, 
un Castulo cup (–450 - 375 aC) i fragments de vermell ilerget, 
que se sumen a les ja conegudes, un altre fragment de vernís 
negre de la forma Lamb. 22, que apunten a la possibilitat d’un 
nucli ja habitat a mitjan segle IV aC (Garcés, Padrós 2010: 11).
Finalment, el marcat substrat indígena en totes les fases 
d’aquesta intervenció, ja sigui per les característiques cons-
tructives i/o nombre d’estructures o bé per la quantitat de 
ceràmiques d’aquest període, són un altre exemple que la 
cultura ibèrica estava fortament arrelada al territori abans de 
l’arribada dels romans.

FASE III: el moment del contacte (f. III - 1a m. II aC)
A Isona, els únics elements coneguts per a aquest moment 
corresponien a un conjunt d’estructures domèstiques, pavi-
ments, part d’un forn ceràmic i una sitja, anteriors a la muralla 
romana, i que es poden datar entre el segle III aC i el primer 
quart del segle II aC. Aquesta intervenció aporta a aquest 
període, seguint els criteris cronològics descrits més amunt, 
un grup de 25 estructures negatives, interpretades com a sit-
ges, concentrades al nord del camí dels Espinyers (Sector I).
A trets generals, aquests graners eren de secció globular i fons 
còncau o plans i seccions cilíndriques i troncocòniques.5 D’al-
tra banda, també se’n va detectar una important aglomeració, 
així com unes capacitats considerables, que indicarien gran 
activitat cerealística i control de l’emmagatzematge. Aquesta 
aglomeració per guardar excedents es va generalitzar a par-
tir del segle VII aC, sovint en zones ben comunicades i fèrtils. 
Per la seva part, a partir de les capacitats de les sitges sembla 
més o menys acceptat que les domèstiques, implantades dins 
d’espais o annexos de les cases ibèriques, tenien una capa-
citat entre 300 i 1.000 litres, les sitges concentrades dins del 
poblat i de caire comunitari tenien entre 1.000 i 3.000 litres 
de capacitat i les sitges situades en camps oberts, de caire 
col·lectiu i per al comerç, devien sobrepassar els 3.000 litres 
(Guitart 2005: 252-253). A Mas Castellar de Pontós (Baix Em-
pordà) se’n van documentar algunes amb capacitats fins i tot 

5 Cal recordar que també podria formar part d’aquesta fase el grup de 25 sitges, ads-
crit genèricament al horitzó ibèric ple tardà, que, tal com hem esmentat més amunt, no 
hem pogut incloure de forma clara en cap de les fases III o IV. Aquest conjunt, pel que 
fa a les seves característiques morfològiques, seguia les mateixes pautes que la resta 
de la mostra.

Figura 4. A l’esquerra, esquelet de mul i àmfora itàlica a l’interior de l’estructura 1004. A la dreta, detall de 
l’esquelet d’un mul, estructura 1286.
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de 7.000 litres; a Missatges (Tàrrega) n’hi havia una de 9.500 
litres i una altra de 10.388, i en aquesta intervenció n’hem do-
cumentat 31 amb capacitats superiors als 3.000 litres, en què 
en destacaven tres amb capacitats entre 8.298 i 6.898 litres. 
Per tant, sembla evident que ens trobàvem davant una gran 
àrea de magatzem comunitari. De fet, els camps de sitges als 
afores dels poblats, que tenien una funció econòmica de ca-
ràcter col·lectiu que anava més enllà del consum domèstic i 
familiar, ja es van generalitzar al litoral català a partir del segle 
V aC (Pons 1998).
Per tant, entre finals del segle III aC i la primera meitat del II aC 
es documenta un conjunt d’estructures format únicament per 
sitges, amortitzades just abans o en el moment de l’arribada 
dels romans i que es podria tractar de l’àrea de magatzem de 
la comunitat, que estaria establerta en un lloc proper i que 
comptava amb un estament social ben definit i un nombre 
important d’habitants, és a dir, Eso. A partir del volum d’es-
tructures es pot pensar que el gruix de la població estava re-
lacionat directament o indirectament amb l’activitat agrícola, 
que va produir l’excedent necessari per mantenir els artesans 
i les elits.

FASE IV: continuïtat i canvi (2a m. s. II - 1a m. s. I aC)
En aquest moment, a Isona es detecta una gran activitat, prè-
via a la construcció de la ciutat romana, que s’ha posat en rela-
ció amb la implantació d’un campament militar romà datat en 
els dos darrers decennis del segle II aC. D’altra banda, sembla 
que a cavall entre finals del segle II i inicis del segle I aC (100-80 
aC) es produiria la fundació, ex novo, de la ciutat d’Aeso. Final-
ment, els dos primers decennis del segle I aC es documenta la 
fase d’implantació urbana romana, que estaria caracteritzada 
per la construcció de la muralla (Garcés, Padrós 2010: 3-4).
El conjunt d’estructures documentades al Serrat dels Espi-
nyers i adscrites a aquesta fase es trobaven distribuïdes per 
tota l’àrea d’intervenció, però bàsicament en el Sector I, i ocu-
paven espais fins ara erms. 
En concret, es van localitzar 15 sitges, en general de dimensi-
ons considerables, en 6 casos amb volums superiors als 3.000 
litres, i una de 8.298, que era la més gran de tota la interven-
ció. Pel que fa a la morfologia, destacaven les sitges de secció 
globular i fons còncau, amb 11 estructures identificades. La 
resta presentaven fons plans i seccions cilíndriques o tronco-
còniques, amb 2 exemplars per cada tipologia.6

A banda d’aquestes estructures d’emmagatzematge, durant 
aquesta fase, i segurament com a conseqüència de la implan-
tació romana a la zona, es va documentar un nou tipus d’es-

6 Si posem, en aquesta fase, les 25 sitges incloses de forma genèrica tant a les fases III i IV po-
dem observar que s’ha reduït lleugerament la capacitat d’emmagatzematge i producció.

tructura, inexistent a la fase precedent, i que vam interpretar 
com a drenatges i sistemes de control d’aigua d’infiltració 
(aqua palundensis), però que actualment estan en procés de 
revisió i estudi, ja que s’estan sospesant diferents possibilitats 
de funcionament.
En concret, són 4 elements de grans dimensions que no van 
ser totalment delimitats en planta, ja que s’estenien fora dels 
límits de la intervenció. Tenien llargades entre 20 i 7 m i una 
amplada aproximada de 2 m i uns 1,50 m de profunditat, ori-
entats NW-SE. També n’hi havia dos de dimensions menors i 
orientats E-W. A grans trets, aquests “drenatges” eren estructu-
res negatives, excavades al subsòl i farcides sempre per nivells 
orgànics, de composició molt llimosa i estèrils. Estaven situats 
en àrees on no s’havia detectat activitat a la fase i precedint, i 
sobretot al sector II de la intervenció. Pel que fa a la tipologia 
vam identificar-ne dues: les de secció en forma V i les de sec-
ció en forma V, però amb una petita cubeta al fons (figura 5). 
Al territori català no hem trobat gaires paral·lels per sistemes 
de drenatge i conducció d’aqueta tipologia; tanmateix, els ja-
ciments de la Torre (Avinyonet del Penedès) i Can Rubió (la Vall 
d’en Bas, la Garrotxa), ambdós datats al voltant del canvi d’era, 
en són un exemple. Tot i així, en cap dels dos casos s’han docu-
mentat els drenatges de grans dimensions en secció V o V amb 
cubeta d’aquesta intervenció. Les evidències arqueològiques 
més reconegudes per al drenatge de la terra es documenten 
en els plans de recuperació a gran escala. Les obres necessà-
ries per a la millora de la rutina agrícola de la terra, com en el 
nostre cas, són més petites i identificades amb menys freqüèn-
cia. No obstant això, un acurat treball arqueològic a Roma ha 
registrat una sèrie de característiques que pertanyen al dre-
natge agrícola en època romana (Wilson 2000).
Finalment, vam documentar un petit taller al sud del sector I. 
Estava situat dins un rebaix antròpic al terreny —18 m de llar-
gada per uns 9,50 d’amplada—, realitzat amb l’únic objectiu 
d’adequar l’orografia per tal de bastir les diverses estructures 
que conformaven l’àrea de treball, la qual tenia dues zones 
diferenciades: l’una al nord, on es van documentar un con-
junt de parets, força arrasades, que definien un àmbit d’uns 
25 m2. Eren estructures fetes amb còdols lligats amb argila als 
quals vam associar una vintena d’estructures negatives, ma-
joritàriament forats de pal, que permetien albirar l’edifici com 
un espai obert amb estructures de caràcter perible i de poca 
solidesa. Al sud d’aquest espai hi havia dues estructures de 
combustió en molt mal estat de conservació. Associat direc-
tament amb aquests forns hi havia un altre àmbit d’uns 6 m2 
delimitat per tres parets fetes amb còdols i una gran rampa/
paviment d’accés feta amb lloses de pedra disposades planes, 
que marcava l’entrada al taller (figura 6).

Figura 5. Secció de dos dels possibles drenatges, actualment en procés de revisió i estudi.
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D’altra banda, a l’entorn immediat d’aquesta àrea de treball es 
van documentar dues grans fosses d’extracció d’argila i dues 
petites cubetes. Tot el conjunt d’estructures (àrea de treball i 
fosses per a l’extracció d’argiles) es va bastir i va estar en ús al 
voltant dels segles II-I aC, un dels moments de màxim esplen-
dor de jaciment, i on té lloc la fundació d’Aeso, i, per tant, la 
demanda de productes era puixant. Tanmateix, va ser al vol-
tant del canvi d’era (I aC - I dC) quan aquest centre productor 
es va amortitzar completament.

HORITZÓ C: època romana
Si el coneixement sobre el poblament ibèric a Isona era escàs, 
no es pot dir el mateix pel que fa a l’època romana i a la ciu-
tat d’Aeso. El registre arqueològic ha permès saber que entre 
els anys 140-120 aC s’hi va instal·lar un possible campament 
militar romà i que a cavall entre el 100/80 aC es produiria la 
fundació, ex novo, de la ciutat d’Aeso. Les restes documenta-
des en aquesta intervenció amplien el que coneixem sobre 
l’evolució històrica de la ciutat durant els moments de màxi-
ma esplendor.

FASE V: poca activitat, canvi d’era (f. I aC - 1a meitat s. I 
dC): durant aquest període, tot i que és evident l’activitat a la 
zona, l’amortització de diverses estructures així ho evidencia i 
no detectem noves construccions al jaciment. Els moviments 
en aquests terrenys al llarg del canvi d’era es van limitar al co-
briment de les restes encara visibles de les fases precedents, 
i es va deixar un espai erm, molt productiu, que tornarà a ser 
ocupat immediatament a mitjan segle I dC, coincidint amb el 
moment en què Aeso va deixar de ser ciutat stipendiaria per 
tenir la personalitat jurídica de municipium.

FASE VI: una nova ocupació (s. I-II dC): les darreries del segle 
I aC van suposar un canvi important per a la ciutat romana 
d’Aeso, ajudada segurament per l’estabilitat política i social de 
la pax romana. En aquest moment es viu el moment més àlgid 
i el nucli creix fora del recinte de la muralla republicana en al-
menys dues hectàrees com a conseqüència de l’adquisició del 
rang de municipium per part de la ciutat. És en aquest context 
que detectem una nova activitat al jaciment, ara al sud del 
camí dels Espinyers, amb un nou tipus d’assentament i ocu-
pant àrees que, aparentment i fins aleshores, només havien 
estat camps de cultiu (figura 7).
En aquest espai, el Sector II, situat a l’extrem sud de la zona 
delimitada, es van localitzar fins a 6 àmbits diferents, que te-
nien continuïtat més enllà de la zona excavada i corresponien 
a diverses dependències d’un edifici de grans dimensions, del 
qual es van excavar i delimitar parcialment uns 700 m2.
L’edifici estava format per diverses dependències, amb plantes 
rectangulars i quadrangulars, amb superfícies força variables 
entre si. La construcció s’estenia en sentit est-oest, amb acces-
sos des del nord i el sud. Pel que fa a la tipologia de construc-
ció, els murs estaven fets amb pedra i lligats amb argila, amb 
amplades que no superaven els 0,5 m. Pensem que aquestes 
construccions corresponien als sòcols de la paret, la part su-
perior de la qual estaria construïda amb tova o tàpia. El sòl de 
les habitacions era de terra batuda, i en totes, excepte en una 
(àmbit 4), s’hi va localitzar una llar. Finalment, la quasi total ab-
sència de teules recuperades durant la intervenció i la presèn-

cia de basaments de pedra a l’interior de les sales evidencia-
va que el sostre estaria fet amb materials peribles units amb 
claus de cabota plana i secció quadrada. Així doncs, cal pensar 
en un sistema de sustentació interna de la coberta format per 
puntals o columnes de fusta en posició vertical que recolza-
ven sobre pedres que feien la funció de basament. Aquests 
puntals devien aguantar un embigat horitzontal també de 
fusta, sobre el qual hi havia la coberta, formada possiblement 
per encanyissat o palla revestits de terra; per tant, teníem una 
edificació d’època altimperial, però amb unes tipologies i tèc-
niques constructives de tradició indígena que evidenciaven la 
importància d’aquest substrat cultural. Pel que fa a la funcio-
nalitat de les estances, tot i que no es va esgotar l’estratigrafia 
del jaciment, i malgrat que les estructures tenien continuïtat 
fora de l’àrea delimitada, en línies generals es va poder definir 
l’activitat que s’hi realitzava.
L’anomenat Àmbit 5, al nord de l’edifici principal, era una pe-
tita habitació, separada del conjunt, força arrasada, però amb 
una superfície útil d’uns 8 m2. A l’interior, al centre hi havia una 
llar de foc de planta circular vinculada a un nivell de circulació 
de terra batuda. Per sota d’aquest nivell, i just a la cantonada 

Figura 6. Detall del conjunt d’estructures documentades a l’àrea de 
treball.

Figura 7. Detall del conjunt d’estructures documentades al Sector II. La 
casa-magatzem.
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formada per les dues parets, es va localitzar una inhumació 
que corresponia a una dona d’edat adulta, orientada est-oest 
amb el cap mirant a l’est, en decúbit supí i amb les mans so-
bre el tòrax. Entre el braç i el coxal esquerres hi havia un nadó 
que semblava dipositat al seu costat. Aquest, per les mesures 
del fèmur, tindria una edat d’uns 7-9 mesos de desenvolupa-
ment embrionari. El més probable és que fos el fill de la in-
humada, i que tots dos morissin durant o després del part i 
fossin enterrats junts. Ambdós van ser dipositats a l’interior 
de la sala, en una fossa simple i poc profunda, sense aixovar i 
descansant sobre una fina capa d’argiles que cobria el subsòl 
geològic. Alguns enterraments infantils en espais domèstics, 
en cronologies al voltant dels segles I-II dC, es poden assenya-
lar a Segobriga (Saelices, Conca), Uxama Argaela (El Burgo de 
Osma, Sòria), Dianium (Dénia, Alacant), Celsa (Velilla de Ebro, 
Saragossa) o, ja més proper, a l’antic Portal de la Magdalena 
(Lleida) (Pérez Almoguera 1998) (figura 8).
L’Àmbit 3, situat a l’extrem est de l’edifici, era una estança de 
petites dimensions de planta quadrangular, amb dues de les 
parets arrebossades i una petita estructura de combustió en 
una de les cantonades que ens fa pensar que aquest espai 
podria correspondre a una de les sales habitacionals de l’ha-

bitatge.
Més dades ofereix l’habitació central del conjunt, l’Àmbit 2, un 
espai de planta rectangular en el qual es van identificar diver-
sos elements d’argila a les cantonades, una llar central i dues 
bases de pedra, interpretades com els basaments dels puntals 
de fusta que subjectarien el sistema d’embigat de la coberta. 
A part d’aquests materials, també s’hi va localitzar nombrosa 
ceràmica, una gerreta in situ i diverses eines agrícoles, a banda 
d’una arracada d’or (figura 9). Això ens suggereix una sala de-
dicada alhora a funcions d’habitatge i magatzem, i un rebost, 
que correspondria a l’espai central de l’edifici, al voltant del 
qual se situaven i organitzen les altres habitacions. Era, doncs, 
el centre de la vida de la casa.
Però com a estança més singular hi havia l’Àmbit 4, el de ma-
jors dimensions de tota la intervenció: feia 14,5 m de llargada 
per uns 8 m d’amplada i uns 112 m2 de superfície. Tanmateix, 
la localització d’un mur divisori permetia intuir que la part ex-
cavada es tractava només de la meitat d’una sala més gran, 
que tenia continuïtat fora dels límits de la intervenció. L’ex-
trem documentat corresponia a la banda de ponent, tenia uns 
91 m2 de superfície i destacava per la localització de 11 bases 
de pedra, de les 15 possibles existents, de planta quadrangu-
lar o rectangular, distribuïdes regularment per tota la sala en 
tres fileres de 5 bases cada una, i la distància entre dues co-
lumnes era de 2,2 o 2,3 m (figura 10).
Aquest àmbit tenia una gran porta d’entrada al nord, de 6 m 
de llum, que posteriorment va ser tapiada, però que en ori-
gen segurament aprofitava els accessos des del camí que 
previsiblement hi havia al voltant del nucli emmurallat d’Ae-
so. Així doncs, ens vam trobar amb una gran sala, amb dos 
espais diferenciats, separats per una paret, a més d’una porta 
d’accés ampla en una d’aquestes. Alhora, la seva característica 
principal era un seguit de basaments de pedra, distribuïts per 
tot l’espai de manera uniforme i que hem interpretat com les 
bases dels pilars de fusta que subjectaven el sistema d’embi-
gat de la coberta, i també d’un possible paviment elevat de la 
sala. Aquest sistema constructiu, a banda d’aïllar de la humi-
tat l’habitació, permetia anivellar-la, ja que estava edificada 
en una zona de marcat desnivell. 
Pel que fa a les característiques constructives, aquest tipus 
d’edificis estan ben documentats, són els anomenats horrea, 
llocs d’emmagatzematge de productes alimentaris, princi-
palment blat, que havien de mantenir el terra aïllat sobre pi-
lars per evitar humitats i permetre la ventilació. A part dels 
horrea subterranea (sitges), n’hi havia dos tipus més capaços 

Figura 8. Detall dels inhumats a la cantonada dels murs de l’Àmbit 5.

Figura 9. Detall de l’arracada d’or, avui dipositada al Museu d’Isona i 
Conca Dellà.

Figura 10. Detall de la planta de l’“horrea” documentat  (Àmbit  4). 
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de mantenir aïllada la humitat, un d’aquests de construït en 
superfície i l’altre, anomenat horrea pensilia o sublimia, cons-
truït sobre petits peus de pedra verticals sobre el sòl, com el 
nostre cas. Els horrea sovint formaven part del sistema públic 
de les ciutats i s’utilitzaven tant per a la recaptació d’impos-
tos com per a la conservació de béns i aliments. Val a dir que 
aquestes construccions sovint també han estat associades a 
campaments militars. Són nombrosos els horrea vinculats a 
campaments militars documentats a Britannia i Germania, i 
de manera menor a Hispania.
Així doncs, l’absència total de sitges per a aquesta fase i les 
característiques generals del jaciment ens fan pensar que ens 
trobàvem amb un gran magatzem sobreaixecat (horrea) que 
combinava elements constructius tant de tradició ibèrica com 
romana, ja que també seguia les directrius per a aquest tipus 
d’edificis esmentades pels clàssics.7 Estava compartimentat, 
tenia ventilació des del nord, evidències de sòl elevat i ubicat 
en un lloc ben vigilat i de fàcil accés (proper a la muralla d’Ae-
so). D’altra banda, cal pensar que aquesta construcció forma-
va part del sistema públic, com les estructures documentades 
en aquests terrenys en fases precedents.
En resum, entre els segles I-II es construeix a l’entorn imme-
diat de la ciutat d’Aeso un edifici possiblement de propietat 
pública, destinat a l’emmagatzematge d’excedents de l’urbs. 
Per tant, sembla que durant l’Alt Imperi, a Aeso va tenir lloc un 
canvi en els sistemes d’emmagatzematge de productes, pas-
sant dels graners en atmosfera confinada (sitges) àmpliament 
documentats en fases precedents a l’emmagatzematge en 
graners sobreaixecats amb atmosfera controlada.

FASE VII: últimes reformes (f. II- 1r quart s. III dC): a mitjans de 
la segona centúria, l’activitat a l’indret continuava, tal com evi-
dencien els materials recuperats a la intervenció, a més de la do-
cumentació de noves construccions, possiblement motivades 
per diferents necessitats del hàbitat. Sembla que al llarg de la 
segona meitat del segle II dC l’assentament havia assolit el seu 
punt màxim de desenvolupament, l’edifici de la fase anterior 
continua en funcionament, però es reforma amb la construcció 
de diverses estructures i algunes estances perden els seus usos 
originals. Aquestes transformacions significaran els últims indi-
cis d’activitat a l’edifici, que a finals del segle II dC entrarà en de-
cadència per abandonar-se definitivament la centúria següent.

FASE VIII: l’abandó (1a meitat s. III dC): l’activitat en aquesta 
zona possiblement va continuar durant les primeres dècades 
de la tercera centúria, però progressivament va anar dismi-
nuint amb l’amortització de totes les estructures i l’abandó de 
l’hàbitat. Cap a la primera meitat avançada del segle III dC es 
van anar dipositant diversos nivells de terres a l’àrea que van 
esborrar definitivament del paisatge extramurs d’Aeso el con-
junt d’estructures documentades. Tanmateix, aquest abandó 
coincideix amb un moment ben documentat de la història 
d’Aeso, quan la ciutat pateix una gran davallada de la qual ja 
no es recuperarà.

7 El primer que va parlar d’aquests edificis va ser Varró (Rr, 1, 57, 1): diu que els graners 
han d’estar elevats, amb vent del nord o nord-est perquè els ventili. Plini, més tard (NH., 
18, 73), especifica que molts d’aquests graners d’Hispania estaven fets amb columnes 
de fusta.
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RESUMIT
Ath long des ans 2009-2010, s’an hèt ua seguida 

de prospeccions e sondatges en tot er airau deth 
Plan de Beret, pr’amor de confirmar o desmentir 

cèrtes assignacions preïstoriques o, aumens, 
definir era cronologia e funcionalitat de cèrtes 

estructures antropiques ja citades a finaus deth 
sègle XIX. 
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estructures antropiques.

ABSTRACT
Throughout 2009-2010, there were a number of 

surveys and polls throughout the Pla de Beret area 
to confirm or deny certain prehistoric assignments, 

or at least define the timing and functionality 
of certain anthropogenic structures already 

mentioned at the end of the 19th century.
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En darrèr quart deth sègle XIX, Maurice Gourdon desvolopèc 
diuèrsi trabalhs arqueologics en parçan deth Plan de Beret 
(Naut Aran, Val d’Aran), enes que sigueren es prumères accions 
d’aguestes caracteristiques amiades a tèrme ena província 
de Lhèida. Enes sòns escrits parlaue de camps de tumulus e 
estructures funeràries estacades as cultures associades ath 
Bronze Finau / Prumèra Edat deth Hèr.
Ath long des ans 2009-2010, auem desvolopat ua seguida 
de prospeccions e sondatges en tot er airau deth Plan de 
Beret, pr’amor de confirmar o desmentir aguestes trobalhes 
mencionades per aguest gran pireneista de darrèrs deth XIX. 
En aguest article, revisam es documents originaus e hèm a 
conéisher es resultats des nòsti trabalhs.

INTRODUCCION
Era motivacion ei conseqüéncia dera publicacion, es ans 1877 
e 1879, per part de Maurice Gourdon1, d’uns petiti articles (en-
tre 2 e 4 planes) eth prumèr des quaus se titole «Sépultures 
de Benqué. Enceintes de la Vallée d’Aran» laguens dera revista 
Matériaux pour l’histoire primitive et naturelle de l’Homme en 
sòn numèro XII; eth segon, «Les tumuli du Plan de Beret (Va-
llée d’Aran, Espagne)», ena madeisha revista, en sòn numèro 
XIII der an 1879, e eth tresau, e tanben deth madeish an, «Les 
sépultures de la Vallée d’Aran (Espagne)», laguens deth Bulle-
tin de la Société Ramond. Mès tard torne a dar era notícia en 
d’autes publicacions de caractèr scientific.
Posteriorament, aguesti escrits an estat citadi sistematica-
ment pera bibliografia especializada2, mès sense verificar-ne 
es informacions mentades e, ena major part des casi, sense 
desplaçar-se tàs lòcs nomentadi pes tèxtes, çò que a provocat 
ua cèrta mitificacion der endret e ues afirmacions culturaus e 
cronologiques sus ues presomptives sepultures preïstoriques 
plaçades en Naut Aran.
Deuant d’aguesta situacion, ath long des ans 2009 e 2010, 
hèrem ua seguida de prospeccions e de sondatges arqueolo-
gics, entà confirmar o desmentir es informacions coneishudes 
a compdar d’aguesti petiti articles de fins deth sègle XIX.

REPRODUCCION PARCIAU DER ARTICLE
En article publicat en Bulletin de la Société Ramond comence ex-
plicant era sua segona visita entara Val d’Aran en mes d’agost 
der an 1876. Parle en prumèr lòc des pèires quilhades localiza-
des en Beret e ena rèsta deth territòri, qu’eth nomente menirs 
(Pèira Roja, Pèira Blanca, Pèira Quilhada e Pèira de Mijaran). No-
sati non èm d’acòrd damb aguesta denominacion, ja qu’era zòna 
geografica a on se desvolopen aguesti monuments megalitics 
demore fòrça luenh deth nòste parçan, més òc qu’èm d’acòrd 
ena sua afirmacion que son hites que mèrquen un camin, sustot 
entar iuèrn, damb es granes nheuades que les capèren. Aguest 
camiau corresponerie ara possibla via romana que trauessarie 
era Val d’Aran e que comunicarie es ciutats de Lugdunum Con-
venarum (Sent Bertrand de Comenges) e Aeso (Isona), passant 
peth Pirenèu Centrau e mès concrètament per Aran, que nosati 
ja auem citat e defenut en diuèrsi articles. Totun, mos cau díder, 
1 Nèish en Nantes er an 1847. Dempús d’un viatge tàs Pirenèus, fixe era sua residéncia 
en Luishon. En 1872 coneish a Eugène Trutat e a Fabre, damb es quaus hè nombroses 
excursions de caractèr scientific. Estúdie er auançament des glaciars centrant-se espe-
ciaument ena Maladeta en 1873. Forme part deth Club Alpin Français a compdar dera 
sua creacion en 1874. Geològ avantatjat, amie a tèrme er inventari des blòcs erratics 
dera Val de Larbost descurbint atau madeish importanti jadiments de mineraus explo-
rant es Pirenèus comengesi, catalans, aragonesi, Andòrra e era Val d’Aran. Morís en 1941 
ena sua vila natau de Nantes.
2 Veir bibliografía ara fin der article.

qu’en aguest moment, mos a estat impossible demostrar era 
sua pertanhença ad aguesta adscripcion cronologica, maugrat 
auer desvolopat diuèrsi trabalhs en sòn traçat, coma per exem-
ple en un tram propèr ara populacion de Bossòst e a un aute 
fòrça mès extens enes entorns des banhs d’Arties, que non mos 
an proporcionat cap d’element de cultura materiau entà poder 
hèr ua afirmacion taxativa en aguesta direccion.
Mès se tornam ar article originau, transcrivim textuament çò 
que mos interèsse en referéncia ar airau de Beret3.
“Ath cant dera carretèra qu’è parlat e ena riba esquèrra dera 
Noguèra i a quauques embarres (clausons) circulares. Quan 
les descorbí, en non auer ne eth temps ne es utisi entà catar, 
auí de posposà’c tà mès endeuant e i tornè er an passat (1877).
Comencè per ua embarra formada de dètz pèires. Ath miei, a 
0,35 centimètres de pregondor, dejós d’ua labada de 0,50 cm 
de long per 0,30 cm d’ample, trobè carbon (husta de resèra), 
uassi calcinadi e en petiti bocins; tot auie estat metut hège 
temps laguens d’un vas de tèrra nerosa molt semblanta ara ter-
ralha des còves dera Arièja. Mercés as nombrosi fragments que 
poguí remassar, arribè, tamb pro penes, a reconstituïr ua grana 
part d’aguest vas. Mesuraue ath torn de 0,13 cm de diamètre 
ena dubertura e 0,11 ½ ena base, e auie era forma d’aqueri que 
trobè enes catacions dera montanha d’Espiau, pròp de Luishon.
Mès cap ath N, baishant cap a Montgarri e ena madeisha riba 
deth Noguèra, se i tròbe ua auta embarra; era carretèra n’a 
talhat un des costats O, totun encara i queden quinze blòcs 
de pèira d’un celh mejan de 0,75 cm a 0,80 cm. Aciu coma en-
tàs tumulus d’Espiau existís era madeisha legenda: ei tostemp 
un pòble guerrèr qu’en sòn moment enterrèc es sòns tresòrs 
dejós de blòcs de pèira apileradi o metudi en cercle. Tanben, 
segontes me condèc er alcalde de Salardú, i auec gent deth 
pòble que, possadi per voler guanhar quauquarren, dauriren 
hè quauqui ans era embarra que parli; catèren ben tà baish, e 
non ne treigueren arren. Sonque i trobèren carbon, uassi cal-
cinadi entre quate labades dolomitiques que trobè cochades 
e miei amagades pera tèrra qu’auien trèt deth cercle. Non i 
poguí remassar que quauque bocin de husta carbonizat, bo-
cinòts de uassi cremadi e un tròç de terralha trincada.
Ar E deth prumèr cercle, dessús d’ua bonha dominanta de 
sonque quauqui mètres eth nivèu generau deth planèr 
dera praderia, relhèui dempús embarres de forma diferenta. 
Se compòsen de dus grops plaçadi N - S. Cada grop a dues 
crambes des quaus eth costat orientau ei er unic que quede 
liure de cap de barrament. Daurí tà arren quauque varat per 
laguens e per dehòra des alinhaments, e non i trobè arren.
Alinhaments semblanti, pensi, que sigueren mercadi en Losera 
e tanpòc gesquec arren. Es deth Plan de Beret an cèrtament ua 
origina ben anciana, per’mor qu’era gent deth país les an coneis-
hudes tostemp coma son ara, e aquiu a on son jamès se i a hèt 
cap de cabana; aguesti blòcs non an podut tanpòc servir de mu-
ret de quauque “cartau”, son d’un volum petit e corbissen un es-
paci de terrenh massa limitat: 16 mètres de long per 4 d’ample.
Enguan (mai de 1878), è tornat de nau, maugrat era nhèu, ena 
Val d’Aran a catar es embarres qu’auia descorbit en octobre 
de 1876, en un planheròt (1.950 m de nautada), ena base NO 
deth tuc de Vaquèira, apruprètz, e ar E deth pòrt de Beret.
Aguestes sepultures se compòsen d’un gran cercle de dètz 

3 Arregraïm fòrça a Veronica Barès era sua arrevirada deth tèxte originau en francés 
ara nòsta lengua.
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mètres de diamètre: ath laguens ua longa labada granitica de 
1 m 35 cm e quauqui petiti cercles; dehòra (E) ua petita em-
barra e lèu a tocar un doble reng de blòcs plaçadi O - E damb 
ua leugèra inclinason cap ar E - S - E.
De 3 mètres d’amplada ar O e de 4 cap ar E e longada de 38 m, 
aguesta ringlèra ei interiorament talhada per tres linhes que 
formen quate parallelograms o crambes de 4, 14, 16 e 4 mè-
tres, era der O ei dubèrta deth costat de cogant.
Es catacions hètes en petit cercle der E, m’an dat a 0,35 cm de 
prigondor dejós deth blòc mès gran de carbon un rèste de vas 
hèt ara arrodeta: era pasta ei fina e un shinhau roienca.
Cercant alavetz en gran cercle, daurí era ua darrèr dera auta 
es petites embarres que i a laguens. Enes dus prumères, un 
tombèu carrat (0,20 cm per 0,25 cm e 0,30 cm de prigondor), 
format de labades dolomitiques, dant-me sonque cendres e 
quauqui bocin de uas.
En d’autes sies, non remassè, barrejades damb era tèrra, que 
cendre e carbon a ua pregondor variant entre 0,25 e 0,30 cen-
timètres.
Sonque ua des petites embarres (costat deth N), me dèc un 
bocin de terralha de pasta fina e roienca e molt prima.
Finaument, en un darrèr cercle, ath S dera labada grana, ath 
miei des cendres e des carbons, trobè un anèth de hèr tot rol-
hat, un shinhau ovoide (0,04 per 0,04 ½ e 0,005 de celh).
Dessús des còstes deth Tuc de Vaquèira, a 200 o 300 mètres 
d’aguestes sepultures, i trobam dues autes embarres rectan-
gulars. Tanben relheuè a 2.000 mètres d’altitud mès d’un cer-
cle granitic en planèr erbut dera Tussa des Plancs, a tres quarts 
d’ora a penes ath N E des Banhs de Tredòs, en costat oèst dera 
Val de Ruda.”

ESTUDI DETH TèxTE
Se liegem dam atencion aguest tèxte, vedem coma se parle 
de cinc jaciments diferenti, repartidi per Beret (2), Vaquèira (2) 
e era Val de Ruda (1).
Es plaçadi en Beret son localizadi ara esquèrra dera Noguèra 
Palharesa, eth prumèr format per un cercle damb dètz calhaus, 
que dèc carbons, uassi e eth perfiu parciau d’ua pèça ceramica, 
similara segontes er autor, as trapades en jaciment d’Espiau. 
Eth segon se trape mès ath nòrd e, per tant, mès apròp de 
Montgarri, talhat pera pista, tanben damb uassi, carbon e bèth 
fragment de ceramica. En aguest cas, non quede massa clar se 
se referís a un aute o parle deth madeish, ja qu’arrasoe d’estruc-
tures plaçades ar èst, sense especificar mès era sua localizacion, 
encara que segontes era sua descripcion podem pensar que 
son rèstes de cabanes de pastor. En aguesti non i trape arren.
Ena zòna de contacte de Beret e dera montanha de Vaquèira, 
torne a parlar d’un gran cercle de dètz mètres de diamètre en-
tornejat per d’auti sies de mès petiti damb rengles de pèires 
de 38 mètres de longada. Artenh carbon e bèth fragment de 
ceramica a arrodeta damb un anèth de hèr. Enes petiti, que 
son dubèrti ena sua totalitat, tanben i trape cendres, carbons 
e quauque fragment de ceramica. Tres cents mètres ensús 
d’aguest jaciment ne cite un aute format per estructures rec-
tangulares, mès sense materiaus remercables.
Ja entà acabar, mos parle d’un cincau localizat ena Val de Ruda 
format per conformacions circulares, mès sense especificar es 
sues caracteristiques ne se se i a localizat materiaus.
Dempús des nòsti trabalhs de prospeccion, non auem pogut 

localizar cap d’aguesti jaciments, encara que tostemp auíem 
pensat qu’un des citadi per Gourdon ath cant dera Noguèra 
Palharesa corresponie a un endret localizat per nosati a com-
pdar der an 1994, que descriuem mès endeuant. Era rèsta 
pensam qu’an estat destruïdi pes trabalhs amiadi a tèrme en 
aguesti parçans pera empresa Baquèira-Beret S.A. enes sòns 
innombrables moviments de tèrres ena zòna, entà apariar es 
pistes d’esquí dera estacion.

Estructures localizades en Beret a compdar der an 1994 a 
on s’an desvolopat trabalhs arqueologics
Ena realizacion der inventari arqueologic deth Plan de Be-
ret hèt en ostiu der an 2008, motivat per auantprojècte de 
construccion d’un camp de gòlf en aguesta zòna e dempús 
dera trobalha d’elements d’origina antropica que ja s’auien 
localizat ath long deth temps e mès recentament revisadi e 
comunicadi ath Conselh Generau d’Aran e ar Institut d’Estu-
dis Aranesi per Isaura Gratacòs, antropològa e investigadora 
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francesa, interessada des de hè ans enes tèmes des petroglifs 
e des estructures preïstoriques deth Pirenèu Centrau, se loca-
lizèren quauqui elements e presomptius jaciments. Laguens 
d’aguest projècte estacat ar inventari, se preveigueren quau-
ques intervencions, pr’amor d’afirmar o desmentir es sues as-
signacions preïstoriques o, aumens, definir era sua cronologia 
e funcionalitat. Entà desvolopar aguesti trabalhs ère obligat 
hèr ues actuacions de tipe arqueologic, basicament tà obtier 
informacion, s’era estratigrafia ac permetie, dera data de cons-
truccion d’aguestes estructures.
a) Jaciment dera còta 1.808
En un principi, tostemp auíem pensat qu’aguest endret cor-
responie a un des descriti per Gourdon, mès un viatge torna-
da a liéger damb atencion era sua descripcion des jaciments 
plaçadi en Beret, vedem coma non se i correspon, per tant 
aguest formarie part de tot un corròp de jaciments localizadi 
recentament de manèra inedita (aguest en concret date der 
an 1994). Se place a 1.808 m de nautada, en un lòc fòrça sig-
nificatiu, ja qu’ei entornejat per ua corba que hè er arriu No-
guèra Palharesa baishant en direccion tà Montgarri. Ei format 
actuaument per quinze estructures circulares, damb diamè-
tres exteriors qu’oscilen entre es 2 m e es 12 m, encara que 
i a era possibilitat que creishe eth sòn nombre en ua futura 
catacion en extension.
S’an hèt sondatges en un totau de dues conformacions cir-
culares plaçades ath sud-èst dera estructura damb major di-

amètre des que se pòden observar en endret. Era prumèra, 
plaçada mès ath nòrd, a ua anèra exteriora de 4,70 mètres de 
diamètre, formada per fòrça pèires garonenques de mesura 
grana e mejana, fòrça ben estacades enter eres. Ena sua part 
interiora, a un diamètre d’1,50 mètres. Laguens dera estruc-
tura i trapam labades planères de lòsa que formen ua sòrta 
de labadat interior, damb tres nivèus superpausadi, damb ua 
prohonditat maximala en sòn interior d’un mètre. Era segona 
conformacion ei un shinhau mès petita, damb ua anèra exte-
riora de 3,60 mètres que delimita un espaci ath laguens d’1,30 
m, damb era madeisha composicion qu’era auta estructura, 
mès sonque damb dus nivèus de labades planères en sòn in-
terior, e ua prohonditat interiora de 60 cm.
Un viatge acabada era catacion, aguestes conformacions 
non mos an proporcionat ne carbons, ne cendres, ne uassi, 
ne ceramica e, donc, non auem opcion de datacion ne d’ex-
plicacion (tumulus violadi?). En moment actuau des nòsti co-
neishements, non podem catalogar ne cronologicament ne 
foncionaument aguestes estructures.
b) Jaciment dera còta 1.876
Eth jaciment ei plaçat ath costat nòrd dera pista engodronada 
qu’amie entà Òrri, en marge dret der arriu Noguèra Palharesa. 
Se pòt accedir ara zòna des deth nucli de Vaquèira (plaçat ath 
sud-oèst dera accion), profitant era pista qu’amie ath Plan de 
Beret, e un viatge arribadi en horcalh dera pista que va tà Òrri 
se seguís pendent uns centenars de mètres enquia deishar 
eth coche en un laterau e continuar a pè en direccion nòrd. Era 
còta d’aguest oscille entre es 1.875 e es 1.876 m sus eth nivèu 
deth mar. Ath nòrd i trapam eth Plan de Beret e eth Torrent de 
Blanhivar, ath sud, era pista qu’amie a Òrri, per èst eth Tuc de 
Saumet e per oèst ei costejada pera Noguèra Palharesa e era 
Sèrra de Comalada. Aguest jaciment ei format per un totau de 
7 conformacions de tipologia diuèrsa, des de formes carrades 
a circulares passant per rengles de pèires. Era actuacion ar-
queologica s’a centrat basicament a concretar, mejançant un 
sondatge ena 4, se de vertat aguestes estructures localizades 
en mes de seteme der an 2008 pendent era realizacion der 
inventari arqueologic deth Plan de Beret corresponen, o non, 
a un establiment preïstoric. Ath principi de tot, se netegèc 
tot eth nivèu superficiau format pera potja naturau de nauta 
montanha e es sues arraïtzes, que caperauen parciaument ua 
estructura de forma quadrangulara formada per pèires fòrça 
granes de granit. Un viatge trèt tot aguest nivèu, se localize e 
se dèishe ath descobèrt eth prumèr estrat arqueologic que 
trapam e tanben era cubèrta d’ua probabla cista plaçada ena 
part nòrd dera conformacion indeterminada e un conjunt de 
labades de lòsa plaçades ath sud-oèst dera prumèra. Un viat-
ge se lheuen aguestes labades diferenciam eth nivèu qu’apa-
reish per dejós de totes es pissarres plaçades laguens dera 
estructura indeterminada que represente ua sòrta d’empeirat 
format per pèires garonenques mejanes e petites. Toti aguesti 
elements se placen peth dessús deth nivèu geologic qu’ei de 
color auriò e que trapam talhat per un retalh redon. Aguesta 
serie era sequéncia estratigrafica der endret, mès mos resulte 
fòrça de mau precisar quina sòrta de conformacion auem ana-
lisat, vist que non correspon a ua estructura tumulara conven-
cionau, ja que semble èster qu’aurie originaument ua planta 
carrada de granes dimensions, que damb eth nòste sondatge 
tanpòc auem dubèrt totaument en extension.
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Òc que podem díder que, coma resultat dera catacion, 
s’an localizat quate fragments de ceramica a man correspo-
nents a ua cronologia fòrça clara estacada ath Bronze Finau, 
damb abséncia totau de cendres, uassi o carbons (aguest hèt 
non mos facilite hèr pròves de C14 peth moment en aguest 
jaciment). Ara per ara, non trapam clara era filiacion sus era 
sua utilitat, ja que non auem clar se correspon a ua estructura 
funerària o a ua zòna d’abitat quan s’ocupauen es peisheus 
ena sason d’ostiu. Tanpòc auem clara era foncion deth retalh 
que mos apareish ena part nòrd deth conjunt, ja qu’en mo-
ment de vuedar-lo, non i auie cap de rèsta. Volem èster donc 
fòrça prudents ara ora d’avalorar era sua foncionalitat, ja 
que tanpòc podem precisar se correspon a un horat tà depo-
sitar-i ua dorna funerària o, se peth contrari, corresponerie a 
un trauc de paishon o a ua cièja de petites dimensions tà sau-
var-i aliments.
c) Barranc de Blanhivar

Endret plaçat ath nòrd deth Barranc de Blanhivar, a 1.855 m 
de nautada. Ei compausat d’un totau de dètz estructures. Era 
mès grana ei plaçada ar oèst der airau, formada per un gran 
cercle de pèires garonenques damb ua amplada de 80 cm 
(pleta?), damb ua auta estructura mès petita plaçada en sòn 
interior peth sòn costat nòrd, de 2,35 mètres d’amplada. Atau 
madeish, en sòn extrem sud, mès pera part exteriora, i trapam 
ua auta conformacion d’1,30 m d’amplada.
Ath nòrd d’aguesta grana estructura ne trapam dues de circu-
lares damb ua amplada dera paret de 50 cm ua, e d’1,10 m era 
auta. Ar èst se i ve tota ua seguida de petites conformacions 
circulares, carrades e ua en forma de L. Era amplada des parets 
oscille entre es 60 cm e es 90 cm.
Es nòsti trabalhs s’an centrat ena delimitación des dues es-
tructures plaçades mès ar èst deth conjunt (era prumèra me-
sure 4,50 m de longitud per ua amplada de 3,90 m) formada 
per grani calhaus. Era segona, plaçada en extrem mès orien-
tau i que a estat delimitada e catada, ei formada per pèires de 
mesura mejana. Ei ua conformacion mès petita, de sonque 
3,90 m de longitud per 3,50 m d’amplada damb ua prohon-
ditat de 75 cm. Es condicions metereologiques sigueren fòrça 
advèrses quan calec trabalhar en aguest lòc, ja que nheuèc e 
perjudiquèc de manèra notabla eth nòste trabalh. Un viatge 
trèta ua sòrta d’empeirat interior mos demorèc era estructura, 
sense facilitar ne carbons, ne cendres, ne uassi, ne ceramica 

Fragments corresponenti a ua madeisha urna apareishuda laguens 
dera estratigrafia.
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(impossible datar ne tanpòc precisar era sua foncion).
d) Estructura dera còta 1.858
Estructura totaument soleta plaçada a 140 mètres ar èst dera 
pista qu’amie a Montgarri e a 100 mètres ath nòrd-oèst dera 
Cabana des Pletes de Beret. Es sues dimensions son de 4,30 
mètres de longada per 3,50 mètres d’amplada.
Coma enes casi anteriors, un viatge trèta era potja mos apa-
reish ua sòrta d’empeirat composat de lòses planères en in-
terior dera estructura, baishant ath torn de 80 cm a comp-
dar dera còta mès nauta des pèires que formen eth cercle. 
Ath finau dera catacion non apareishen ne carbons, ne 
cendres, ne uassi, ne ceramica e mos ei impossible, donc, 
datar e interpretar era sua foncion.
e) Jaciment plaçat ath costat deth Camin de Cap de Sèrra
Jaciment plaçat a 300 mètres ar oèst deth parcatge de Beret 
pujant pera pista qu’amie entà Cap de Sèrra e a 1.881 mètres 
de nautada, format per dues estructures irregulares, compo-
sades per un gran apilerament de pèires de mesura grana e 
mejana.
Era conformacion plaçada mès ath sud a ues dimensions 
d’apuprètz 9,50 mètres de longada per 7,20 mètres d’am-
plada. Era plaçada ath nòrd-èst dera anteriora mesure apu-
prètz 9,80 mètres de longitud per 7,50 mètres d’amplada.
Aguestes estructures mos an facilitat quauqui elements me-
tallics (hèr), damb bèth silèx e quauque fragment fòrça rodat de 
ceramica. S’a hèt ua planimetria fòrça exaustiva, ja que s’an ca-
tat sonque ¼ de cada cercle, çò que a supausat auer de dibois-
har totes es capes de pèira que s’anauen treiguent a escala 1:20. 
Dejós dera segona conformacion mos an apareishut abondo-
ses cendres que mos an permés hèr datacions mejançant eth 
C14, que mos an dat ua data tàs cendres deth sègle xIII dC.
Maugrat auer era datacion e quauqui materiaus, mos ei im-
possible atribuir ath jaciment ua foncion en concrèt pr’amor 
que non entenem a qué corresponen aguesti grani apilera-
ments de pèira, ja que non semblen rèstes funeràries mès 
tanpòc les podem atribuir a ua foncion concrèta en aguest 
airau de nauta montanha.

CONCLUSIONS
Aguestes bastisses descrites dera Val d’Aran, se reaument 
corresponen a jaciments preïstorics o protoïstorics, queirien 
laguens deth nucli deth Naut Garona qu’amasse conjunts 
de necropòlis tumulares. Comunes ad aguest grop son cèr-
tes caracteristiques, que, pr’amor dera antiquitat des cata-
cions, auríem de besonh entara sua totau definicion naues 
dades artenhudes mejançant un major rigor scientific. Enter 
eres, poderíem aportar coma elements similars era estructu-
ra preferentament en cercle visible en Ayer de Bòrdes sus Les 
(Castilhon, Coserans), Varenh de Casau de Lairissa (Sent Beat, 
Comenge), Benquèr o Malh de Sopèna d’Espiau (Banhères de 
Luishon, Comenge), Castèra d’Espiau (Banhères de Luishon, 
Comenge), Pas de Pèire o Sant Tritons de Garin (Banhères de 
Luishon, Comenge) e Arihoat de Garin (Banhères de Luishon, 
Comenge).
Son freqüentes es cistes centraus formades per lòses o calcà-
ria dolomitica e, tanben, damb ua diminuta paret de pèires 
garonenques. En d’auti casi, aguestes non an pas de cista e 
aguesta varianta non sòu mancar en cap des necròpolis. Era 
incineracion pòt depausar-se dirèctament en horat. Es urnes 

se pòden caperar damb pèires planères, arredonides grossi-
èrament e de mesures pariones as des boques des cerami-
ques o bèth shinhau mès granes; ath dessús son freqüentes 
es lòses cubertères de proteccion (Chaplain-Duparc, 1875: 
461; Gourdon, 1876: 295-297, 500-504; Piette, 1877, 1878; 
Gourdon, 1879: 130-131, 79-83; Cau-Durban, 1887, 1888; Jou-
lin, 1910, 1911, 1912, 1921; Gourdon, 1921-1924: 153-154; 
Dechelette, 1927: 156-157; Coutil, 1932: 471-474; Lizop, 1932; 
Maluquer, 1945-1946; Fabre, 1946, 1952; Maya, 1978: 83-96; 
Rovira, 1978; Mohen, 1980; Muller, 1980, 1982, 1985; Martin, 
1989; Còts, 1995: 30-31; Lopez, 1995: 113-115).
Segontes autors coma Gardes o Muller, aguestes necropòlis 
serien fòrtament emparentades, tanben, damb es que tra-
pam enes lanes meridionaus deth Segre e deth Cinca. Non ei 
impossible qu’es grops umans que bastiren es presomptives 
necropòlis dera zòna deth Plan de Beret siguen es madeishi 
dera zòna dera Ribèra der Ebre. Auríem atau un exemple de 
pasturatge mobil, damb zòna de peisheus d’iuernada en plan 
e d’estiatge ena montanha, tractant-se, s’era ipotèsi ei corrèc-
ta, d’un madeish grop culturau damb un règim economic pas-
torau e nomada.
Era ipotèsi de Philippe Gardes respècte ath mon pecuari pro-
toïstoric ditz qu’eth Bronze Finau constituís ua vertadèra hita 
ena practica deth pasturatge respècte a un blòc que formari-
en Neolitic, Calcolitic-Bronze Antic e Bronze Plen. A compdar 
d’aguest moment òc que poderíem parlar vertadèrament de 
grani desplaçaments pecuaris qualificables coma pastoralis-
me transumant. Tà poder deféner aguesta afirmacion, er au-
tor s’empare en diuèrsi hèts e deduccions:
a) Ua fasa de desforestacion, qu’implique era formacion e co-
lonizacion de naui espacis pastoraus. Enes zònes montanhò-
les ara umanizades s’installen cercles de pèires e necropòlis 
tumulares.
b) Era intensificacion dera produccion de sau, element im-
prescindible entath ramat. Aguesta intensificacion anarie pa-
rallela damb eth desvolopament deth pastoralisme. Aguesta 
afirmacion se base enes resultats des catacions d’ues proba-
bles salines deth Bronze Finau plaçades en Salias (Bearn).
c) Un cambi enes associacions faunistiques, dedusible des 
dades arqueozoologiques, e observable enes dus costats pi-
renencs. Vedem ua tendéncia ara especializacion en bestiar 
erbivòr, a còsta des omnivòrs coma eth porcèth, ja des dera 
segona mitat dera Edat deth Bronze.
Es necropòlis representen un papèr important en nòste co-
neishement des societats d’aguesta epòca. Se n’an catat fòrça 
e era nòsta vision dera Edat deth Hèr ei essenciaument fon-
dada en materiau gescut d’aguestes hòsses. Era distincion 
sociau jògue a compdar d’ara un papèr fòrça mès mercat 
qu’enes civilizacions immediatament anteriores. Açò se ve en 
particular en nivèu dera qualitat o deth nombre des aufrenes 
e tanben quauqui viatges en volum des materiaus de besonh 
entara construccion deth monticle funerari. Es personatges 
importanti son inumadi o incineradi jos tumulus imponents. 
Sepultures segondàries pòden èster installades ena massa 
voluminosa de tèrra o de cascalh, mès çò de mès abituau ei 
trapar agropadi as petiti en importantes necropòlis.
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RESUMIT
Era catacion hèta er an 2008 a permés establir 

ua avaloracion precisa dera necropolis. Ei 
evident que se tracte d’un jaciment emmarcat 

en un moment Naut Medievau, qu’ei de 
vitau importància entath coneishement dera 

populacion d’aguesta region. 
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ABSTRACT
The 2008 excavation has allowed an accurate 
assessment of the necropolis. Clearly, it was a 

framed site in early medieval times, which is vital for 
understanding the population of this region.
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anthropology.
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DESCRIPCION DETH LÒC E SITUACION ExACTA
Garòs ei ua localitat qu’apertie ath municipi de Naut Aran. Era 
necropòli nomentada deth Haro (nòm que proven dera antica 
costum de cremar un tronc clauat en tèrra eth dia deth solstici 
d’ostiu, o sigue, tà Sant Joan) ei plaçada en ua petita elevacion 
en marge dret der arriu Garona. Era sua ubicacion correspon 
as coordenades U.T.M. 323295,4730041. Se pòt accedir entath 
jaciment des dera vesia localitat de Garòs, que se tròbe a 145 
mètres peth Camin deth Calvari.
Des deth cap, qu’a ua altitud maxima sus eth nivèu dera mar de 
1.122 m, se dominen es nuclis de Casarilh, Escunhau, Betren e 
Vielha, e ua zòna fòrça extensa dera val deth Garona. Se trape 
entornejada ath nòrd pes uarts dera poblacion e era Sarrada 
d’Espiargo; ath sud peth Camin deth Calvari, que motivèc en 
sòn dia era catacion d’urgéncia, ja qu’ena extraccion de tèrres 
pr’amor d’aishamplar-lo e bastir un accès tàs camps dera part 
superiora siguec quan se descurbiren es prumères hòsses 
en èster seccionades pera catacion; per èst ei costejada 
pera localitat de Garòs; e finaument, peth sòn costat oèst e 
completant era delimitacion, eth Barranc de Cal, per a on en 
iuèrn baishe un des lauegi mès importanti dera Val. 

MOTIVACION DERA INTERVENCION
Es prumèri trabalhs amiadi a tèrme en 1993 sigueren con-
seqüéncia deth descurbiment hèt per archiprèste dera Val 
d’Aran, mossen Jusèp Amiell, a darrèrs deth mes de junh, d’ua 
grana quantitat de uassi e de tres hòsses en un marge, coma 
resultat dera extraccion de tèrres en aguest lòc pendent es 
òbres de melhora deth Camin deth Calvari. Açò passèc casu-
aument, ja que mossen seguie es trabalhs des operaris damb 
er objectiu de trapar era basa dera darrèra crotz d’aguest 
camin, o sigue era catorzau estacion d’aguest recorrut qu’a 
mantengut era majoria des estacions deth viacrucis. Consis-
tissen en pèires cilindriques de marme damb ua crotz grava-
da en centre de totes eres e, segontes era tradicion populara, 
ena darrèra estacion i auie agut un pedestau des madeishes 
caracteristiques mès damb ua crotz de granes dimensions ath 
dessús. Aguesta basa apareishec ara fin dera campanha mès 
o mens en centre dera necropòli, encara qu’uns afrontaires la 
hèren a quèir e la hèren a campular pera còsta dera cara sud 
deth jaciment, enquia hèr-la a arribar ath hons deth Garona.
Es catacions hètes damb caractèr d’urgéncia comencèren eth 
dia 10 de junhsèga e s’acabèren eth 5 d’agost. Se catèc ua cala 
que formaue un rectangle imperfècte de 11 x 5 mètres, sense 
deishar cap de testimòni, que ja venguien marcadi pes talhs 
lateraus nòrd e oèst. Se comencèc en lòc a on auie demorat 
interromput eth trabalh de catadora e continuèrem catant en 

Vedença generau finau.

Sigillata iranja paleocristiana.
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ologics s’arturèc era accion dera maquina entà començar era 
accion arqueologica de manèra manuau. Ath madeish temps 
que se rebaishèc eth terren, se comencèc a esbauçar eth mur 
format per granes pèires bastit pes pagesi. En totau se’n des-
montèren onze mètres.
Quan acabèc eth trabalh damb ajuda dera retrocatadora, tota 
era rèsta deth prètzhèt se hèc de manèra manuau. Ena part 
superiora der endret, se rebaishèc entre 63 centimètres e 1,40 
mètres entà deishar ath descobèrt era part superiora de totes 
es cobèrtes des hòsses de lòses plaçades en aguesta part dera 
necropòli e tanben d’ua estructura bastida posteriorament a 
qu’en aguest lòc se deishèsse d’enterrar.
Atau, ena part superiora der endret se localizèc ua estructura 
d’epòca indeterminada construïda damb era tecnica dera pèi-
ra seca (M-31) hèta damb arguila verdosa que contenguie en 
sòn extrem sud ua seguida d’elements reprofitadi (basa de co-
lomna e pèires picades). Aguesta s’assente peth dessús d’ua 
auta paret (M-32), damb orientacion nòrd-sud, mès antica. To-
tes dues son posteriores ara necropòli, ja que s’assenten ath 
dessús d’ua hòssa (EN-42) e ne talhe tres mès (EN-41, EN-50 e 
EN-53). Atau madeish, a mesura que s’anèc desvolopant era 
campanha, observèrem, quan inicièrem es trabalhs ena part 
baisha deth jaciment, qu’aguesta estructura ère montada ath 
dessús de mès enterraments, aguesti ja corresponenti ara fasa 
mès antica (EN-55 e EN-56).
D’aguesta fasa mès modèrna auem localizat 24 enterra-
ments, des quaus n’auem catat 21. Mès cau díder qu’ath delà 
d’aguesti n’an demorat mercadi en talh dera campanha un to-
tau de 4 enterraments mès, çò que demòstre qu’aguesta fasa 
s’esten en direccion nòrd, èst e oèst. Dauant dera extension 
deth jaciment e des prioritats mercades per nosati madeishi 
ath començament dera campanha, s’a decidit qu’aguesti en-
terraments demoren coma resèrva arqueologica, ja qu’eth dia 
de deman es tecniques s’auràn desvolopat fòrça mès e quan 
sigue d’interès per part dera comunitat scientifica se pode-
ràn catar entà pr’amor d’extrèir informacion des cadavres, çò 
qu’aué en dia ei inviable pes còsti (ADN) e, per ua auta part, 
se poderà trèir informacion qu’ath dia d’aué, damb er estat 
actuau des tecniques de laboratòri, encara non son pro des-
volopades.
Podem diferenciar aguesta fasa d’enterrament dera localiza-
da ara hè 15 ans perque entre es dus estadis auem localizat 
un estrat fòrça escur format per pèires fòrça granes (U.E. 228) 

extension enquia arténher un totau de 47 m2. Se rebaishèc 
er espaci entre 10 e 140 cm enquia arribar ath nivèu naturau 
de margues, qu’ère eth que mostraue es retalhs hèti quan se 
bastiren es hòsses. Se podec constatar qu’era nomentada ne-
cropòli ère vertebrada en hòsses totes eres orientades tara 
gessuda deth solei. 
En catar era zòna se trapèren 21 sepultures de bona factura 
(des quaus sonque se’n dauriren 14 per manca de temps ma-
teriau). Aguesti enterraments les interpretèrem en un principi 
damb cronologies que se podien plaçar entre eth sègle V e VI, 
segontes es resultats deth materiau ceramic que i apareishec. 
Aguestes èren conseqüéncia dera aparicion d’un vas de tèrra 
sigillata clara D paleocristiana iranja (forma 15a de Rigoir) de 
produccion aquitana ath dejós d’ua des hòsses infantiles (Ri-
goir, 1960, 1968, 1971). Aguesta terralha ei d’ua classa que se 
distinguís peth sòn vernís fòrça degradat iranjat e pera pasta 
deth madeish color. Era decoracion ei a arròdeta e formada 
per ua seriacion de cercles de linha simpla, farcida damb un 
aute motiu qu’ei tanben un rondèu, junhidi dus a dus per miei 
d’uns tèmes vegetaus verticaus; er acabament ei fòrça ele-
mentau, constituït per un reng de mieges lues.
Eth nombre de hòsses localizades non indicaue pas era den-
sitat totau dera necropòli, ja qu’er aspècte generau deth ja-
ciment mos hège a pensar qu’es hòsses trapades non repre-
sentauen sonque ua mòstra deth conjunt sepulcrau qu’en un 
aute temps auec. Aguest cementèri podíem assegurar qu’auie 
ua extension fòrça mès grana peth costat oèst e eth costat 
nòrd.

CAMPANHA 2008
Era campanha comencèc pera part superiora deth jaciment, 
ja qu’era part inferiora ja auie demorat acabada ena prumèra 
campanha d’ara hè 15 ans. Se i dauric ua extension de 10 x 6 
m, o sigue 60 m2.
En prumèr lòc, se hec un rebaishament generau de toti es 
nivèus, tan organics coma d’arrossegament deth laueg que 
baishe deth Barranc de Cal e qu’afectaue era zòna d’actuaci-
on. Aguesti trabalhs s’amièren a tèrme mejançant ua maquina 
retrocatadora mixta provedida de pala de neteja e pala car-
gadora. Sonque se rebaishèren entre 63 cm e 83 cm a ma-
quina, ja qu’a compdar d’aguesta pregonditat comencèren a 
aparéisher es rèstes des prumères cobèrtes des hòsses plaça-
des en aguest endret elevat. Quan gesseren es nivèus arque-
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que les separe. Aguest dilhèu sigue producte de bèth botàs 
de pèires e tèrra produsit damb posterioritat ara utilizacion 
d’aguest endret coma lòc d’enterrament ena prumèra fasa, 
qu’en prumèr moment considerèrem paleocristiana (sègles 
V-VI dC), segontes es materiaus apareishudi ena prumèra 
campanha, encara que damb posterioritat auem observat 
qu’èren intrusius.
Es hòsses les trapam laguens d’un retalh de planta rectangu-
lara damb es extrems arredonidi damb orientacion èst-oèst. 
Es cistes o hòsses de labades son bastides damb labasses ver-
ticaus que conformen ua caisha que pòt èster rectangulara 
o trapezoidau. Aguestes son caperades damb diuèrses laba-
des plaçades de manèra orizontau ath dessús dera capsa. Tà 
evitar-i filtracions o er accès d’animaus, trapam uns pegats 
d’arguila verdosa que sagèren es henerècles entre es pèires. A 
mès a mès, d’un costat e er aute deth cap trapam de manèra 
majoritària dues pèires (que sòlen èster de pèira esponja o es-
top) qu’an coma foncion que non se vire eth cap deth defunt.
Sus eth tèma der auviatge, podem díder que non auem lo-
calizat sonque un objècte metallic en un des enterraments, 
era foncion deth quau aué en dia desconeishem. En çò que 
tanh ath rituau, observam que toti es enterraments son orien-
tadi entara gessuda deth solei, damb era diferéncia qu’entre 
aguesti enterraments e era fasa mès antica trapam ua clara 
distincion en moment de hèr es enterraments. En aguesti, un 
viatge s’a depositat eth cadavre laguens dera cista, aguest ei 
caperat damb tèrra, a diferéncia dera fasa mès vielha, que tra-
pam qu’es cadavres non son caperadi damb tèrra a excepcion 
d’ua hòssa.
Un viatge acabada aguesta fasa, situada ena part mès nauta 
der endret, connectèrem damb es hòsses qu’ara hège quinze 
ans qu’auíem deishat en talh dera actuacion. Aguestes s’auien 
deishat de costat pera impossibilitat de daurir-les, ja que de-
morèren per dejós deth mur (M-1) qu’en aguesta campanha 
auem esbauçat entà poder trabalhar en extension en jaci-
ment. Açò mos a permetut unificar es registres arqueologics 
des dues temporades e amassar en ua madeisha documenta-
cion grafica e planimetrica totes dues actuacions.
En totau, aguestes hòsses situades en talh eren sèt (EN-6, EN-
7, EN-23, EN-24, EN-52, EN-59 e EN-60). Podem díder qu’en ua 
d’eres auem localizat un element materiau fòrça interessant: 
s’a trapat un vas ceramic ath costat deth cap dera sepultura 
que correspon a ua petita dorneta de ceramica oxidanta. Dil-

hèu correspon a ua aufrena alimentària (dempús des analiti-
ques corresponentes poderam endonviar s’ère liquida o soli-
da).
Gràcies ath bon ritme de trabalh, decidírem daurir per dejós 
deth camin d’accès as finques situades ena part nauta deth 
jaciment (de hèt, gràcies as òbres amiades a tèrme en 1993, 
se trapèc eth jaciment...) e d’aguesta manèra connectar defi-
nitivament es dues campanhes entà atau completar eth plan 
deth jaciment plaçat ena part baisha der endret. De resultes 
dera unificacion des dues temporades en acabar era d’en-
guan, podem díder qu’auem localizat 42 enterraments (entre 
es dues actuacions) corresponenti ara fasa mès antica.
Açò a representat un gran esfòrç, ja qu’auem dubèrt un espaci 
de 8 m x 5 m que mos a dat ua estenuda de 40 m2 mès, ath 
delà des ja dubèrti ena part nauta e ena zòna deth talh. Parlam 
d’esfòrç sustot perque auem agut de rebaishar aguest sector 
entre 60 cm e 1,45 m, que a generat un volum de tèrra im-
mens. Er esfòrç a estat gratificant, ja que se i an localizat mès 
enterraments antics e en un aute d’eri tanben s’a localizat un 
vas ceramic des madeishes caracteristiques deth mentat mès 
ensús. A part des enterraments localizadi ena campanha der 
an 1993, se n’an trapat 12 mès, des quaus per manca de temps 
materiau sonque n’auem dubèrt 7. Tanben podem constatar 
que per dejós encara se n’intuïssen mès, mès aguesti auem 
decidit deishar-les coma resèrva arqueologica tath futur.

Resultats der estudi antropologic des enterraments
S’an estudiat es rèstes umanes provenentes de 22 hòsses. Ei 
evident que se tracte d’un grop que non represente era to-
talitat dera poblacion, ja que non i son representadi toti es 
grops d’edat. Aguest biaish se poderie déuer a que se tracte 
sonque d’ua mòstra deth totau dera necropòli o ben perque 
reaument era poblacion ère esbiaishada. Eth grop estudiat ei 
conformat majoritàriament per individus adults, ja que non i 
a sonque ua mainada e dus adolescents. Tanpòc i é represen-
tada era gent vielha. Per çò que hè ath sèxe des individus, era 
poblacion masculina practicament doble era femenina.
Era mortalitat semble qu’arribèc abans as hemnes qu’as òmes, 
a on eth pic de major mortalitat se trape enes 25-35 ans. En 
ambdús sèxes, e laguens des limitacions des mòstres, semble 
qu’eth grop non superèc es 45 ans. Cride, donc, era atencion 
era abséncia d’individus d’edat senila.
S’a hèt er estudi dera estatura dera poblacion. Aguesta s’a cal-
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o començaments deth sègle V dC enquiath VI, podie apertier 
a ua cronologia paleocristiana, mès, damb es datacions hètes 
a posteriòri mejançant eth C14, vedem qu’era cronologia se 
mos place entre es sègles IX-X dC. Era preséncia d’aguestes ne-
cropòlis simples poderie constituir er indici dera existéncia de 
petites comunautats dedicades ara agricultura o ath bestiar, o 
ben ara explotacion d’ua economia mixta de subsisténcia, que 
damb eth pas deth temps darie lòc ara creacion d’ua sèria de 
vici o villae establits pendent es prumèri sègles.
Se plantegèc era ipotèsi qu’a conseqüéncia dera toponímia 
deth lòc, aguesta necropòli sagèsse de cristianizar aguest 
lòc a on se hègen rites de caractèr presomptivament pagan, 
coma ei era crema deth Haro era net de Sant Joan. 
Es dades disponibles mos hèn a creir ena existéncia d’aguestes 
petites necropòlis de sepulcres de labades sense associacion 
topografica possibla, qu’arringuen, probablament, d’un mo-
ment plaçat entre era darreria deth Baish Empèri e era epò-
ca de transicion ath mon medievau. Era preséncia d’un petit 
vaishèth de ceramica paleocristiana mos enquadre de manera 
fòrça orientativa era fasa mès antica d’aguesta necropòli liga-
da damb un presomptiu jaciment d’aguesta cronologia que 
non deu èster guaire luenh deth nòste cementèri, ja que sem-
ble èster que formarie part de quauqua aportacion de tèrres.
Se mos centram enes dades antropologiques, podem afirmar 
que se tracte d’ua poblacion relativament joena, composada 
basicament d’individus de sèxe masculin. Es dades antropo-
metriques indiquen qu’era poblacion en estudi ei tipicament 
“normau”, perque es dimensions e caracteristiques craniaus e 
postcraniaus entren laguens dera variabilitat de d’autes po-
blacions contemporanèes. En generau, se pòt díder que se 
tracte d’un grop relativament naut, tant per çò que hè ath 
sèxe masculin coma ath femenin, e qu’era diferéncia entre 
ambdús sexes ei petita.
En aguest cas, a estat especiaument util er estudi des pato-
logies e es marcadors ocupacionaus, ja qu’an permetut esta-
blir ua relacion dera poblacion damb eth bestiar mès o mens 
estreta, enquiath punt d’auer aquerit patologies pròpies de 
populacions ramadères, coma era brucellòsi, constatada au-
mens en ua hemna.
D’un aute costat, era configuracion orografica aranesa poguec 
exercir quauqua influéncia sus eth desvolopament muscular 

culat a compdar des formules de Pearson: 167,81 cm tath sèxe 
masculin e 158,88 cm tath sèxe femenin. En comparar agues-
tes dades damb es obtengudes en d’auti estudis tanben cal-
culades a compdar dera formula de Pearson, era talha mas-
culina calculada serie fòrça semblanta as rèstes provenentes 
des medievaus catalans e des visigòts castelhans. Demore 
clar qu’en generau se tractarie d’una poblacion fòrça nauta en 
comparason damb era rèsta e damb ua diferéncia entre sèxes 
des mès petites.

CONCLUSIONS
Damb aguesti prumèri resultats, podem auançar quauques 
conclusions iniciaus, se tiem en compde qu’encara manquen 
diuèrses analitiques entà hèr.
Era catacion a permetut establir ua evaluacion precisa dera 
necropòli. Ei evident que se tracte d’un mener emmarcat en 
un moment clau dera epòca nautmedievau, que poderà ès-
ter de vitau importància entara coneishença dera poblacion 
d’aguesta region.
Semble èster qu’ath long deth sègle III, era inumacion se co-
mence a generalizar e ara fin remplace era incineracion ena 
zòna de Comenge (Lizop, 1931: 328–331). Mès tard, quan ei era 
règla, es còssi son plaçadi laguens de sarcofags de marme en 
forma de caisha alongada, damb es costats verticaus o exva-
sadi. Enes petiti cementèris des viles rustiques des regions li-
mitròfes, es sepulcres de labades son hèti damb granes pèces 
trabalhades o serrades, disposades variablament segontes es 
sues dimensions. A compdar deth materiau ceramic apareishut 
ena nòsta necropòli, pensèrem a priòri qu’era fasa mès antica 
ena qu’auíem trapat elements datadi de darrèrs deth sègle IV 
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des cames, mès mercat qu’eth des braci. Non auram de pensar 
en ua poblacion sedentària, senon mès lèu damb un grad de 
mobilitat importanta, qu’acompanhaue eth bestiar a pèisher.
Atau madeish, quauqui individus presentarien ua fòrta dete-
rioracion dentau que se poderie relacionar damb quauqua 
activitat a on era boca passarie a èster ua airina utila tà quau-
qui prètzhèts quotidians.
Era alimentacion, evaluada a compdar der estudi dentau 
e dera analisi d’isotòps estables, serie basicament de car-
boidrats damb ua menor aportacion de proteïna dera carn. 
Comparada damb d’autes poblacions medievaus europèes 
semble qu’era origina des proteïnes dera carn vierie essen-
ciaument de derivats lactics. Ei evident que serie parionament 
compensada, ja que non i a cap de marcador de salut que hès-
que a pensar en ua escassetat alimentària, coma tanben ac 
demòstre era sua estatura.
Atau madeish, er estudi totau dera poblacion permeterà apre-
gondir en grop atau coma ena evolucion dera populacion 
mejançant er estudi diacronic dera necropòli.

MUSEALIZACION DER ESPAI
Un viatge finalizada era actuacion e damb eth compromís 
qu’auíem aquerit damb eth propietari deth terren entà po-
der actuar-i, auérem de reintegrar era finca ath sòn estat 
originau e açò implicaue tornar a bastir eth paredau que 
delimitaue eth prat pera sua banda sud. Coma quauques 
hòsses demorauen ena verticau d’aguesta paret, decidírem 
deishar-les e reintegrar-les-i. Coma auíem diuèrses còtes 
d’enterraments, açò mos permetie explicar coma funcionèc 
aguesta necropòli ath long deth temps. Es enterraments 
mès nauti demoreren laguens deth nau paredau, çò que 
permetec era sua vision en seccion, e era rèsta restèren en 
còta zerò e atau podíem mostrar-les damb era cubèrta a 
base de labades.
Pr’amor qu’aguest espai siguesse didactic e siguesse ente-
nedor per se solet, placèrem laguens des hòsses situades en 
talh deth mur, fotografies a escala reau des enterraments ori-
ginaus entà facilitar atau era comprension der espai. A mès a 
mès, tot aguest airau se protegic damb ua barralha de husta e 
se i placèc un panneu explicatiu.
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RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA A LA NECRÒPOLI  

DE LES FOSSES D’ERILLCASTELL  
(EL PoNT DE SUERT, L’ALTA RIBAGoRçA) 

Núria Armentano Oller 1, Esther Medina Guerrero 2 , Marta Santandreu Valiño 3,  
Josep Gallart Fernàndez 4

RESUM
A finals de l’any 2009 es va tirar endavant una actuació 

arqueològica d’urgència al marge d’un camp de 
conreu proper al poble d’Erillcastell, al terme municipal 

de Pont de Suert (l’Alta Ribagorça). Els objectius 
de la intervenció arqueològica es van centrar en la 

documentació exhaustiva dels enterraments localitzats 
i l’estudi dels materials arqueològics i antropològics 
exhumats. La intervenció va permetre documentar i 
excavar tres estructures funeràries, i l’exhumació de 

les restes esquelètiques que hi havia al seu interior. La 
recerca, més enllà de contrastar informació referent 
a la documentació antiga disponible, aporta noves 

dades paleoantropològiques que possibiliten millorar el 
coneixement d’aspectes sobre la població que habitava a 

l’Alt Pirineu durant l’Alta Edat Mitjana. 

PARAULES CLAU
Erill Castell, Pont de Suert, necròpolis, edat mitjana, 

antropologia.

ABSTRACT
Herein we present the results of the archaeological survey 
conducted in the site known as Fosses d’Erillcastell, in the 

municipality of Pont de Suert (Alta Ribagorça).
The objectives of the archaeological intervention focus on 

thorough documentation of the burials located and the 
study of the archaeological and anthropological materials 

exhumed.
The intervention enabled the excavation and documentation 

of three funerary structures and the exhumation of skeletal 
remains that were inside.

Beyond comparing information in the old documents 
available, research contributes palaeoanthropological 

data that facilitates improved understanding of aspects 
concerning the population that inhabited the High Pyrenees 

during the Middle Ages.

KEYWORDS
Erill Castell, Pont de Suert, necropolis, Middle Ages, 

anthropology.
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INTRODUCCIÓ
La notícia de la presència d’unes restes òssies i d’unes tombes 
de lloses que s’estaven degradant en el marge d’un camp de 
conreu a l’indret conegut amb el nom de les Fosses, pròxim 
del poble d’Erillcastell, la donà als Serveis Territorials de Cul-
tura a Lleida Jordi Suils, professor de la Universitat de Lleida, 
que havia rebut l’avís del senyor Abel Peguera, propietari dels 
terrenys. 
Davant del perill de destrucció i pèrdua d’informació de les se-
pultures i les restes òssies, a causa de l’erosió i la seva exposi-
ció a les inclemències atmosfèriques, el Servei d’Arqueologia 
i Paleontologia del Departament de Cultura va encarregar a 
l’empresa ÀTICS, S.L. la realització d’una intervenció arqueo-
lògica d’urgència, la qual es va dur a terme entre el 29 i 30 
d’octubre de 2009, sota la direcció tècnica i científica de l’an-
tropòloga Núria Armentano. En el treball de camp, en l’estudi 
històric i en la documentació fotogramètrica hi col·laboraren 
Esther Medina, Marta Santandreu i Josep Gallart. En l’estudi 
antropològic al laboratori hi col·laboraren Dominika Nociaro-
vá i Joan Piera
La sepultures localitzades estan ubicades en el límit superior 
del talús del marge sud d’un bancal de conreu, el qual limita, 
per aquesta banda, amb l’antic camí de la Borda de Damont, 
actualment en desús, i amb la font de les Comelles. Aquest 
camí es va netejar fa uns anys amb una màquina la qual cosa 
en va provocar l’erosió que va afectar les tombes que es tro-
ben a la part alta del mateix. 
L’indret està situat a uns 500 metres al nord del poble d’Erillcas-
tell, actualment deshabitat, pertanyent al municipi d’El Pont 
de Suert (figura 1). Les seves coordenades UTM són: 319.494; 
Y: 4.699.884 i la seva altitud és de 1453 msnm. El bancal on es 
localitzen les sepultures forma part d’una sèrie de bancals de 
conreu situats a la vessant sud-est de la Serra de la Canal de 
les Tallades, en alguns casos separats per marges de pedra en 
sec i esglaonats en direcció nord-sud, entre el barranc de les 
Sansivertes i el barranc de la Fornera. Aquests desguassen al 
barranc de Peranera pel costat dret, i estan rodejats per bos-
cos i clapes boscoses d’alzines i roures, que a la part nord co-
lonitzen els bancals que de fa temps no es conreen. 
El poble d’Erillcastell, actualment deshabitat, ocupa un turó 
enlairat en relació els terrenys circumdants, la qual cosa li 

confereix el domini visual d’un ampli territori. El poble es tro-
ba emplaçat entre el barranc de la Fornera i el del Canal de 
Fener que desguassen el barranc de Peranera pel seu costat 
dret. L’església, en un estat molt precari a causa de l’abandó, 
està dedicada a santa Maria, i és una construcció d’època mo-
derna, tot i que té un origen romànic, documentada a finals 
del segle XII (Boix, 1996b). Del castell que dóna nom al poble 
actualment pràcticament no en queden vestigis, però té una 
identitat històrica molt important, lligada amb l’antiguitat de 
família Erill. La referència documental més antiga del castell 
d’Erill apareix en una escriptura de donació d’una peça de ter-
ra “in castro Erilli...” al monestir de santa Maria de Labaix que 
data del 1022 (Boix 1996a, p. 58).

DESCRIPCIÓ DE LES TOMBES
La intervenció arqueològica es va iniciar amb la neteja manu-
al exhaustiva de la part del marge on eren visibles les lloses 
de les tombes (figura 2) fins que es va localitzar el seu coro-
nament i els retalls de les fosses excavats en el substrat geo-
lògic. A continuació s’excavaren amb metodologia arqueolò-
gica les tres unitats funeràries localitzades, seguint el mètode 
de registre proposat E. C. Harris (1991) i A. Carandini (1997), i 
s’exhumaren les restes antropològiques del seu interior1. Atès 
que la intervenció es realitzà en un context exclusivament fu-
nerari, es van diferenciar les diverses tombes en Unitats Fune-
ràries (UF), les quals compten amb una unitat estratigràfica 
(UE) específica per a l’element construït, l’estrat que el farceix, 
l’esquelet i la fossa.
Les tres unitats funeràries documentades presenten una sèrie 
de trets comuns, basats en la tipologia del continent funera-
ri (una caixa de lloses i coberta amb material litològic de la 
zona), l’orientació de la tomba i dels esquelets (est-oest, amb 
la capçalera a l’oest), la desconnexió anatòmica d’alguns os-
sos (fet que demostraria la col·locació dels individus dins un 
espai buit de sediment), un important procés d’erosió i des-
trucció que ha suposat l’afectació de la part dreta en la major 
part dels cossos i de les estructures i, finalment, la possible 
alineació de les tombes d’acord amb una planificació de l’es-
pai funerari.
La Unitat Funerària 1 (figures 2 i 3) correspon a una fossa de 
planta ovalada amb tendència rectangular (UE 1003), excava-
da en el substrat geològic (UE 1004), caracteritzat per materi-
als detrítics com les sorrenques i les lutites amb carbó, a més 
de petits fragments d’hematites de coloració groguenca. Dins 
la fossa s’hi introduí una caixa de lloses amb material litològic 
divers, sobretot sorrenques i esquistos (UE 1000), de planta 
amb tendència rectangular, de la que es conservaven tres llo-
ses de la coberta (de material sorrenc i d’esquist) (figura 2), 
dues d’elles senceres, la llosa de capçalera, lleugerament des-
plaçada per la pressió externa, i dues lloses del costat lateral 
nord. Totes les lloses del costat lateral sud i dels peus de la 
sepultura havien desaparegut a causa de l’erosió i de les eslla-
vissades del talús del marge.
El sediment (UE 1001) que cobria l’esquelet (UE 1002) era de 
color gris fosc, textura sorrenca, consistència solta, amb pre-
sència de graves i pedres de petites dimensions. 
Pel que fa a les restes esquelètiques, corresponen a un in-

1 Armentano, N; Nociarová, D. (2010). Estudi de les restes humanes de Les Fosses, Erill 
Castell (Pont de Suert, Alta Ribagorça). ANTROPÒLEGS.LAB. Barcelona.

Figura 1. Localització geogràfica de la intervenció a les Fosses 
d’Erillcastell (Alta Ribagorça).
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Figura 4. Estructura funerària 2 en el moment previ a l’exhumació de les restes òssies. Alguns elements esquelètics es van trobar desplaçats 
per les esllavissades i van ser recollits anteriorment.

Figura 3. Estructura funerària 1 en el moment previ a l’exhumació de les restes òssies. Alguns elements esquelètics es van trobar desplaçats 
per les esllavissades i van ser recollits anteriorment.

Figura 2. Lloses de coberta de l’estructura funerària 1.
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abdomen. Les cames en extensió. Les articulacions es mante-
nien de forma molt laxa, compatible amb una descomposició 
en espai buit (Brothwell, 1987). Probablement amb l’objectiu 
de fixar el cap, originalment es diposità una pedra al costat  
esquerra del crani. Tenint en compte l’alt grau d’erosió del 
costat dret és probable que existís un mètode semblant en 
aquesta part malgrat que no s’hagi conservat. De la mateixa 
manera que succeeix amb la UF 1, el costat dret es troba tam-
bé infrarrepresentat.  
Es tracta d’un esquelet amb una talla estimada de 1,56 m. de ti-
pologia camesoma, estatura baixa. El crani és gran, de contorn 
pentagonoide, mesocrani amb un índex frontoparietal mitjà 
(metrimetop), amb crestes frontals intermèdies i amb unes bos-
ses parietals marcades (figura 5). La mandíbula és ample (bra-

dividu adult jove, d’una edat entre els 24 i els 29 anys, de 
sexe probablement femení (Ubelaker, 1989; Krogman i 
Iscan, 1986; Ferembach et al. 1980; Crétot, 1978; Martin i 
Saller, 1975; Olivier, 1960). El cos es diposità a la tomba en 
posició de decúbit supí, amb el cap a l’oest. En el moment 
de la exhumació de les restes es trobà infrarrepresentat per 
la manca del crani (tan sols es recuperaren algunes dents) 
i per la desaparició dels elements ossis de la part dreta de 
l’esquelet, probablement a causa de les esllavissades: no es 
conservava la tíbia, el peroné i els ossos del peu esquerre. Hi 
havia una llosa al costat esquerre del crani, probablement 
destinat a fixar-lo, sense, però, que arribés a configurar una 
capçalera interna antropomorfa, com succeeix en una de les 
tombes de la necròpoli propera de sant Joan de Boí (Farràs, 
2001-2202, 322-323). La preservació esquelètica és del 50 % 
(Walker et al., 1988). A partir de la posició de les restes con-
servades in situ s’ha pogut conèixer i reconstruir la posició 
originària de l’individu a la sepultura: articulat en decúbit 
supí, braç esquerre estès al llarg del cos amb la mà a nivell 
del pubis, i avantbraç dret flexionat creuant el tòrax. Exten-
sió d’extremitats inferiors (Brothwell, 1987). Pel que fa a les 
anomalies òssies i dentals s’ha observat cribra femoral al coll 
del fèmur esquerre, línies d’hipoplàsia de l’esmalt dentari i 
càlcul dental (Isidro i Malgosa, 2003; Campillo, 2001; Chime-
nos et al., 1999).
La Unitat Funerària 2 (figura 4) estava situada a 1,30 me-
tres de la UF1, en direcció est i es trobava en millor estat de 
conservació. L’estructura correspon  a una fossa excavada 
en el substrat geològic, de planta ovalada amb tendència 
rectangular (UE 1008), dins la qual s’introduí una caixa de 
lloses amb material litològic divers, sobretot esquistos, i en 
menor proporció, sorrenques. La caixa de lloses (UE 1005) 
és de planta amb tendència rectangular, i se’n conservaven 
escassos elements de la coberta, la llosa de capçalera, lleu-
gerament desplaçada per la pressió externa, i dues lloses del 
costat lateral nord. Les lloses del costat lateral sud, de la ma-
teixa manera que en la UF 1, havien desaparegut totalment 
a causa de l’erosió i de les esllavissades de terres del talús 
del marge. De la llosa dels peus només se’n conservava un 
fragment recolzat sobre el lateral i desplaçat de la seva posi-
ció original. El sediment (UE 1006) que cobria l’esquelet (UE 
1007) era de color gris fosc, textura sorrenca, consistència 
solta, amb presència de graves i pedres de petites dimen-
sions i s’hi diposità amb posterioritat a la descomposició 
del cos. Presentava la particularitat que les terres de sota 
l’esquelet contenien nombrosos carbons2, especialment en 
contacte amb els elements esquelètics.
L’estudi antropològic indica que l’esquelet és compatible amb 
les restes d’un individu adult jove, d’una edat entre els 20 i 
els 24 anys, de sexe masculí (Ubelaker, 1989; Krogman i Iscan, 
1986; Ferembach et al. 1980; Crétot 1978; Martin i Saller, 1975; 
Olivier, 1960). La posició de les restes indica que l’individu va 
ser inhumat en decúbit supí, amb el cap a l’oest i els peus a 
l’est, l’avantbraç dret creuant el cos i la mà propera a l’avant-
braç esquerre, i braç esquerre estès al llarg del cos i la mà a 

2 Les anàlisis de 25 mostres d’aquests carbons realitzats per Raquel Piqué i Huerta 
del Servei d’Anàlisis Arqueològiques de la Universitat Autònoma de Barcelona van 
determinar que totes elles pertanyien a una mateixa espècie: Pinus tipus sylvestris-
nigra (pi roig-pinassa). Cal destacar que actualment al voltant de la zona de la necròpoli 
només hi ha boscos d’alzines i roures.

Figura 5. Reconstrucció de les restes esquelètiques 
de l’individu de la unitat funerària 2 al laboratori.
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possible politraumatisme, la distribució de les fractures po-
dria estar relacionada amb un rodament (caiguda en planell 
inclinat o similar), o bé amb una cadena traumàtica, que po-
dria ser explicada a partir d’un primera lesió a les extremitats 
inferiors que propiciés que la persona anés tenint caigudes 
successives. Pel que fa al possible quist epidermoide, es tracta 
d’un tumor benigne, de creixement lent, i la seva gravetat de-
pèn primordialment de la seva situació, que en aquest cas no 
comporta complicacions (Campillo, 1977). La patologia oral 
que presenta l’individu és en forma de càlcul dental, i línies 
d’hipoplàsia de l’esmalt dentari. També s’ha observat un fort 
desgast de les peces dentals, poc coherent per l’edat que té 
l’individu.

La Unitat Funerària 3 (Figura 9), es localitza a 5,30 metres a 
l’oest de la UF 1, en una zona d’escàs desnivell entre el marge 
el bancal de conreu i el camí, de forma que una part de les 
lloses laterals afloraven a la superfície. Fou bastida mitjançant 
una fossa excavada a la matriu geològica, de planta irregular 
amb tendència rectangular (UE 1012). En el seu interior s’hi 

quignàtia), amb la regió goníaca llisa, el mentó poc prominent i 
l’apòfisi geni lleugerament marcada (Brothwell, 1987; Krogman 
i Iscan, 1986; Olivier, 1960). S’ha observat la presència d’alguns 
caràcters epigenètics a nivell cranial com és la presència de l’os 
inca a l’occipital i d’ossicles lambdoïdeus (Hauser i DeStefano, 
1989; Brothwell, 1987).

A nivell d’extremitats, els índexs diafisaris dels ossos llargs 
d’húmers i fèmurs indiquen un aplanament diafisari (plati-
bràquia a húmers i hiperplatimeria i platimeria a fèmurs), 
mentre que a cúbits i tíbia indiquen diàfisis arrodonides 
(hipereurolènia i eurolènia a cúbits i euricnèmia a tíbia) 
(Krogman i Iscan, 1986; Martin i Saller, 1975; Olivier, 1960). 
Pel que fa a la paleopatologia aquest esquelet presenta di-
verses anomalies poc habituals en restes antropològiques 
antigues, i que podrien ser compatibles o bé amb un po-
litraumatisme, accidental, o bé amb una malaltia genètica 
com la osteogènesi imperfecte (OI), ja que presenta 6 frac-
tures consolidades (afectant el terç distal de radi esquerre,  
mitja diàfisi de fèmur dret, terç proximal de peroné esquer-
re, terç distal de tíbia esquerre, cinquè metatarsià de mà es-
querre, i una costella esquerra indeterminada3 (Isidro i Mal-
gosa, 2003; Campillo, 2001) (figura 6). També presenta dues 
lesions microtraumàtiques compatibles amb osteocondritis 
(a epífisi distal de la tíbia dreta i a la primera falange proxi-
mal del peu esquerre) (figura 7 i 8), i una lesió al frontal, ben 
definida, en forma de llàgrima, d’uns 3 mm de profunditat, 
10 mm d’amplada transversal x 15 mm de longitud aproxi-
madament, sense conseqüències a l’endocrani, compatible 
amb un quist epidermoide (Campillo, 1977),  i una antever-
sió del coll femoral amb una rotació interna compensatòria 
a nivell distal. 
El diagnòstic diferencial es fa entre algun tipus d’osteogènesi 
imperfecta (OI) -que és un trastorn genètic que es caracterit-
za perquè els ossos es fracturen amb facilitat i sense motiu 
aparent-, i el politraumatisme. Pel que fa a la hipòtesi d’un 
3 S’agraeix la col·laboració del Dr. Ignasi Galtés (IMLC) per la realització i interpretació 
de les RX.

Figura 8. Osteocondritis de l’epífisi distal de la tíbia dreta.

Figura 6. Fractures consolidades a terç distal de radi esquerre, i terç 
distal de tíbia esquerra. A la RX de la tíbia és pot observar clarament la 
fractura, tot i que l’os presenta una molt bona remodelació.

Figura 7. Osteocondritis de la falange proximal del peu esquerre.
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construí una caixa de lloses amb material litològic fonamen-
talment d’esquist (UE 1009), de planta amb tendència rectan-
gular, de la que no es conservava cap element de la coberta. 
De la capçalera tan sols es conservava una pedra de petites 
dimensions i dues lloses de la part central del lateral nord. 
El lateral de la meitat sud havia desaparegut totalment, així 
com la llosa de tancament dels peus a causa de l’acció dels 
processos erosius i de l’eixamplament del camí en època con-
temporània.
De la mateixa manera que en els casos anteriors, la caixa va 
quedar reblerta amb posterioritat a la descomposició del cos, 
tal i com indica la desarticulació anatòmica d’alguns elements 
esquelètics (desarticulació de la cintura pèlvica, mandíbula 
caiguda sobre de les vèrtebres cervicals, i  les clavícules des-
plaçades). El sediment (UE 1010) que cobreix l’esquelet (UE 
1011) era de color gris fosc, amb textura sorrenca, de con-
sistència solta i amb presència de graves i pedres de petites 
dimensions.
Correspon les restes esquelètiques articulades d’un indivi-
du adult d’una edat entre els 45 i els 59 anys, de sexe feme-
ní (Ubelaker, 1989; Krogman i Iscan, 1986; Ferembach et al. 
1980; Crétot 1978; Martin i Saller, 1975; Olivier, 1960). In situ 
es conservava la meitat superior de l’individu mentre que les 
extremitats inferiors estaven molt malmeses. La posició de les 
restes indica que l’individu va ser inhumat en decúbit supí, 
orientat amb el cap a l’oest i els peus a l’est, i els braços cre-
uats sobre el pit. Les articulacions es mantenen de forma molt 
laxa o desarticulada, com es pot observar en el desplaçament 
dels elements ossis del braç esquerre (Brothwell, 1987). Se li 
estima una talla de 1,53 m (Krogman i Iscan, 1986; Martin i 
Saller, 1975; Olivier, 1960). Pel que fa a la paleopatologia s’han 
observat diverses afectacions òssies d’etiologia degenerativa 
a nivell de l’esquelet axial, en forma de corona osteofítica als 
cossos, i desgast i exostosis a les caretes de les últimes vèrte-
bres dorsals (D9-D12) i primera lumbar. També s’han observat 
alteracions de tipus microtraumàtic i traumàtic, com és la os-
teocondritis localitzada a la superfície auricular del coxal dret 
i l’engruiximent del V metacarpià de la mà dreta, compatible 
amb una fractura consolidada (Isidro i Malgosa, 2003; Cam-
pillo, 2001). A nivell de patologia oral presenta diverses pèr-

dues dentals ante-mortem tant a maxil·lar com a mandíbula, i 
un important desgast dentari (Chimenos et al. 1999).

CRONOLOGIA ABSOLUTA
La datació de radicarboni que es va efectuar pel Laboratori de 
Datació per Radiocarboni de la Universitat de Barcelona4, so-
bre material ossi d’un dels individus inhumats, ofereix una 
cronologia de 1085+ 30 BP, és a dir 980 cal DNE (1σ), o 894-
1016 cal DNE (2σ) amb una probabilitat del 95,4%. Cal tenir 
present que el resultat de la datació es refereix a un moment 
lleugerament anterior a la mort de l’individu i no a la data de 
l’acte de deposició del difunt en el context funerari.
Les tombes exhumades a la necròpoli de les Fosses, que pro-
bablement formaven part d’un conjunt funerari més ampli, 
corresponen a al tipus de caixa o cista de lloses i coberta plana 
també de lloses. La  cronologia absoluta les situaria en plena 
època altmedieval, concretament entre finals del segle  IX i 
inicis de XI dC.

PARAL·LELS I DISCUSSIÓ
En el decurs de la intervenció arqueològica es va realitzar la 
prospecció superficial al voltant de l’àrea on s’ubiquen les se-
pultures sense que es localitzés cap estructura que pugui fer 
pensar en la presència d’un hàbitat o edifici de culte en l’en-
torn immediat. vinculat amb les tombes. El fet de no haver-ho 
trobat no vol dir directament que no hagués existit, ja que els 
treballs agrícoles continuats a la zona podrien haver fet desa-
parèixer aquestes restes al llarg dels segles, o bé que aquestes 
es trobin ubicades en un indret més allunyat. 
En aquest sentit, però, es descarta la relació de les sepultu-
res amb Erillcastell, per una banda per la distància a què es 
troben, i per l’altra perquè les dades documentals  situen les 
notícies més antigues d’Erillcastell en una cronologia una 
mica més moderna que la datació radicarbònica  obtinguda 
dels esquelets. Per altra banda el topònim del lloc (les Fosses) 

4 Anàlisi realitzada en el marc del conveni entre el Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Laboratori de Datació 
per Radiocarboni de la Universitat de Barcelona. Número d’informe 03544/2010. 
Datació per radiocarboni de material ossi d’origen humà procedent les Fosses d’Erill 
Castell (El Pont de Suert, l’Alta Ribagorça ), signat pel Dr. Joan S. Mestres i Torres, a 
qui agraïm les orientacions i observacions que ens ha donat sobre les datacions 
radiocarbòniques.

Figura 9. Estructura funerària 3.
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podria evocar la presència de sepultures conegudes d’antic, 
el record de les quals ha perdurat en la toponímia. En altres 
necròpolis rurals aïllades de sepultures de lloses de la zona 
pirinenca, com la de Santa Eulàlia (Sort, Pallars Sobirà) o la 
del Serrat de les Capelletes (Esterri de Cardós, Pallars Sobirà) 
(Belmonte, 2005b), la toponímia invoca la possible vinculació 
amb una església o lloc de culte que ja va desaparèixer, o no 
s’ha localitzat.
A nivell tipològic les tombes localitzades a la necròpolis de les 
Fosses corresponen al tipus de tomba en caixa de lloses, un 
tipus de sepultura, que en les seves petites variants estructu-
rals,  en la majoria de casos relacionades amb el tipus de pedra 
emprada en la seva construcció, té un ús dilatat en el temps, 
que abasta des de l’antiguitat tardana fins a l’alta edat mitjana 
i en alguns indrets fins a època baix medieval. En els casos 
en que les necròpolis no es poden vincular a un lloc de culte 
o d’hàbitat, i també en aquells on  les inhumacions no pre-
senten cap tipus d’aixovar, elements metàl·lics d’ornament o 
restes d’abillament personal, que són la gran majoria, és difícil 
atribuir-los una datació precisa, i es fa imprescindible la data-
ció de 14C. L’orientació de les tombes és també molt uniforme 
en les sepultures en cista de lloses de tot Catalunya, repetint 
la disposició en direcció est-oest, amb la capçalera a l’oest i els 
peus a l’est. En els cementiris vinculats a esglésies les tombes 
s’hi disposen de forma paral·lela, i en les necròpolis rurals aï-
llades les sepultures poden tenir petites desviacions que s’ex-
pliquen amb les diferents gradacions de la sortida del sol en 
el decurs de l’any. Els individus inhumats en aquest tipus de 
sepultura estan disposats sempre en posició de decúbit supí, 
amb les cames en extensió i els braços als costats al llarg del 
cos o bé flexionats  i amb les mans  sobre tòrax o abdomen.
A l’Alta Ribagorça els únics paral·lels de necròpolis rurals aïlla-
des de tombes de lloses que trobem documentats, tot i que 
de forma molt imprecisa, són la del camí d’accés a Sarroque-
ta que apareixen a les respostes de Viuet al qüestionari de 
Francisco de Zamora de finals del segle XVIII (Casimiro i Juan, 
1994, p. 99) i la que, segons referències orals, es va localitzar a 
Malpàs quan es van construir les cases dels treballadors de les 
antigues mines de carbó5. En comarques veïnes pirinenques, 
tot i que les necròpolis d’aquest tipus no són massa nombro-
ses podem esmentar les de la Vinya de Benante (Esterri de 
Cardós, Pallars Sobirà) que es situa cronològicament entre 
finals del segle VIII i el segle IX dC. (Belmonte, 2005a), i la de 
la Creu de Rebollar de Bellpui (Les Valls d’Aguilar, l’Alt Urgell), 
que a nivell cronològic es pot situar entre el darrer quart del 
segle IX dC. i els inicis del segle XI dC (Armentano et al. 2012). 
Per altra banda a l’Alta Ribagorça estan abastament documen-
tades les tombes de lloses vinculades a les esglésies romàni-
ques dels municipis de la Vall de Boí i d’El Pont de Suert, la ma-
joria de les quals s’han documentat en el decurs dels darrers 20 
anys arran de les obres de restauració o sanejament proper que 
s’hi ha realitzat. Pràcticament en totes aquestes necròpolis les 
sepultures de lloses es localitzen a sobre els nivells geològics 
naturals i per sota de nivells de sepultures de fossa simple.
A l’església de la Mare de Déu de les Neus d’Irgo (El Pont de 
Suert, l’Alta Ribagorça) quan es va rebaixar amb control ar-
queològic l’interior del campanar de torre, que està adossat 

5 Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya. Departament de 
Cultura, Generalitat de Catalunya. 

a l’extrem sud-est de la nau, per tal de reforçar la fonamen-
tació6, es van localitzar 8 tombes en caixa i coberta de lloses, 
orientades d’est a oest. Una d’elles va aparèixer tallada per la 
fonamentació de l’absis romànic, per la qual cosa cal conside-
rar-la anterior a la construcció de l’església, vinculada, possi-
blement, a un lloc de culte anterior; la resta de tombes per la 
seva posició al costat de la paret lateral del temple es poden 
considerar, amb totes les reserves del cas, com a posteriors al 
la seva construcció. La cronologia que es pot atribuir a la se-
pultura tallada per l’absis cal  situa-la entre el segles XI i la data 
de construcció de l’església a la segona meitat del XII (Adell, 
1996a), mentre que per la resta de sepultures de lloses la cro-
nologia se situa entre aquesta data de l’església i el segle XIV.          
També en el marc de les obres de restauració de l’església de 
Sant Climent d’Iran (El Pont de Suert, l’Alta Ribagorça) realit-
zades per tal d’evitar les humitats de l’església7, es va rebaixar 
amb control arqueològic el nivell de terres del cementiri situat 
al nord-est i de l’anomenada era de Cal Joanot. Un espai que 
antigament també en formava part. Es van localitzar quatre 
tombes en cista de lloses i una d’infantil amb coberta de lloses 
a doble vessant, de secció transversal triangular, el que corres-
pon a un tipus de sepultura que també es documenta a Sant 
Joan de Boí, pertanyent a la fase B de la necròpolis (Farràs, 
2001-2002, p. 322-323), així com diverses tombes excavades a 
la roca amb coberta de lloses de difícil atribució cronològica. 
La cronologia pel conjunt de sepultures de lloses exhumades 
es pot situar entre la data de construcció de l’església a la se-
gona meitat del XII (Adell, 1996b) i el segle XIII.       
En les excavacions realitzades al costat est de l’església de 
Sant Joan de Boí (Vall de Boí, l’Alta Ribagorça)8 prop de la cara 
sud del campanar es van localitzar diverses tombes de lloses 
infantils, algunes d’elles amb la coberta inclinada, que es situ-
en cronològicament en el segle XII; així mateix de forma molt 
propera a la paret est de l’església es van localitzar 17 tombes 
en cista de lloses rectangulars d’adults i  joves, totes elles co-
bertes per diverses lloses, orientades d’est a oest, disposades 
de forma paral·lela a l’església. El grup de tombes que es situa 
cronològicament entre el darrer quart del segle XI, moment 
en que es construeix l’església (Junyent et al., 1996b, p. 216)  i 
el segle XII (Còts, 2000). 
Durant les excavacions que es van realitzar l’any 2000 a la pla-
ça annexa a l’església de Sant Joan de Boí9 a més dos murs i 
un petit forn de reducció de ferro anteriors al segle II dC, i de 
les restes de fonamentació de l’absis de l’església romànica, 
aparegueren 9 tombes en cista de lloses posteriors a la cons-
trucció de l’església (Farràs, 2001; 2001-2002). Corresponien a 
enterraments d’individus adults, orientats d’est a oest, en cai-
xes formades per lloses petites, i una d’elles amb coberta de 
lloses a doble vessant, de secció transversal triangular tipus 
de tomba també es va documentar a Sant Climent d’Iran i a 
la necròpoli de l’Hort de l’Església, situada prop l’església de 
Sant Iscle de la Massana (Andorra) (Fortó, Maese i Vidal, 2012, 
p. 227). Dues de les tombes de Sant Joan de Boí presentaven 
dues pedres col·locades a banda i banda del cap, de manera 
que configuraven a l’interior de la caixa una capçalera interna 
de tipus antropomorf (Farràs, 2001-2202, 322-323). També es 

6 Intervenció realitzada sota la direcció de J.R. Renyer (2005).
7 Intervenció realitzada sota la direcció de J.R. Renyer (2008).
8 Intervenció realitzada sota la direcció de P. Còts (2000).
9 Intervenció realitzada sota la direcció de Josep Farràs.
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va documentar un cas de reutilització funerària. La cronologia 
d’aquest grup de sepultures seria similar a la de les exhuma-
des a la zona del porxo de davant la porta.
A l’entorn de l’església de Santa Maria de l’Assumpció de Cóll 
(Vall de Boí, Alta Ribagorça) també s’hi van dur a terme ex-
cavacions10 i en les que s’hi van localitzar tombes de lloses 
amb coberta de lloses, tant d’individus infantils com d’adults, 
disposades sempre de forma paral·lela a l’església (E-W) i en 
alguns casos amb els costats recolzats en el mur de la matei-
xa. La cronologia atribuïble a les sepultures de lloses es situa 
entre el segon quart del segle XII, data de construcció de l’es-
glésia (Junyent et al., 1996a), i el segle XIII.
En les excavacions realitzades l’any 199611 a l’entorn de Santa 
Maria de Taüll (Vall de Boí, Alta Ribagorça), prèvies a les obres 
pavimentació, es va localitzar restes de la necròpolis que s’es-
tenia per la banda sud i est de l’església. A la zona est es va do-
cumentar un nivell superior d’enterraments en taüts de fusta, 
i per sota sepultures en caixa de lloses de pissarra (Benseny, 
1996, p. 225), que es pot situar cronològicament entre el segle 
XII i XIII. 
L’any 2009 es van realitzar onze sondejos de comprovació 
de l’assentament geològic i de l’estat de les fonamentacion-
s12en diferents punts dels murs de l’església de sant Feliu de 
Barruera (Vall de Boí, Alta Ribagorça). Junt a l’absis del cos-
tat sud es va localitzar una tomba de lloses amb dos adults 
sobreposats, i a la zona del porxo  una tomba parcialment 
conservada de lloses d’individu infantil. Totes dues sepultures 
es trobaven orientades E-W, amb el cap a ponent i els peus a 
llevant. Aquestes sepultures corresponen a la primera fase de 
la necròpolis, que es podria datar a partir de la fi del segle XI i 
el primer quart del segle XII, data de construcció de l’església i 
el segle XIII (Adell, 1996c; Junyent et al., 1996a).

CONCLUSIONS
La intervenció arqueològica que es va dur a terme la necròpo-
lis de les Fosses d’Erillcastell (El Pont de Suert, Alta Ribagorça) 
va possibilitar l’excavació i documentació de tres tombes con-
servades en el marge sud d’un camp de conreu i al costat del 
camí de la Borda de Damont, a poca distància de la font de les 
Comelles. 
Les tombes corresponen al tipus de cista de lloses de pedra 
local, formades per lloses als laterals, capçalera, peus i cober-
ta, orientades d’est a oest, amb la capçalera a l’est i els peus a 
l’oest. Els esquelets localitzats a l’interior de la cista estaven 
disposats en decúbit supí, sense cap element d’aixovar ni 
d’ornament personal, aspecte molt corrent en les necròpolis 
medievals. L’estat de conservació que presentaven tant les 
restes òssies com les tombes, no és bo, probablement a causa 
de l’erosió i lliscament de parts de les seves estructures al llarg 
del temps. 
Pel que fa a la cronologia, la datació radiocarbònica realitzada 
sobre una resta òssia humana situa els enterraments entre la 
fi del segle IX i principis del segle XI dC, resultat similar a la 
d’altres sepultures de comarques veïnes de la zona Pirinenca, 
o de la plana occidental catalana, que presenten les mateixes 
característiques.

10 Intervenció realitzada sota la direcció de M. Piera (2004); C. Belmonte (2009a); X. Geis 
(2010b).
11 Intervenció realitzada sota la direcció de Josep Regany Plens.
12 Intervenció realitzada sota la direcció de C. Belmonte (2009b).

Tot i que en superfície actualment no és visible cap altra se-
pultura, es possible que aquestes tres tombes formessin part 
d’una àrea cementirial més extensa,  la qual o bé no és visible 
superficialment, o bé ja han estat destruïdes les altres restes a 
causa de les tasques continuades del conreu del camp.  Cal as-
senyalar el caràcter aïllat de la necròpoli, sense cap relació di-
recta amb un lloc de culte ni d’hàbitat conegut actualment, la 
qual cosa no vol dir que no hagués pogut existir en l’antigui-
tat. També en aquest cas el fet de no localitzar les restes, o que 
aquestes no aflorin en superfície, potser és conseqüència de 
la seva destrucció, o bé que encara hi són però es localitzen en 
un indret més allunyat on no ha arribat encara l’arqueologia. 
La vinculació de la necròpolis amb el nucli d’Erillcastell en 
principi es descarta, ja que  per una banda es troba massa 
allunyat, i per l’altra les dates documentals que es coneixen 
són posteriors als resultats de la datació radiocarbònica ob-
tinguda de les restes de la necròpolis. 
A la mateixa comarca de la Ribagorça en els municipis de la 
Vall de Boí i el Pont de Suert s’han documentat sepultures en 
cista de lloses a la majoria de necròpolis vinculades a esglé-
sies romàniques que per les característiques que presenten 
es considera que són posteriors a la construcció d’aquestes 
esglésies, a excepció d’un exemplar de la necròpoli de la Mare 
de Déu de les Neus d’Irgo que va aparèixer tallada per la fona-
mentació de l’absis romànic. Així mateix a la mateixa comarca 
hi ha notícies antigues i orals de la presència de necròpolis 
rurals aïllades, però avui és difícil comprovar la seva existèn-
cia, com també que no es puguin vincular a un edifici de culte 
o a un lloc d’hàbitat.  Per altra banda també necròpolis rurals 
aïllades s’han anat localitzant en comarques pirinenques ve-
ïnes.  
L’estudi de les restes antropològiques ha aportat dades físi-
ques sobre dues dones i un home que van ser enterrats en 
aquest cementiri del segle X. Tots tres esquelets corresponen 
a individus d’edat adulta, però dos d’ells joves, amb una edat 
propera als 25 anys. No s’han trobat restes de cap individu 
infantil, tot i que no es descarta la possibilitat que el cemen-
tiri també en pogués acollir. L’anàlisi al laboratori ha permès 
detectar nombroses lesions esquelètiques antemortem en les 
restes de l’individu masculí procedent de la UF2. Aquest tipus 
de lesions, l’elevat nombre, i el fet que es trobin en un indivi-
du jove, no és habitual en paleoantropologia. S’ha fet l’estudi 
de sis fractures consolidades afectant ossos de les extremitats 
superiors i inferiors, i una costella esquerra, així com també 
lesions microtraumàtiques compatibles amb osteocondritis a 
articulacions de les extremitats inferiors. A més, aquest indivi-
du també presenta una lesió al frontal, sense conseqüències a 
l’endocrani, compatible amb un quist epidermoide. 
Cal destacar que les fractures esquelètiques presenten una 
molt bona remodelació, aspecte que sembla indicar unes 
pràctiques mèdiques per a curar i consolidar les fractures òs-
sies prou adequada en aquesta època o comunitat. Per altra 
banda, l’elevat nombre d’anomalies i patologia òssia, sugge-
reix a més, una dada de rellevància social, com és la realització 
d’una constant tasca de cura i manteniment dels individus 
més limitats del grup, i que durant un temps esdevenien una 
càrrega per a la comunitat. Probablement aquesta pràctica 
social es produïa dins l’esfera parental, aquella que garanteix 
la generació, manteniment i formació d’homes i dones del 
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grup. 
Per altra banda, cal fer notar, que és sota l’esquelet d’aquest 
individu, que es van trobar restes de carbons dins la tomba, 
aspecte que suggereix un dipòsit intencionat i diferenciat per 
a aquesta persona.
La documentació antropològica d’aquests tres enterra-
ments aporten dades sobre el món alt-medieval del Pirineu, 
i de la implantació dels grups o comunitats rurals al territori, 
que a jutjar per les evidències d’aquests tres protagonistes, 
sembla que esdevenien grups ben adaptats al medi, i capa-
ços d’integrar les persones menys productives i eficients, 
que en un moment donat podien representar una càrrega 
al grup. L’estudi de les restes també ha permès reconèixer 
que hi havia el coneixement de pràctiques mèdiques que 
permetien curar i consolidar correctament les fractures dels 
ossos llargs.
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RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA A LA NECRÒPOLIS  

ALTMEDIEVAL DE LA CREU DEL 
REBOLLAR DE BELLPUI. 
ESTUDI ANTROPOLÒGIC  

DE LES RESTES ESQUELèTIQUES
(LES VALLS D’AGUILAR, L’ALT URGELL)

Núria Armentano i Oller 1, Miquel Martí Rosell 2 i Josep Gallart i Fernàndez 3  

RESUM
El treball dóna a conèixer els resultats de la intervenció arqueològica 

duta a terme el 2009 a la necròpolis altmedieval de la Creu del Rebollar 
de Bellpui (les Valls d’Aguilar, l’Alt Urgell). L’excavació es va realitzar arran 
de la localització, de forma fortuïta, d’unes restes òssies humanes i unes 

sepultures en caixa de lloses. En el decurs de la mateixa intervenció es 
van documentar dues sepultures conservades in situ, que possiblement 
formarien part d’una necròpolis més amplia. Els treballs d’excavació van 

permetre documentar i exhumar les restes humanes d’una de les tombes 
i altres restes humanes que estaven escampades arran de l’esllavissament. 

Les restes òssies recuperades corresponen a un nombre mínim de 3 
individus, dos adults i un infant. La datació de radiocarboni ens situa els 

enterraments a cavall dels segles I -XI dC. 

PARAULES CLAU
Bellpui, Creu del Rebollar, necròpolis, tombes de lloses, època medieval, 

antropologia, datacions absolutes.

ABSTRACT
This work gives an account of the results of the archaeological excavations 

carried out in 2009 in the early medieval necropolis of Creu del Rebollar 
de Bellpui (Aguilar and Alt Urgell Valleys). The excavation was conducted 

due to locating, by chance, some human bones and graves in boxed slabs 
following a landslide. Throughout the years of this intervention, two in situ 

preserved graves were documented, possibly part of a larger necropolis. In the 
excavations human remains were documented and exhumed from one of the 
tombs and other human remains were scattered because of the landslide. The 
skeletal remains recovered correspond to a minimum of three individuals, two 

adults and a child. Radiocarbon dating places the burials between 9th-11th 
century AD.

KEYWORDS
Bellpui, Creu del Rebollar, necropolis, gravestone, medieval period, 

anthropology, absolute dating.
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INTRODUCCIÓ
Les intenses pluges del mes de gener de 2009 van produir una 
esllavissada de terres en el talús del costat sud de la carretera 
d’accés al poble de Bellpui, a poca distància de la casa anome-
nada Ca la Creu, les quals van deixar parcialment al descobert 
dues tombes, i entre les terres caigudes alguns ossos humans, 
així com algunes lloses que possiblement corresponen a d’al-
tres sepultures.
L’ajuntament de les Valls d’Aguilar fou informat de l’esllavis-
sament del talús i l’aparició de dues tombes i de la presència 
de restes òssies humanes entre les terres caigudes, i després 
d’una inspecció ocular per part d’alguns dels seus membres, 
va comunicar el fet als Serveis Territorials de Cultura de Lleida, 
i va sol·licitar un visita dels seus serveis tècnics.
En la visita efectuada a principis de mes de febrer següent per 
l’arqueòleg territorial es va poder constatar que l’esllavissa-
ment de terres havia deixat al descobert, a la part superior del 
talús, a uns 150 cm per sota del nivell de la carreta, la capça-
lera de dues tombes del tipus de caixa de lloses. Les dues es-
tructures estaven disposades una al costat de l’altra (Figura 1), 
i els mancava la llosa de la capçalera, aspecte que deixava al 
descobert els dos cranis del seu interior. En les terres esllavis-
sades del talús s’hi observaven ossos humans i algunes lloses 
de característiques similars a les de les tombes localitzades, 
que probablement podrien haver format part d’algunes se-
pultures destruïdes per l’esllavissada i podrien haver allotjat 
els ossos que estaven escampats (Figura 2). En el decurs de la 
visita es van protegir convenientment les parts de les tombes 
descobertes i es van recollir els ossos que es trobaven escam-
pats per la superfície de les terres esllavissades.
Davant de l’estat en què es trobaven les tombes, que corri-
en perill de destrucció i pèrdua d’informació per l’acció dels 
agents atmosfèrics, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
de la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya va encarregar a l’empresa ÀTICS, SL, l’execució 
d’una intervenció arqueològica, que es va dur a terme sota la 
direcció de Núria Armentano, amb la col·laboració de Miquel 
Martí i Josep Gallart.

SITUACIÓ
La zona de la necròpolis es localitza al peu de la carretera que 
comunica el nucli de Bellpui amb la carretera local LV-5134, 
que té l’origen a la comarcal C-14 a la Palanca de Noves i co-
munica les tres valls que conformen el municipi de les Valls 
d’Aguilar. Aquest municipi es troba situat a la dreta del riu Se-
gre, que li fa de límit pel costat est, i el barranc de Gavarret, 
que limita amb el Pallars Sobirà per l’oest. Al nord té com a lí-
mit el port del Cantó, amb el municipi de Montferrer i Castell-
bó, i pel sud limita amb els municipis de Fígols i Alinyà, Cabó 
i Ribera d’Urgellet. 
Les restes arqueològiques localitzades se situen a uns 200 me-
tres al sud del nucli urbà de Bellpui, al costat de la casa ano-
menada Ca la Creu, que dóna nom a la zona, en la partida de 
Rebollar (polígon 1, parcel·la 232) (Figura 3). Les seves coorde-
nades UTM (ED50) són: X: 361364, Y: 4684034 i la seva altitud 
és de 768 msnm. La zona està ubicada pràcticament al peu de 
l’antic camí que comunicava la vall del Segre amb els pobles 
dels municipis del Baix Pallars i de Soriguera a través de les valls 
del riu de la Guàrdia i els seus afluents el Castellàs i el Pallerols. 

Figura 1. Vista de les dues tombes localitzades a la zona que es va 
esllavissar del talús de la carretera d’accés a Bellpui.

Figura 2. Vista general de la zona que es va esllavissar amb les dues 
tombes i alguns ossos escampats, i lloses procedents d’altres tombes 
properes destruïdes.

Figura 3. Situació de lloc on es localitzen els enterraments.
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TREBALLS I RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ 
ARqUEOLÒGICA
En primer lloc, es van recollir les restes òssies humanes escam-
pades per sobre les terres que s’havien esllavissat del talús. 
Aquests ossos desarticulats i totalment desplaçats del seu lloc 
original es troben tafonòmicament molt alterats, i amb les pe-
culiars característiques que presenten les restes òssies quan 
han estat un temps exposades a la intempèrie: emblanquina-
ment de la cortical a causa de l’exposició solar, petites esquer-
des i fissures, i laminacions sempre seguint l’eix  longitudinal 
de l’os (Armentano et al., 2012).
Una vegada recollides les restes humanes disperses, es va ini-
ciar l’excavació del nivell superficial de terres vegetals, d’uns 
40-50 cm, que cobria la tomba situada a la part externa del 
talús i que quedava més a la vista, la Unitat Funerària 1 (UF 1), 
així com  també la capçalera de la  segona (UF 2), nivell que 

era perfectament detectable en el tall del talús (Figura 4). A 
continuació es va excavar un estrat de 15-20 cm de gruix que 
reblia l’estructura d’enterrament per sobre la llosa de coberta 
(Figura 5), així com la fossa, excavada en el substrat geològic, 
en la quals es va col·locar la sepultura.
Un cop excavada la capa de terra vegetal es va constatar 
que la segona sepultura (UF 2), que estava situada al costat 
esquerre de la primera, a molt poca distància i disposada en 
paral·lel, s’endinsava en direcció cap a la carretera i que per 
excavar-la calia retallar una bona part del talús fins al límit de 
la carretera o potser fins i tot ultrapassar-lo, la qual cosa n’hau-
ria compromès estabilitat futura. Davant aquesta evidència es 
va decidir no excavar aquesta tomba i protegir-la convenient-
ment de la intempèrie i de l’erosió, de cara a possibles futures 
intervencions arqueològiques en aquesta necròpolis.
En el decurs de la intervenció arqueològica es va realitzar la pros-
pecció superficial acurada dels terrenys del voltant de la necrò-
polis i no es va localitzar cap estructura que s’hi pogués relacio-
nar, ni cap resta ceràmica ni cap altre material arqueològic. Cal 
tenir present que l’entorn està abancalat i conreat d’antic. 

MORFOLOGIA DE L’ESTRUCTURA FUNERàRIA 1
Es tracta d’una tomba infantil en caixa de lloses, coberta per 
una llosa plana, orientada cap a llevant, col·locada en una fos-
sa rectangular excavada en el subsòl geològic format per ar-
giles i llims de color marró clar amb matriu sorrenca (UE 1003), 
a la qual li faltava la llosa de la capçalera que havia desapare-
gut amb les terres esllavissades i no es va localitzar. Aquesta 
tomba estava formada per dues lloses calcàries de 88 cm de 
llargada, 48 cm d’amplada i 6-8 cm de gruix, col·locades ver-
ticalment en ambdós costats laterals, falcades per diferents 
pedres calcàries que s’havien conservat a l’est de l’estructura 
(UE 1002) i una llosa vertical, també calcària, als peus, d’uns 
40 cm d’alçada i d’uns 40 cm d’amplada, que no es va poder 
documentar totalment perquè es trobava per sota del nivell 

del talús. La sepultura estava 
coberta (UE 1001) per una única 
llosa plana de 50 cm d’amplada 
per 95 cm de llargada i 8 cm de 
gruix que descansava a sobre 
les lloses que configuraven la 
caixa.  
A l’interior de la tomba, que es-
tava mitjanament reblerta per 
sorres i llims producte de fil-
tracions de sediments externs 
(UE 1004), es van documentar 
les restes d’un esquelet infantil, 
que no l’ocupaven totalment. 
Les restes es trobaven en con-
nexió anatòmica parcial (UE 
1005), articulat en decúbit supí, 
orientat d’est a oest, amb el cap 
a l’oest i els peus a l’est, els bra-
ços en semiflexió amb les mans 
al nivell abdominal (Figures 4 i 
5). La part superior de l’indivi-
du es conservava en connexió 
anatòmica laxa molt coherent, 

Figura 4. Vista inicial de la tomba excavada (costat dret de la imatge)  
(UF 1) i de la que no es va creure convenient excavar per raons de 
seguretat de la carretera.

Figura 5. Planta i seccions de la tomba excavada (UF 1) (Planimetria: J. Ignacio Giménez Gordón. ATICS S.L. / 
Servei d’Arqueologia i Paleontologia).
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mentre que la meitat inferior presentava alguns elements 
desarticulats i remoguts, com els coxals, els fèmurs, i la tíbia 
esquerra. La tíbia dreta i els elements del peu mantenien l’arti-
culació anatòmica. Es tracta d’una inhumació de tipus prima-
ri, amb alteracions tafonòmiques que han afectat la posició 
de la meitat inferior de l’individu i l’aspecte extern de la corti-
cal dels ossos, en forma de petits solcs i fissures atribuïbles a 
micromamífers rosegadors (Brothwell, 1987). La posició de les 
restes en el moment de l’exhumació era compatible amb una 
descomposició del cos en espai buit (Duday, 2009). 

Ni a l’interior de la tomba ni al voltant 
de l’esquelet no s’hi va documentar 
cap material d’aixovar, ni tampoc 
cap element d’ornament o abilla-
ment personal, un fet que tampoc 
és gaire habitual en les sepultures de 
tipologies i cronologies similars.

ESTUDI ANTROPOLÒGIC DE LES 
RESTES HUMANES
Les restes localitzades en el decurs 
de la intervenció arqueològica cor-
responen a un nombre mínim de 
tres individus, un de procedent de 
l’interior de la tomba de lloses exca-
vada (UF 1) (Figura 6), i els altres dos, 
del conjunt de restes desarticulades 
i disperses que es van recollir dels 
entorns durant l’actuació entre les 
terres esllavissades del talús (Ube-
laker, 1989). Aquestes restes disper-
ses, molt probablement correspo-
nen a altres enterraments primaris 
en tombes de lloses properes.
Restes procedents de la tomba de 
lloses
Les restes esquelètiques aparegu-
des en aquesta tomba correspo-
nen a un individu infantil (figura 7), 
d’entre 2 i els 3 anys d’edat (Scheuer 
i Black, 2000; Scheuer et al., 1980; 
Alduc-Le Bagousse, 1988) (Figura 
8). Malgrat que s’han recuperat els 
ossos de les extremitats superiors 
i inferiors, i bona part de crani, li 
manquen els coxals, el sacre, les es-
càpules, l’esplacnocrani, costelles, i 
alguns elements de mans i peus.  No 
s’observen anomalies ni patologia 
esquelètica en les restes recupera-
des. 
Restes disperses
Corresponen a un nombre mínim 
de dos individus adults (Figura 9), 
un de probablement femení, d’en-
tre els 25 i 30 anys d’edat, i l’altre 
de probablement masculí, d’entre 
30 i 40 anys (Ferembach et al., 1980; 
Krogman i Iscan, 1986; Martin i Sa-

ller, 1975 per Olivier, 1960). Les restes atribuïbles a l’individu 
femení corresponen a elements de la cintura pelviana, peu 
esquerre, terç proximal de radi esquerre, i fragment de diàfisi 
de fèmur dret. Les restes atribuïbles a l’individu masculí són: 
crani i mandíbula, vèrtebres cervicals i dorsals, braç dret, es-
càpula esquerra, cama esquerre, tíbia dreta, sacre i elements 
ossis de peu dret i esquerre. Pel que fa la morfologia, el fèmur 
de l’individu femení presenta una inserció marcada de la mus-
culatura del gluti major, i al calcani s’observen les superfícies 
anterior i medial fusionades, i la posterior separada (Brot-

Figura 6. La tomba UF 1 amb les restes òssies 
humanes.

Figura 7. Reconstrucció de les restes de 
l’individu infantil al laboratori.

Figura 8. Fragment de temporal esquerre de 
l’individu infantil on es poden veure els ossets de 
l’orella dins del forat auditiu. L’anell acústic no ha 
finalitzat la seva formació.

Figura 9. Entre les restes disperses d’individu adult es repeteixen elements anatòmics, com el sacre, cosa 
que indica que corresponen a un nombre mínim de dos individus diferents.
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hwell, 1987). No s’observa patologia en els ossos preservats 
d’aquest esquelet.
La talla mitjana calculada per a l’esquelet masculí a partir de 
l’húmer i el fèmur és de 169,69 cm (tipologia mesosoma)1 
(Olivier, 1960). Les restes de l’esquelet postcranial atribuïdes 
a aquest individu indiquen diàfisis dels ossos llargs més aviat 
aplanades (platibràquia en húmers, i hiperplatimeria en fè-
murs), aspecte que habitualment es relaciona amb un desen-
volupament muscular important, que, en aquest cas, afecta-
ria tant extremitats superiors com inferiors. En aquest sentit, 
també a l’húmer dret si hi ha observat una lesió lítica al terç 
proximal, de 81 mm de perímetre màxim (Figura 10), al nivell 
de la tuberositat deltoidea (Martin i Saller, 1975; Krogman i Is-
can, 1986; Oliver, 1960; Capasso, 1988). Al nivell de la primera 
vèrtebra dorsal (D1) s’observa un enfonsament bilateral just 
per sota de les caretes on si articulen les costelles. Es tracta 
d’una anomalia transaccional de cervicalització parcial de vèr-
tebra dorsal (Isidro; Malgosa, 2003). Pel que fa a la patologia 
oral també s’observa retrocés alveolar de forma generalitzada 
al nivell mandibular, pèrdues ante mortem de peces poste-
riors (Figura 11), i cúmuls de càlcul dental (Chimenos et al., 
1999; Brothwell, 1987).

CRONOLOGIA ABSOLUTA
Davant l’absència d’algun edifici religiós o hàbitat amb els 
què es puguin vincular les sepultures,  i la manca d’elements 
d’aixovar, d’abillament o ornament en la inhumació, els únics 
elements que poden orientar sobre la cronologia de les sepul-
tures són la seva tipologia i la disposició i característiques de 
l’esquelet, que, d’altra banda, són dades cronoculturals poc 
útils, ja que les tombes en cista rectangular de lloses tenen 
ventall cronològic molt ampli que oscil·la entre l’antiguitat 
tardana i finals de l’alta edat mitjana i fins i tot  fins al segle 
XIV, com és el cas de la necròpoli de l’església de Sant Martí 
de Lleida (Segrià) (Gallart et al., 1991, p. 109). La datació abso-
luta que es va efectuar sobre restes humanes en el Laboratori 
de Datació per Radiocarboni de la Universitat de Barcelona2 
(UBAR-1141) va aportar un resultat de 1115 ±30 BP, datació 

1 Per al càlcul de la talla s’ha usat el programa T Estimación de la Talla SRV v.1.1 de la 
Unidad de Antropología Forense de l’IMELGA (Instituto de Medicina Legal de Galicia).
2 Laboratori de Datació per Radiocarboni de la Universitat de Barcelona. Núm. Informe 
03545/2010 (LC09 UBAR. Datació per radiocarboni de material ossi d’origen humà 
procedent de l’espai funerari situat a Bellpui (les Valls d’Aguilar, Alt Urgell), signat pel 
Dr. Joan S. Mestres i Torres, a qui volem agrair les orientacions i observacions que ens ha 
donat sobre les datacions radiocarbòniques

que, calibrada a 2 sigmes (probabilitat del 95,1%), té la mà-
xima probabilitat entre 869 i 1015 dC. Cal tenir ben present 
que el resultat de la datació es refereix a un moment lleuge-
rament anterior a la mort de l’individu i no a la data de l’acte 
de deposició del difunt en el context funerari al qual anava 
associat. La datació radiocarbònica calibrada, doncs, ens situa 
cronològicament les  tombes entre el darrer quart del segle IX 
dC. i els inicis del segle XI dC. 

CONSIDERACIONS FINALS
La intervenció arqueològica duta a terme el 2009 a la Creu 
del Rebollar de Bellpui ha permès documentar la presència 
d’almenys dues tombes de lloses i restes esquelètiques, que 
confirmen la presència d’una necròpolis que s’estendria cap 
al nord de la zona. L’espai on s’han localitzat els enterraments 
està situat prop d’un camí que recorria les valls del riu de la 
Guàrdia i dels seus afluents el Castellàs i el Pallerols, i que co-
municava les terres de vall del Segre amb les de la vall de la 
Noguera Pallaresa. 
Al voltant de les restes excavades no es va localitzar cap es-
tructura que s’hi pugui vincular, ni tampoc es van trobar ma-
terials arqueològics al tall del talús, als entorns, o dins la se-
pultura excavada. Cal tenir present que la zona de l’entorn de 
la necròpolis està abancalada, i per tant, pot ser que la seva 
configuració original hagi estat alterada en la construcció de 
les feixes de conreu. Actualment, es tracta d’una necròpolis 
que no es pot associar a cap lloc de culte ni d’hàbitat situats 
a l’entorn immediat, tot i que no es pot descartar que la seva 
presència hagi desaparegut sense quedar-ne cap testimoni, o 
bé que els que n’han quedat no s’han pogut encara localitzar.
L’edifici de culte més proper és l’església romànica de Santa 
Llogaia, situada a l’entrada del poble de Bellpui, que actual-
ment està en un estat ruïnós i que, per la tipologia arquitec-
tònica, se situa cronològicament entre el segle XI i XII (Adell, 
1992, p. 247). Per tant, la data relativa de construcció d’aques-
ta església és posterior a la data absoluta que ofereixen les 
sepultures de la necròpolis. Així mateix, la distància existent 
entre l’església i la necròpolis de la Creu del Rebollar fa que 
difícilment puguin vincular-se i, a més, en la data que es cons-
trueix l’edifici a la comarca els cementiris se situen al voltant 
de les esglésies (Bolòs, 1992, p. 75). Fins i tot tenint en comp-
te les dates absolutes dels enterraments de la necròpolis i les 
relatives de la possible construcció l’església, podria ser que 
en el moment en què s’estructura la parròquia i es construeix 
l’església i s’organitza el cementiri, al seu redós s’abandonés la 
necròpolis de la Creu del Rebollar.
La intervenció arqueològica només va excavar una de les 
estructures localitzades, la tomba infantil (UF 1), i  va docu-
mentar parcialment les restes d’una segona, molt propera, 
pertanyent a un adult, que presentava unes característiques 
morfològiques similars i orientades cap a l’est. També  es van 
recollir algunes restes humanes pertanyents a dos individus 
més, que es trobaven escampades entre les terres esllavissa-
des del talús, i que possiblement corresponguin a les restes 
d’altres individus inhumats en tombes morfològicament sem-
blants, ja que es van localitzar entre les terres lloses caigudes 
similars a les de les tombes documentades. 
Necròpolis rurals aïllades de tombes en caixa de lloses no as-
sociades a un lloc de culte o hàbitat proper és un fet força ge-

Figura 10. Terç proximal de 
l’húmer dret. S’assenyala la 
lesió lítica.

Figura 11. Mandíbula atribuïda a 
l’esquelet adult masculí. S’assenyalen 
pèrdues dentals ante mortem.
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neralitzat en les necròpolis rurals catalanes d’entre l’antiguitat 
tardana i l’alta edat mitjana (Ripoll, 1999, p. 253; Menchón, 
2010, p. 551-552), fins l’organització de les parròquies i l’es-
tructuració dels cementiris a l’entron de les esglésies (Padilla; 
Álvaro, 2012, p. 61), que a la comarca de l’Alt Urgell es pot situ-
ar a mitjans del segle XI (Bolòs, 1992, p. 75). 
A la mateixa comarca de l’Alt Urgell s’han documentat tam-
bé altres necròpolis aïllades de tombes en caixa de lloses si-
milars, amb un nombre divers de sepultures orientades d’est 
a oest, com a l’Abadiot d’Oliana (Terré i Roca, 1992, p. 267) i 
altres que apareixen registrades a la Carta Arqueològica de 
l’Alt Urgell3, que es localitzen en els termes municipals de les 
Valls de Valira, Bassella, Montferrer i Castellbó, el Pont de Bar, 
Peramola i Estamariu, entre d’altres. Tot i aixi el coneixement 
d’aquestes necròpolis recollides a la carta arqueològica no és 
mai fruit de prospeccions exhaustives del territori, o d’inter-
vencions arqueològiques sistemàtiques.  
En comarques veïnes pirinenques trobem paral·lels, com la de 
la Vinya de Benante (Esterri de Cardós, Pallars Sobirà) localit-
zada arran de les obres d’ampliació de la carretera L-504, entre 
les poblacions d’Ainet de Cardós i Tavascan, on es van excavar 
10 tombes de lloses de pissarra,  amb una datació de radiocar-
boni que  les situen cronològicament entre finals del segle VIII 
i el segle IX dC. (Belmonte, 2005a), o la de les Fosses d’Erillcas-
tell (El Pont de Suert, l’Alta Ribagorça) (Armentano, 2010)4, on 
es van excavar 3 tombes, que se situen cronològicament en el 
segle X dC. Així mateix a les comarques properes de la plana 
occidental catalana es documenten necròpolis rurals aïllades 
similars com les del Muladar (Sudanell, el Segrià) (Cots, 1997 i 
2003), la de Mas Pagès (la Granadella, les Garrigues) (Armen-
tano; Malgosa, 2010; Griñó et al., 2011), la del tossal de Sant 
Pere (Sant Martí de Maldà, l’Urgell) (Geis, 2010), i altres a la 
comarca de la Noguera (Camats et al. 2011). Unes necròpo-
lis que se situen cronològicament entre l’antiguitat tardana i 
l’alta edat mitjana tal com posen de manifest les datacions de 
14C  efectuades. 
La toponímia en algunes necròpolis aïllades de tombes de llo-
ses alt medievals, o d’altres tipus, que no es poden vincular a 
cap edifici de culte, ens rememora la seva possible vinculació 
a una església o lloc de culte desaparegut o que no hem sabut 
o pogut localitzar, per raons diverses, com serien les de Santa 
Eulàlia (Sort, Pallars Sobirà), del Serrat de les Capelletes (Ester-
ri de Cardós, Pallars Sobirà) (Belmonte, 2005b), o del Tossal de 
Sant Pere (Sant Martí de Maldà, l’Urgell) (Geis, 2010), entre al-
tres. Encara que es podria donar el cas que l’edifici de culte es 
trobés situat a certa distància de la necròpolis i no junt a ella. 
La presència de necròpolis amb tombes en caixa de lloses 
similars a les de la Creu de Rebollar vinculades a esglésies o 
hàbitats estan documentades a l’Alt Urgell5, entre les quals 
podem esmentar, per la seva proximitat, la del Solà de Malveí 
dins del mateix municipi de les Valls d’Aguilar, de la qual s’han 
localitzat dues tombes en el talús de la carretera de Castellàs 
a Junyent, les quals es troben prop d’un mur de carreus que 
podria correspondre a l’església de l’antic poble de Malveí, 

3 Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya de la Generalitat 
de Catalunya.
4 En aquest mateix volum es pot trobar un estudi sobre els resultats de l’excavació 
d’aquestes tombes.
5 A l’Inventari del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic de Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya en trobem registrades un bon nombre.

avui desaparegut i que apareix esmentat la documentació del 
segle XVI (Armentano et al., 2012, p. 161), o la d’Hortó (Villaró, 
1992) en la qual es va excavar una sepultura l’any 20126, entre 
altres. A la comarca diverses tombes d’aquest tipus s’han lo-
calitzat en el decurs d’excavacions arqueològiques realitzades 
en els darrers anys, com la sepultura exhumada l’any 1996 a la 
plaça dels Oms de la Seu d’Urgell, prop de la porta nord de la 
catedral (Villaró, 1997), o les tres sepultures, una d’adult i dues 
d’infantils, que es van localitzar en les excavacions realitzades 
entre el 1998 i el 2000  a l’interior de l’església de la Mare de 
Déu de la Trobada (Montferrer i Castellbò). Una d’elles seria 
anterior al segle XI i les altres dues vinculades a l’església ro-
mànica que es va localitzar per sota de l’actual, construïda cap 
als inicis de la segona meitat del segle XI (Farràs; Villaró, 2001; 
Armentano i Nociarová 2012). 
A la veïna Andorra, les necròpolis de tombes de cista amb 
coberta de lloses apareixen també vinculades amb hàbitats 
i amb esglésies, com Sant Joan de Caselles (Canillo) (Vives, 
1992),  el Camp Vermell (Sant Julià de Loira) (Fortó; Vidal, 2009, 
p. 259; Fortó et al., 2012, p. 230), l’Hort de l’Església (la Massa-
na) (Fortó et al., 2012, p. 224-227), el Roc d’Enclar (Bosch, 1997 
i 2012; Llovera et al., 436-440), el Camp del Perot (Sant Julià de 
Loira) (Fortó et al., 2012, p. 227-230) i Santa Eulàlia d’Encamp 
on es van localitzar tres sepultures d’aquest tipus anteriors a 
la construcció de l’església romànica (Solé et al., 1990, p. 222). 
Un tipus de tombes que té un ampli ventall cronològic que va 
del segle VI i mitjans del XII dC. 
Les necròpolis de tombes de lloses vinculades a llocs de culte 
i/o d’hàbitat són també abastament documentades en totes 
les comarques veïnes pirinenques com l’Alta Ribagorça, la 
Cerdanya, els Pallars i la Val d’Aran, així com a la resta de Cata-
lunya i se situen cronològicament entre l’antiguitat tardana i 
l’època baix medieval. 
L’estudi antropològic de les restes ha aportat dades antropo-
mètriques i la descripció morfològica dels individus, tot i que 
els resultats han estat limitats pels pocs elements esquelètics 
presents. Cal destacar, però, que en tots dos individus adults, 
masculí i femení, s’observen característiques esquelètiques 
que delaten un desenvolupament muscular important de 
les extremitats. Aquest important desenvolupament muscu-
lar documentat de les extremitats podria estar vinculat amb 
tasques relacionades amb l’agricultura i/o la ramaderia, que 
serien realitzades tant per homes com per dones. No s’ha ob-
servat cap patologia en els elements ossis conservats, però 
les restes de l’infant ens recorden la gran mortalitat infantil 
que es produeix en aquesta època, vinculada sobretot amb 
malalties d’etiologia carencial i infecciosa, que sovint no deixa 
rastre en l’esquelet.
La intervenció arqueològica efectuada a la necròpoli de la 
Creu de Rebollar de Bellpui, així com els resultats dels estudis 
realitzats sobre els enterraments, les restes òssies, i els resul-
tats de les anàlisis de radiocarboni, han permès situar-los en 
el context cronocultural al qual pertanyen. Alhora s’aporten 
noves dades que ajuden a conèixer millor el fenomen funerari 
i les característiques físiques dels grups o comunitats rurals 
que habitaven aquesta zona dels Pirineus a la fi de l’alta edat 
mitjana, en un tipus de poblament semiconcentrat (Bolòs, 

6 En aquest mateix volum es pot trobar un estudi sobre els resultats de l’excavació 
d’aquesta tomba.
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1992, p. 74-76)  i que tindrien en l’agricultura, la ramaderia i 
l’explotació del bosc les seves fonts de recursos.
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ExCAVACIONS ARQUEOLÒGIQUES  
A LA NECRÒPOLI D’hORTÓ  

DE LA PARROQUIA D’hORTÓ  
(RIBERA D’URGELLET, ALT URGELL)

Núria Armentano i Oller 1, Miquel Martí i Rosell 2, Josep Gallart i Fernàndez 3

RESUM
L’article aporta els resultats de l’estudi realitzat a partir de la intervenció arqueològica a la 

necròpolis d’Hortó, situada a l’antic terme de la Parròquia d’Hortó (Ribera d’Urgellet, Alt 
Urgell), en què es va documentar una tomba parcialment excavada clandestinament per 
uns furtius. Aquesta tomba correspon probablement a una de les tres sepultures de llosa 
que l’any 1975 aparegueren en llaurar aquest bancal, i publicada al Vol. VI de la Catalunya 

Romànica.
La tomba excavada, del tipus de cista de lloses, sense lloses a la base, conservava en el 

seu interior les restes esquelètiques d’un individu adult sense cap aixovar.
Amb l’estudi d’aquest enterrament, així com d’altres excavats i documentats a la zona 
pel mateix equip, s’estan aportant noves dades sobre el fenomen funerari a l’alta edat 

mitjana a l’Alt Urgell, i sobre la implantació dels grups o comunitats rurals al territori. 
A poc a poc es van ampliant les dades sobre aquest període que va entre els segle 
VIII i l’XI dC., i es van configurant aspectes vinculats tant amb el perfil demogràfic i 
paleoantropològic, com amb els models d’ocupació de les terres altes del Pirineu i 

Prepirineu.
Per altra banda, aquesta actuació ha permès reconèixer que l’actuació de clandestins en 

necròpolis medievals de l’Alt Urgell és activa i sofisticada, amb equipament tecnològic 
preparat i amb coneixements amplis sobre on i com buscar el material arqueològic que 

pretenen recuperar.

PARAULES CLAU
Ribera d’Urgellet, cista de lloses, tomba antropomorfa, edat mitjana, 

antropologia, espoli arqueològic.

ABSTRACT
The work provides the results of the study carried out by means of the archaeological 

excavations in the necropolis of Hortó, located in the old district of Parròquia d’Hortó (Ribera 
d’Urgellet, Alt Urgell), where there is a tomb that was partially excavated by a few poachers 

illegally. This tomb probably corresponds to one of the three stone graves that in 1975 
appeared in this patch, which was published in Vol. VI of Romanesque Catalonia.

The excavated stone tomb, without stones in the base, kept inside the skeletal remains of an 
adult individual without any grave goods.

With the study of this burial, as well as the other excavated and documented burials in the 
area by the same team, we are providing new data on the funeral phenomenon of the Middle 

Ages in Alt Urgell, and on its implementation by groups or rural communities in the region. 
The data on the period between the 18th century and the 21st century AD. has gradually 

expanded and aspects linked with both the demographic and palaeoanthropology profile is 
forming such as models of occupation in the highlands of the Pyrenees and Pre-Pyrenees.

Moreover, this action has enabled us to recognize that the activities of underground 
cemeteries in medieval Alt Urgell is active and sophisticated, with prepared technological 

equipment and with extensive knowledge about where and how to look for archaeological 
material that they aim to recover.

KEYWORDS
Ribera d’Urgellet, stone cist tomb, anthropomorphic tomb, middle age, 

anthropology, archaeological theft.
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INTRODUCCIÓ
A finals del mes de març de 2012 el Sr. Carles Gascón, tècnic de 
cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i el Sr. Lluís Obiols, 
arxiver de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, van informar els Ser-
veis Territorials de Cultura de Lleida de l’existència d’una tomba 
parcialment oberta i excavada clandestinament a l’antic despo-
blat d’Hortó a la Parròquia d’Hortó (Ribera d’Urgellet, l’Alt Ur-
gell), en uns terrenys propietat del Sr. Josep Castells. A principis 
del mes d’abril de 2012, l’arqueòleg dels Serveis Territorials de 
Lleida Josep Gallart va realitzar una visita al lloc i va comprovar 
la presència d’una tomba de lloses de la qual s’havia excavat i 
obert una de les lloses de coberta de la part central (figura 1). 
Pel tipus de tomba es va determinar que es podria tractar d’un 
enterrament d’època medieval, possiblement vinculat amb 
l’antiga església de Sant Andreu de l’antic despoblat d’Hortó, 
pròxima a la localitzada l’any 1975 (Villaró, 1992), que corres-
pon al jaciment registrat per l’Inventari del Patrimoni Arqueo-
lògic de Catalunya com la necròpoli d’Hortó.
Davant d’aquestes evidències, i tenint en compte que tant les 
restes òssies com part de les lloses que formaven l’estructura 
d’enterrament quedaven totalment visibles i exposades a les 
inclemències metereològiques i a la resta d’agents erosius, 
així com a actuacions incontrolades, es va proposar la seva 
excavació i documentació. 
Des del Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament 
de Cultura es va encarregar el projecte d’excavació a l’em-
presa ATICS, SL1. Aquesta intervenció es va dur a terme entre 
el 30 i el 31 d’agost de 2012, sota la direcció de l’antropòloga 
Núria Armentano, amb el suport de l’arqueòleg Miquel Martí, 
i de l’arqueòleg dels Serveis Territorials de Lleida Josep Ga-
llart. També varen participar en l’excavació el Sr. Carles Gas-
cón, tècnic de cultura del Consell Comarcal de l’Alt Urgell, i 

1 L’execució  de la intervenció va anar a càrrec del contracte d’actuacions arqueològiques 
d’urgència de l’any 2012. 

el propietari dels terrenys Sr. Josep Castells. Els objectius de 
la intervenció arqueològica se centraren en l’excavació i do-
cumentació exhaustiva de l’enterrament, tot incloïen l’anàlisi 
antropològica de les restes òssies, i l’estudi dels possibles ma-
terials arqueològics localitzats en el seu context conservats in 
situ, a fi i efecte d’establir la tipologia i la cronologia de l’en-
terrament. 
La sepultura localitzada s’ubica a l’antic despoblat medieval 
d’Hortó, situat a uns 500 metres al nord de la població de la Par-
ròquia d’Hortó (figura 2). Despoblat orientat cap a migdia, situ-
at entre els barranc de Folgueres i la llau de Sentegosa, els quals 
desguassen al Segre pel seu costat dret. De l’antic assentament 
són visibles algunes estructures entre els marges dels camps 
de conreu, molt desfigurades per l’abancalament de l’indret, 
que aprofiten com a marges dels bancals algunes estructures 
del poblat, i també es troben malmeses per les labors agrícoles 
continuades al llarg del temps. La sepultura es localitza al costat 
oest d’un bancal de conreu, actualment erm i parcialment co-
bert per matolls i rodejat per clapes de bosc d’alzines; es troba 
a uns 3 metres al sud d’una altra que es va quedar al descobert 
l’any 1975 en llaurar el camp (Villaró, 1992) i de la quual encara 
són visibles algunes de les lloses laterals. Les seves coordena-
des UTM (ED50) són: 366913.83, Y: 4681546.96 i la seva altitud 
és de 786 msnm. Ambdues sepultures es troben prop d’un 
marge orientat d’est a oest, que s’ha interpretat com les res-
tes de l’estructura de l’església de l’antic assentament d’Hortó 
(Gavín, 108) dedicada a Sant Andreu segons consta en el testa-
ment de Guillem Bernat del 1116, en que deixa tres mancusos 
per a l’església de Sant Andreu de Laorto (Cases, 1992; Baraut, 
1988-1989, p. 124-127).

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS I RESULTATS
La intervenció s’inicià amb la neteja exhaustiva de l’àrea on es 
documentava l’estructura d’enterrament que havia estat par-

Figura 2. Plànol de situació del jaciment.Figura 1. Estat inicial de la sepultura. Es pot observar 
que l’excavació clandestina havia afectat una de les 
lloses de coberta.
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cialment oberta, feia poc temps, per clandestins. Es va netejar 
la zona i retirar el nivell superficial que havia estat remogut 
antigament per les tasques de conreu (10 cm de substrat ve-
getal –UE 101) fins que es van localitzar les lloses de coberta 
de la sepultura Una de les lloses de la part central havia estat 
retirada recentment pels clandestins i es delimitava el retall 
de la fossa (figura 3). L’estrat que reomplia l’estructura d’en-
terrament per sobre les lloses que cobriren la sepultura (UE 
102) era d’uns 40-50 cm. A continuació, s’excavà amb meto-
dologia arqueològica la unitat funerària detectada (UF 1), i les 
restes òssies conservades dins l’estructura funerària. Durant el 
procés d’excavació es detectaren dues unitats funeràries més: 
una al nord, paral·lela a la primera (UF 2); i una altra a l’est (UF 
3), als peus de la UF 1, totes dues en cista de lloses.
La UF 1 correspon a una tomba en caixa o cista de lloses amb 
la capçalera antropomorfa (UE 104); amb una coberta forma-
da per 8 lloses planes de formes i mides diferents, de 60 a 115 
cm de llarg, entre 22 i 40 cm d’ample, i entre 5 i 12 cm de gruix 
(UE 103), les quals  revesteixen una fossa excavada al subsòl 
geològic format per gresos i lutites de color marró clar amb 

matriu sorrenca (UE 100) (figura 3).
Les dimensions de l’estructura de la fossa on s’ubica la cista 
de lloses són 260 cm de llarg per 140 cm d’amplada màxima 
i 80 cm de fondària. La caixa de lloses que conforma l’estruc-
tura funerària (UE 104) la formaven, a la paret nord una gran 
llosa de 115 cm de llargada per 25 cm d’amplada i 12 cm de 
gruix; als peus d’aquesta llosa se’n documentava una altra de 
40 cm de llargada per 25 cm d’amplada i 12 cm de gruix, que 
semblava desplaçada del lloc original cap a l’interior de l’en-
terrament; ambdues lloses estaven coronades per diferents 
llosetes de petites dimensions, col·locades horitzontalment, 
que acabaven de conformar la caixa de la sepultura i alhora 
servien per anivellar la coberta. La paret sud de l’enterrament 
estava formada per tres lloses: una de 20 cm de llargada per 
20 cm d’amplada i 12 cm de gruix, la qual configurava l’espai 
on s’encabia el crani de l’inhumat; una segona de 75 cm de 
llargada per 30 cm d’amplada i 12 cm de gruix, i una tercera 
de 85 cm de llargada per 20 cm d’amplada i 12 cm de gruix. 
La primera i la tercera d’aquestes lloses estaven coronades 
també per diferents llosetes de petites dimensions, col·loca-

Figura 3. Coberta de lloses de 
la tomba.

Figura 4. Planta evolutiva de la sepultura UF1. Plànol: José Ignacio Jiménez, Àtics.

Figura 5. Secció longitudinal de la sepultura UF 1. 
Plànol: José Ignacio Jiménez, Àtics.

Figura 6. Llosa amb un forat actual d’uns 2,5-3 cm de 
diàmetre efectuat amb una broca.



ARQUEOLOGIA

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 199

des horitzontalment, que acabaven de conformar la caixa de 
la sepultura i alhora servien per anivellar la coberta (figures 
4, 5 i 7).
Durant el procés d’excavació, en voltejar la llosa situada im-
mediatament a l’oest de la que s’havia aixecat per espoliar 
la sepultura, es va observar que aquesta tenia un forat d’uns 
2,5-3 cm de diàmetre. Per les seves característiques, proba-
blement correspon a un orifici efectuat amb una broca i un 
trepant percussor, pel qual s’hauria pogut introduir algun ti-
pus de càmera de vídeo que permetés observar l’interior de la 
sepultura (figura 6). Tant les lloses pètries de la coberta com 
les que conformen les parets de l’estructura són de pissarra i 
de gres. A l’interior de la tomba es documentaren les restes 
esquelètiques d’un individu adult en connexió anatòmica (UE 
106), cobert per sorres i llims, producte de filtracions de sedi-
ments al llarg dels segles (UE 105). La cista de lloses que l’acull, 
orientada WE, amb la capçalera a l’oest i els peus a l’est, no 
presenta lloses a la base. 
Les restes esquelètiques corresponen a una inhumació de ti-
pus primari. L’esquelet es troba articulat en decúbit supí man-
te les articulacions majoritàriament de forma laxa. L’extremitat 
superior dreta es documenta en extensió i l’extremitat superi-
or esquerra en semiflexió, amb la mà a l’aaltura de l’abdomen. 

Les extremitats inferiors es documenten en extensió, amb els 
turmells molt junts (Duday, 2009). El crani es troba molt en-
caixat entre la paret lateral dreta, i les lloses situades al costat 
esquerre de la capçalera, amb una lleugera rotació dreta (figu-
res 7 i 8). Manquen els següents elements esquelètics: ester-
nó, vèrtebres cervicals, vèrtebres dorsals superiors, elements 
ossis del peu dret, i bona part de les costelles esquerres. S’ob-
serven fractures pòstumes al crani, a les costelles, als coxals, al 
terç proximal dels húmers i al terç distal dels fèmurs. Algunes 
costelles, elements de les mans i les ròtules, es troben en cer-
ta desarticulació anatòmica, moviments ossis coherents que 
poden ser explicats pel procés de descomposició dels teixits 
tous en l’espai buit que configura la cista de lloses. Bona part 
dels elements dels peus es troben desplaçats al nivell tora-
coabdominal. Aquest desplaçament –no coherent– dels peus 
pot estar relacionat amb el fet que a nivell mitjà de les tíbies 
hi hagi posades dues lloses (UE 107) que sembla que facin de 
capçalera a una nova tomba (UF3). En aquest sentit, s’obser-
va que per sobre dels elements ossis del peu esquerre que es 
mantenen in situ hi ha restes cranials d’un altre individu suba-
dult. La col·locació de les dues lloses situades per sobre de 
les tíbies no han afectat en absolut la integritat ni la posició 
d’aquests dos ossos llargs. La nova inhumació (UF3), que talla 

Figura 7. Restes esquelètiques articulades a l’interior de la sepultura (UE 106).

Figura 8. Estat de conservació de la part superior de l’esquelet. Figura 9. Reconstrucció al laboratori i inventari de les 
restes antropològiques. 
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la zona inferior de la tomba, podria ser la causa principal de 
la desarticulació i desplaçament dels elements esquelètics de 
peu observats per la part superior de la UF1.
Una vegada acabada l’actuació arqueològica es van recol-

locar les lloses de la coberta de la sepultura, excepte la llo-
sa foradada, que es va portar als Mossos d’Esquadra. Un cop 
situades les lloses, es va terraplenar la fossa de la sepultura 
amb les terres que s’havien extret, i es va anivellar tot l’entorn. 
D’aquesta manera van quedar protegides de la intempèrie i 
de l’erosió tant l’estructura excavada com les unitats funeràri-
es documentades (UF 2 i UF 3) de cara a futures excavacions 
arqueològiques en aquest indret.

ESTUDI DE LES RESTES ANTROPOLÒGIqUES
Les restes òssies estudiades corresponen a un individu de 
sexe masculí, adult de 50±5 anys d’edat (Ferembach et al. 
1980; Krogman i Iscan, 1986; Martin i Saller, 1975; Olivier, 
1960). Malgrat les fractures post mortem i algun desplaçament 
ossi observat, presenta un índex de preservació esquelètica 
del 100% (Walker et al., 1988) i una molt bona conservació òs-
sia (figura 9). 
Al crani s’hi observen fractures pòstumes que han afectat la 
integritat del parietal esquerre, l’esplacnocrani, i l’hemiman-
díbula esquerra. A la part posterior, parietals i occipital pre-
senten irregularitats, en forma de porositats, orificis, i desca-
macions de la taula externa, atribuïbles a alteracions tafonò-
miques vinculades amb l’acció de la vegetació (figura 10). L’ín-
dex frontotransversal cranial indica unes crestes frontals in-
termèdies, i l’índex orbital les òrbites altes (hipsiconqui) (taula 
1). Els arcs superciliars es ressalten i el marge de les òrbites 
és gruixut. La glabel·la també és marcada. No presenta grans 
relleus de les insercions musculars. Les sutures es presenten 
completament permeables, sense haver iniciat la sinostosi en 
cap punt observable. Com a caràcters discrets, hi ha presèn-
cia del forat obèlic o parietal dret (Martin i Saller, 1975; Oliver, 
1960; Capasso, 1988).
L’hemimandíbula dreta presenta una reabsorció alveolar total 
a la part dels molars i premolars. La regió goníaca és llisa, i 
el marge inferior mitjà (figura 11). Les tres dents recuperades 
(peces 3.2, 3.7 i 4.3) presenten un important desgast dentari, 
de grau 4 (Chimenos et al., 1999; Brothwell, 1987).
Al nivell postcranial, els ossos de les extremitats són de mida 
gran, robusts i llargs. Se li estima una talla de 167 cm., alçada 
que correspon a un individu de tipologia mosesoma (Olivier, 
1960). Els índexs diafisaris dels ossos llargs indiquen diàfisis 
arrodonides (euribràquia en húmers, eurolènia en cúbits, eu-
rimeria en fèmurs, i euricnèmia en tíbies) i pilastra forta en fè-
murs (taula 2). Cal destacar el marcat relleu bilateral anterior a 
terç proximal i mig de diàfisi de radi provocat pel múscul fle-
xor comú superficial dels dits, que té la funció de flexionar la 
falange medial sobre la falange proximal, i la mà sobre l’avant-
braç. També en les falanges proximals i distals s’observa la cor-
responent hiperostosi dels flexors de la mà.
Les vèrtebres sacres S1-S2 es presenten totalment fusionades;  
l’extrem de les costelles és en forma de “U”, poròtiques i amb 
marges fins. S’observen signes de patologia degenerativa en 
diferents punts de l’esquelet: acetàbul i cap del fèmur drets, 
epífisis proximals i distals de cúbit i radi drets, falanges de mà 
i peu, i columna vertebral lumbar i base de sacre, compatibles 
amb artrosi a la part baixa de l’esquena (figura 12), maluc dret, 
colze, canells mans i peus (Isidro i Malgosa, 2003). 
A part de la patologia d’etiologia degenerativa, s’observa 
patologia microtraumàtica en forma de lesions arrodonides 

Figura 10. Norma anterior del crani recuperat i 
reconstruït al laboratori.

Figura 11. Hemi-mandíbula dreta amb reabsorció 
alveolar de les peces posteriors.

Figura 12. Signes degeneratius a vèrtebres lumbars en 
forma d’osteòfits continus.
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compatibles amb osteocondritis dissecans que afecta les ar-
ticulacions del colze, genoll i turmell. Les lesions es troben 
a l’epífisi proximal de radi dret i esquerre, al còndil lateral de 
l’epífisi distal de fèmur esquerre a la cara interna de la ròtula 
dreta, i a l’epífisi distal de la tíbia dreta. El peu dret presenta 
les caretes subtal·lars de l’astràgal completament fusionades.
A la tíbia esquerra s’observa un engruiximent allargat de 29,26 
mm al marge anterior del terç proximal de la diàfisi, compati-
ble amb una neoplàssia benigna, o osteoma (Isidro i Malgosa, 
2003).

CRONOLOGIA ABSOLUTA
La datació radiocarbònica es va efectuar sobre restes òssies 
en el Laboratori de Datació per Radiocarboni de la Universitat 
de Barcelona  (SMH12, tomba 1: UBAR-1302), i va aportar un 
resultat de 1140 ±30 BP2. Aquesta datació calibrada a 2 sig-
mes (probabilitat del 95,4%) té la màxima probabilitat entre 
852 i 980 cal dC. Cal tenir present que el resultat de la datació 
es refereix a un moment lleugerament anterior a la mort de 
l’individu i no a la data de l’acte de deposició del difunt en el 
context funerari al qual anava associat. La datació radiocar-
bònica calibrada situa cronològicament aquesta tomba entre 
mitjans del segle IX dC. i el final del segle X dC. El 892 cal dC. 
seria la data amb la més alta probabilitat de ser la veritable 
data calibrada. Aquest aspecte permet situar l’enterrament en 
un moment anterior a la primera cita documental sobre l’es-
glésia de Sant Andreu de Laortó, que trobem en un testament 
del 1116 (Cases, 1992; Baraut, 1988-1989, p. 124-127), quan el 
bisbat d’Urgell comptava ja amb una xarxa parroquial ben es-
tablerta (Baraut, 1992, 45) i les necròpolis s’emplacen a redós 
de les esglésies. 

PARAL·LELS I DISCUSSIÓ 
La tomba excavada recentment a la necròpolis d’Hortó proba-
blement esdevé una de les tres sepultures de llosa que l’any 
1975 aparegueren en llaurar el bancal. D’aquestes, només se’n 
conserva una, tot i que tapada per restes de matolls i bran-
ques d’arbres, a uns tres metres a l’oest de la que es va docu-
menta en aquest article.
Tipològicament, les tombes localitzades a la necròpolis d’Hor-
tó corresponen al tipus de tomba en caixa de lloses, amb la 
particularitat de tenir la capçalera antropomorfa (figures 7 i 8). 
Aquesta tipologia funerària té un ús dilatat a escala temporal 
que fa difícil una atribució cronològica clara i més en els casos 
en què les sepultures no estan vinculades a cap lloc de culte. 
En aquest sentit, són imprescindibles els resultats que s’apor-
ten de 14C. Tot i que aquest tipus de tomba amb la capçalera 
antropomorfa no té, de moment, paral·lels coneguts a la co-
marca de l’Alt Urgell, sí que se’n troben en d’altres comarques 
properes, com pot ser el Pallars Sobirà, Cerdanya, el Berguedà, 
la Selva i la veïna Andorra. 
Al Pallars Sobirà, en les excavacions realitzades el 1989 en el 
carrer que flanqueja pel nord l’església de Sant Lliser d’Alòs 
d’Isil (Alt Àneu), es documentaren un total de 21 sepultures. 
D’aquestes, una corresponia al tipus de caixa de lloses i cap-
çalera antropomorfa amb dues llosetes a l’altura del cap, i 

2 Número d’informe: 03854/2013. Datació per radiocarboni d’ossos humans d’un 
individu inhumat a la necròpoli d’Hortó (Parròquia d’Hortó, Ribera d’Urgellet, 
Alt Urgell), signat pel Dr. Joan S. Mestres i Torres, a qui agraïm les orientacions i 
observacions que ens ha donat sobre les datacions radiocarbòniques.

una altra de mixta, caixa de lloses i capçalera antropomorfa 
excavada directament al subsòl. Segons els autors de la inter-
venció, aquestes tombes formaven part de la primera utilitza-
ció de la necròpolis durant els segles XI-XII (Cots, 1993). En la 
mateixa comarca, l’any 1992, s’excavaren 5 enterraments a En-
viny (Sort), situats prop de l’església. Tres d’aquests correspo-
nien al tipus de cista de caixa de lloses i coberta de lloses, amb 
pedres que enmarcaven el cap (forma antropomorfa). Tots els 
enterraments presentaven com a denominador comú la man-
ca d’aixovar, l’interior de les tombes buit de terra i l’absència 
de reutilitzacions funeràries. Els autors d’aquella intervenció 
proposaren com a datació global de la necròpolis, basant-se 
en els tipus ceràmics documentats en l’estrat que cobria les 
sepultures (fragments de terrissa atribuïbles a època altmedi-
eval i materials molt arcaïtzants) i a la tipologia dels enterra-
ments (forma antropomorfa), els segles IX-X (Roig, 1993). 
A Andorra, a la necròpolis del camp del Perot a Sant Julià de 
Lòria, situada a 130 m de l’església parroquial de Sant Julià 
i Sant Germà, es varen excavar un conjunt de 39 tombes. 
D’aquestes, 30 es varen poder determinar com a antropomor-
fes i les 9 restants, tot i ser en cista, no es varen poder atribuir 
tipològicament a causa del seu estat d’arrasament. De les 30 
tombes antropomorfes, 7 estaven construïdes amb lloses tre-
ballades, mentre que les 23 restants estaven construïdes amb 
còdols de mida mitjana-gran poc treballats. En tots dos ca-
sos es conformava un espai delimitat per dues pedres/lloses 
a banda i banda del cap. Les datacions absolutes realitzades 
en aquesta necròpolis determinen un període d’ús de la ne-
cròpoli comprès el 710 i el 1135 cal. dC3. Els enterraments en 
estructures antropomorfes a la necròpoli del camp del Perot 
serien els més nombrosos, i globalment el més antics, en si-
tuar-se en una forquilla que aniria des de la segona meitat 
de segle VIII fins el final del segle X, encara que la variabilitat 
dels tipus constructius no vindria determinada, segons els 
autors, per l’atribució cronològica de les sepultures (Fortó  et 
al., 2012, p. 227-230). A la necròpoli de l’Antuix (Escaldes-En-
gordany), situada a uns 50 metres de l’església de Sant Jaume 
d’Engordany, en les excavacions realitzades el 1985 per part 
dels serveis del Patrimoni Artístic Nacional Andorrà es van lo-
calitzar trentaquatre tombes de les quals se’n van trobar una 
dotzena en condicions. Aquestes eren en cista, en algun cas 
cobertes per lloses de pissarra, amb les parets formades per 
una, dues o tres filades de pedra seca i la capçalera antropo-
morfa, però a difència de la d’Horto, està configurada per una 
reducció de les parets laterals a la zona del cap (Llovera, 1992). 
A aquesta necròpoli se li atribeux una cronologia anterior a la 
construcció del temple, que se situa entre finals del segle X i 
principis del segle XI.  
A la comarca del Berguedà es documenten sepultures en cai-
xa de lloses amb la capçalera antropomorfa a la necròpolis del 
sud-est del monestir de sant Llorenç prop Bagà a Guardiola de 
Berguedà. En aquesta necròpolis es varen excavar 17 sepultu-
res, d’aquestes, 13 estaven construïdes en caixa de còdols i 6 
amb la capçalera interna antropomorfa. Aquestes estructures 
les situen, per paral·lels constructius, entre els segles VII i VIII, 
i les relacionen amb una petita església anterior a la basílica 
consagrada el 983 (López, 2012, p. 243-244). A la necròpoli del 

3 Anàlisis realitzades Per J.S. Mestres al Laboratori de Datació per radiocarboni de la 
Universitat de Barcelona. 
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monestir de Sant Sebastià del Sull (Saldes, Bergadà), que es 
data a partir de mitjans del segle XI, es va documentar també 
una sepultura en cista de lloses amb la capçalera interna an-
tropomorfa (Riu, 1986-1987, p. 175-176).
A la Cerdanya es documenten enterraments amb la capçalera 
diferenciada (antropomorfa) en diferents necròpolis. A San-
ta Maria de Talló a Talló, Bellver de Cerdanya, s’excavaren un 
conjunt de tombes, algunes amb la capçalera antropomorfa, 
situades al costat de la paret de migdia. Aquests enterraments 
se superposaven entre ells. Els resultats de les datacions radi-
ocarbòniques de dues tombes oscil·laria entre el segles V i el 
X, són clarament anteriors a la construcció del temple actual, 
que data de mitjans del segle XI (Mercadal; Aliaga, 1995; Mer-
cadal et al., 2003, 227-229). A Santa Eugènia de Saga (segles 
IX-X), s’excavaren diferents tombes antropomorfes, retallades 
al subsòl del presbiteri. A Sant Esteve d’Umfred, a Alp (segles 
IX-X), a prop d’un despoblat, s’excavà una sola tomba de llo-
ses amb capçalera diferenciada (Mercadal et al., 2012). Aquest 
autors proposaven com a hipòtesi una evolució formal dels 
tipus constructius. Cronològicament establiren que primer 
es van efectuar enterraments en caixa o cista (segle V-X), en-
terraments en fossa simple (segle VI-IX) i enterraments en es-
tructures antropomorfes o semi-antropomorfes (segle IX-XI). 
Tot i això, no descartaven que alguns d’aquests tipus fossin 
coetanis.
A la comarca de la Selva, a la necròpolis de Sant Esteve de 
Caldes de Malavella, es van documentar sis sepultures en cista 
de lloses, una de les quals presentava l’interior de la capçale-
ra antropomorfa per la col·locació d’unes llosetes en ambdós 
costats del crani, Es tracta d’una necròpoli que té un dilatat 
període d’ús, entre els segles IV i VII, amb sepultures de diver-
ses tipologies (Merino i Agustí, 1990; Mataró i Codina, 1999, 
p. 293). 
Si es té en compte els resultats de les diferents datacions ab-
solutes realitzades en tombes en cista de caixa de lloses o 
llosetes amb la capçalera antropomorfa, s’acull un espai tem-
poral que aniria des de la segona meitat de segle VIII fins al 
final del segle X. Durant més de dos segles conviuen en dife-
rents necròpolis i en un mateix espai sepulcral diferents tipus 
constructius, per tant, es fa difícil establir, tal com esmentaven 
Mercadal et al. (2012), una evolució tipològica des d’un punt 
de vista territorial, encara que sí que es pot establir per a algu-
na necròpolis en concret, com pot ser Talló, o Camp del Perot 
a Sant Julià de Lòria.
Tipològicament, seria convenient que l’estudi de les estructu-
res antropomorfes inclogui la descripció i distinció de la plan-
ta d’aquesta; diferenciar la planta de l’estructura quadrada, 
rodona o antropomorfa, de l’espai de la capçalera on s’ubica 
el cap de l’inhumat i que es delimita amb llosetes a banda i 
banda del crani. En el cas concret de la sepultura d’Hortó, el 
que marca el caràcter antropomorf de l’enterrament són les 
llosetes documentades en ambdós costats del crani, l’estruc-
tura funerària de planta es rectangular.
Totes aquestes tombes d’inhumació, amb o sense capçale-
ra antropomorfa, corresponen al grup de les denominades 
tombes en cista de lloses de pedra, i tombes en caixa de 
llosetes de pedra. Tots dos tipus es caracteritzen per tenir 
una caixa d’estructura rectangular construïda amb pedres, i 
es diferencien per les mesures de les lloses emprades en la 

seva construcció. En el cas de les tombes en cista de lloses, 
aquestes són grans i rectangulars i/o irregulars, treballades, 
simplement desbastades, o escollides entre lloses naturals i 
disposades formant una caixa rectangular de dimensions va-
riables adaptades a les mesures del cos inhumat. De vegades 
les caixes estan formades per diferents lloses planes a la base 
i diverses lloses, disposades verticalment, als laterals, o una 
llosa d’una sola peça que pot assolir dimensions de més de 2 
m de longitud i dues lloses de dimensions més reduïdes que 
tanquen la capçalera i els peus de la caixa, també disposades 
verticalment. En el cas de la tomba excavada a Hortó, aquesta 
no tenia lloses a la base, i les restes òssies de l’inhumat des-
cansaven directament sobre el sòl natural. El crani de l’indivi-
du se situava al mig de dues llosetes que delimitaven la forma 
antropomorfa de la capçalera. 
La pedra emprada en la construcció de les tombes està molt 
vinculada a la constitució geològica del lloc on es troben (pis-
sarra, calcària, gres, granítica, etc.) i també al tipus de roca més 
apte, a nivell natural, per a la finalitat a què es vol destinar. 
Fins i tot en algun cas s’utilitzen materials d’assentaments 
anteriors (Batista i Bonamusa, 1975, p. 108). Generalment, les 
cobertes de la caixa de les tombes de lloses que ens ocupen 
poden estar formades per dues o més lloses planes horitzon-
tals, o bé per una llosa horitzontal, rectangular i monolítica, 
de grans dimensions adaptada a les mesures de la caixa. Un 
fet molt comú en la majoria de necròpolis de tombes de llo-
ses, antropomorfes o no, és que els enterraments apareguin 
sense aixovar, o sense cap element d’ornament personal, ni 
bronzes relacionats amb la indumentària personal o altres 
tipus de dipòsit funerari, la qual cosa fa què sigui difícil pre-
cisar-ne la cronologia; fins i tot en ocasions en que apareix 
algun element d’ornament personal, és difícil situar-lo cro-
nològicament, per la qual cosa se’ls dóna una atribució cro-
nocultural poc precisa, entre l’antiguitat tardana i l’alta edat 
mitjana (Batista; Bonamusa, 1975, p. 104; Bosch i Vallès, 1987; 
Ollich i Raurell, 1989, p. 231; Sales, 1993-1994, p. 318; Bolòs, 
1998, 55-56; Menchon, 2010, p. 551)
A la zona del despoblat d’Hortó són visibles restes molt desfi-
gurades de construccions a causa de l’abancalament i el con-
reu i la població del lloc assenyala un mur que fa la funció de 
marge del camp, com les restes de l’església, prop de l’àrea on 
s’ubiquen les tombes. En aquest cas, entre les restes no es dis-
tingeix cap estructura concreta, tot i que no es pot descartar 
que siguin les de l’església de Sant Andreu, que apareix, com 
hem dit, esmentada en un testament del 1116 (Cases, 1992; 
Baraut, 1988-1989, p. 124-127). En alguns casos de necròpolis 
aïllades, la toponímia suggereix una possible vinculació amb 
una església o lloc de culte que va desaparèixer o no s’ha loca-
litzat, com podrien ser els casos de Santa Eulàlia (Sort, Pallars 
Sobirà), el Serrat de les Capelletes (Esterri de Cardós, Pallars 
Sobirà) (Belmonte, 2005), o Tossal de Sant Pere (Sant Martí de 
Maldà, l’Urgell) (Geis, 2010), entre altres.

CONCLUSIONS
La intervenció arqueològica que es dugué a terme a la necrò-
poli d’Hortó (la Parròquia d’Hortó, Ribera d’Urgellet, Alt Ur-
gell) va permetre la documentació d’una tomba parcialment 
excavada de forma irregular per uns clandestins. L’estructura 
correspon probablement a una de les tres tombes de llosa 



ARQUEOLOGIA

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 203

que ja l’any 1975 aparegueren en llaurar el bancal. L’estruc-
tura excavada i documentada (UF 1) correspon a una cista de 
lloses amb la capçalera antropomorfa, sense lloses a la base, 
orientada amb el cap a l’oest i els peus a l’est. Conservava en 
el seu interior l’esquelet articulat en decúbit supí d’un indi-
vidu masculí d’una edat propera als 50 anys. La intervenció 
arqueològica va permetre documentar i confirmar la presèn-
cia d’altres estructures funeràries molt properes, una d’elles 
de les quals faltava la part inferior de la tomba (UF 3), aspecte 
que probablement explica la desarticulació i desplaçament 
d’alguns elements esquelètics de la UF1. Al nord de l’estructu-
ra es documentà una altra estructura funerària similar que no 
alterava la configuració de l’estructura excavada (UF 2). 
L’estudi de les restes òssies al laboratori indica l’absència d’al-
guns elements esquelètics, com bona part de les vèrtebres 
dorsals, totes les cervicals, la meitat esquerra la mandíbula, i 
un nombre important de costelles esquerres. En aquest sen-
tit, també s’adverteix la fracturació pòstuma que presenta el 
crani. És difícil vincular l’absència d’aquests ossos amb altera-
cions tafonòmiques naturals, i en canvi és coherent vincular 
la manca de material antropològic amb el fet que la tomba 
fos oberta clandestinament uns mesos abans de la interven-
ció arqueològica. Per altra banda, cal tenir present que la llo-
sa de coberta desplaçada i manipulada clandestinament no 
és la que es trobaria al nivell toràcic de l’individu, sinó la que 
correspon al nivell dels fèmurs. És curiós que fèmurs, i extre-
mitats inferiors en general, no presentin cap tipus d’alteració 
de posició ni mancança.
L’estudi detallat de les restes òssies al laboratori ha permès 
observar patologia d’etiologia degenerativa, microtraumàti-
ca i tumoral en l’individu. L’esquelet correspon a un individu 
robust, de talla mitjana-alta, i amb signes evidents d’haver su-
perat amb escreix l’esperança de vida de l’època. L’abundant 
patologia que es descriu a l’article probablement és un bon 
indicador dels anys que va arribar a viure aquesta persona, i 
per tant suggereix més aviat unes condicions de vida favora-
bles. Seria interessant poder disposar de més dades antropo-
lògiques procedents d’aquesta necròpolis, i comparar la infor-
mació que aporta aquest individu. Probablement l’excavació 
arqueològica sistemàtica d’altres tombes properes permetria 
recuperar les restes amb un grau de conservació i preservació 
esquelètics més elevat, i aportaria dades més representatives 
de la població medieval de l’Alt Urgell.
Respecte a la cronologia, la datació radiocarbònica situa la 
tomba entre mitjans del segle IX dC. i el final del segle X dC., 
i el patró arquitectònic constructiu es igual entre la UF 1 do-
cumentada durant aquesta intervenció i l’estructura d’enter-
rament documentada el 1975 i citada per A. Villaró (1992). Al 
treball se citen nombrosos paral·lels constructius de diferents 
necròpolis repartides pel territori proper relacionades amb 
tombes construïdes amb lloses amb la planta o la capçalera 
antropomorfa, i que permet ubicar-les en aquest moment 
cronològic (segle VIII-X dC.). 
Finalment, cal destacar que aquesta intervenció també ha 
aportat dades sobre l’activitat tan sofisticada que actualment 
fan, en alguns casos, els clandestins, i el tipus de tecnologia i 
preparació que tenen. Val la pena tenir-ho en compte de cara 
a prendre mesures adients, i comprovar que no s’hagin pro-
duït altres actuacions clandestines en les necròpolis conegu-

des i no excavades que apareixen en publicacions. Queda el 
dubte de si l’actuació dels furtius va comportar el furt d’algun 
abjecte d’aixovar que podria acompanyar el mort.
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Taula 1. Dades antropomètriques cranials (en mm; D= dret, 
E= esquerre; en cursiva valors aproximats).

VARIABLES CRANIALS mm

Amplada frontal mínima (ft-ft) 103,8

Amplada frontal màxima (co-co) 111,87

Amplada biastèrica (ba-b) 105,82

Longitud po-ast D 35,9

Altura auricular (po-b) D 125

Longitud del forat occipital 37,85

Arc sagital total (n-o) 250

Arc sagital frontal (n-p) 114

Arc sagital occipital (l-o) 121

Arc sagital escama occipital (l-i) 51

Corda sagital total (n-o) 185

Corda sagital frontal (n-b) 109

Corda sagital occipital (l-o) 107

Corda sagital escama occipital (l-i) 50

Altura de la mastoide (D) 39,68

Amplada de l'orbita D 36,51

Amplada de l'orbita E 36,5

Altura de l'orbita D 35,02

Altura de l'orbita E 35,03

Amplada interorbitària 25,6

Amplada biobitària 108,72
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Taula 2. Dades antropomètriques postcranials (en mm; D= dret, E= esquerre; en cursiva valors aproximats).

HÚMER  

Longitud màxima D 332

Longitud màxima E -

Longitud fisiològica D 321

Longitud fisiològica E -

Perímetre mínim D 66

Perímetre mínim E 66

Perímetre a la meitat D 71

Perímetre a la meitat E 72

Diàmetre mínim a la meitat D 19

Diàmetre mínim a la meitat E 18,91

Diàmetre màxim a la meitat D 23,34

Diàmetre màxim a la meitat E 24,61

Amplada de l’epífisi distal D -

Amplada de l’epífisi distal E 69,47

CÚBIT  

Longitud màxima D -

Longitud màxima E 266

Longitud fisiològica D -

Longitud fisiològica E 241

Perímetre mínim D 40

Perímetre mínim E 40

Perímetre a la meitat D 51

Perímetre a la meitat E 50

Diàmetre màxim a la meitat D 17,39

Diàmetre màxim a la meitat E 17,82

Diàmetre mínim a la meitat D 14,09

Diàmetre mínim a la meitat E 14,21

Diàmetre antero-posterior osca radial D 22,27

Diàmetre antero-posterior osca radial E 23,01

Diàmetre transversal osca radial D 20,28

Diàmetre transversal osca radial E 20,92

RADI  

Longitud màxima D 252

Longitud màxima E 250

Longitud fisiològica D 248

Longitud fisiològica E 247

Perímetre mínim D 43

Perímetre mínim E 43

Perímetre a la meitat D 13

Perímetre a la meitat E 13

Diàmetre mínim a la meitat D 17,02

Diàmetre mínim a la meitat E 17,52

Diàmetre màxim a la meitat D 38,56

Diàmetre màxim a la meitat E 37,11

Amplada de l’epífisi distal D 61

Amplada de l’epífisi distal E 61

CLAVÍCULA  

Perímetre a la meitat D 37

Perímetre a la meitat E 36

FÉMUR  

Longitud màxima D 484

Longitud màxima E -

Longitud fisiològica D 451

Longitud fisiològica E -

Perímetre a la meitat D 98

Perímetre a la meitat E 99

Perímetre subtrocantèric D 105

Perímetre subtrocantèric E 105

Diàmetre vertical del cap D 54,72

Diàmetre vertical del cap E -

Diàm. antero-posterior subtrocantèric D 31,53

Diàm. antero-posterior subtrocantèric E 32,00

Diàmetre transversal subtrocantèric D 34,62

Diàmetre transversal subtrocantèric E 34,58

Diàmetre antero-posterior a la meitat D 33,81

Diàmetre antero-posterior a la meitat E 34,03

Diàmetre transversal a la meitat D 28,17

Diàmetre transversal a la meitat E 28,18

Amplada de l’epífisi distal D 85,49

Amplada de l’epífisi distal E 84,10

RÒTULA  

Amplada màxima D 51

Amplada màxima E 50

Altura màxima D 49,32

Altura màxima E 49,82

Gruix màxim D 19,89

Gruix màxim E 18,99

TÍBIA  

Longitud màxima D 394

Longitud màxima E 398

Longitud fisiològica D 390

Longitud fisiològica E 395

Perímetre mínim D 80

Perímetre mínim E 80

Perímetre a la meitat D 88

Perímetre a la meitat E 89

Diàmetre antero-posterior forat nutrici D 34,98

Diàmetre antero-posterior forat nutrici E 35,02

Diàmetre transversal forat nutrici D 27,74

Diàmetre transversal forat nutrici E 27,78

Diàmetre antero-posterior a la meitat D 31,78

Diàmetre antero-posterior a la meitat E 32,00

Diàmetre transversal a la meitat D 25,33

Diàmetre transversal a la meitat E 25,34

Perímetre al forat nutrici D 98

Perímetre al forat nutrici E 99

Amplada epífisi proximal D 77

Amplada epífisi proximal E 78

Amplada epífisi distal D 52,50

Amplada epífisi distal E 53,01

PERONÉ  

Longitud màxima D 387

Longitud màxima E -

Perímetre mínim D 38

Perímetre mínim E 39

Amplada epífisi distal D 30,77

Amplada epífisi distal E -

VARIABLES POST-CRANIALS mm VARIABLES POST-CRANIALS mm VARIABLES POST-CRANIALS mm
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INTERVENCION ARQUEOLOGICA 
PREVENTIUA, RECUPERACION  

E CONSERVACION EN CAMIN 
REIAU E IMMEDIACIONS  

DES BANhS D’ARTIES  
(NAUT ARAN, VAL D’ARAN)

Pèir Còts e Casanha 1, xavier Gutierrez e Riu 1 

1 Arenòsi, Gestió de Patrimoni Cultural, SL

RESUMIT
Era idia prévia ere era de trabalhar enes entorns des 

Banhs d’Arties centrant-mos en efectuar diuèrsi sondeji 
en “Camín Reiau” pr’amor de poder extrèir informacion 

suficienta sus es caracteristiques d’aguest camin. A 
mès a mès realizerem sondeji enes terrens de propietat 

municipau plaçadi ar èst e ar oèst der edifici principau 
tà veir se se podien localizar mès estructures bastides 
vinculades damb er edifici principau des Banhs e atau 
madeish sajar de datar-les pr’amor de poder afirmar o 

desmentir eth sòn origen Roman. 

PARAULES CLAU
Camin Reiau, Banhs d’Arties, restauracion.

ABSTRACT
The previous idea was to work around Banhs d’Arties 

focusing on various surveys carried out in the “Camí Reial” 
to extract sufficient information about the characteristics 

of this road. In addition, surveys were conducted on 
land owned by the municipality to the east and west of 
the main building to see if they could locate structures 
related with the main building in Banhs and thus try to 

date them to affirm or deny their Roman origin.

KEYWORDS
Camí Reial, Banhs d’Arties, restoration.
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DESCRIPCION DETH LÒC E SITUACION ExACTA
Arties ei ua poblacion qu’apertie ath tèrme municipau de 
Naut Aran. Es Banhs d’Arties son situadi ath costat deth Ca-
min Reiau, en marge esquèr der arriu Garona. Era accion ar-
queologica se centrèc basicament en camin (possibla via 
romana que junhie Lugdunum Convenarum e Aeso), enes 
proximitats des Banhs, en terrens de propietat municipau e 
laguens des pròpis Banhs; era intervencion de recuperacion 
e conservacion des marges deth viau se hec des deth horcalh 
qu’amie ath Horn de Caudia, passant pes Banhs e resseguint 
en direccion ara poblacion d’Arties. Er extrem plaçat a ponent 
des trabalhs arqueologics correspon as coordenades U.T.M. 
324909,4729795 e eth sòn extrem peth costat èst se situe 
enes 325093,4729754. Se pòt accedir ara zòna des dera loca-
litat d’Arties (plaçada ar èst dera actuacion), que se tròbe a 
uns 500 mètres peth madeish Camin Reiau, e tanben peth sòn 
costat oèst, se prenem eth horcalh d’aguest madeish camin 
damb era carretèra C-28 (ath dauant dera poblacion de Ga-
ròs), que se tròbe a uns 1.350 m der endret.
Es còtes d’aguest trajècte e entorns dera accion oscillen entre 
es 1.122 m e es 1.128 m sus eth nivèu deth mar. Ath nord, i 
trapam era Garona e es Prats de Sovila, ath sud, eth Bòsc de 
Garòs, per èst, eth madeish Camin Reiau e, per oest, ei flan-
quejada pera Coma de Hornàs.

MOTIU DERA INTERVENCION
Era Val d’Aran, situada en vessant atlantic deth Pirenèu a jo-
gat tostemps un ròtle fòrça important coma nèxe d’union 
entre Gasconha, e mès concretament es zònes de Comenges 
e Coserans, damb es tèrres deth Pallars (ar èst, damb era Val 
d’Àneu) e dera Ribagòrça (ath sud, damb es vals de Boí e de 
Barravés e, ar oest, damb era Val de Benasc).
Pera nòsta zòna d’estudi, era preséncia romana siguec im-
portanta, mès de manèra diferenciau: ei fòrça mès intensa en 
Aran qu’ena arribèra des Noguères. Ei dessús deth hilat viari 
des cultures anteriores que se superposèren es naues comu-
nicacions estacades damb eth nau estament politic e admi-
nistratiu que s’anarà implantant paulatinament. Era naua 
civilizacion, de hèt, sonque n’aprofitarà ues de preexistentes 
des de tempsi immemoriaus que ja utilizauen es mielhors 
condicions orografiques entà desplaçar-se e interconnectar 
totes aguestes poblacions, çò que ei reflectit en Pirenèu ena 
comunicacion entre es vals.
Auem de cercar en aguest hèt era creacion de Lugdunum Con-
venarum, ja qu’aguesta ciutat ei situada en ua zòna de horcalh 
des camins protoistorics e dilhèu preistorics e, per tant, en un 
lòc de contròtle economic e de relacion entre es nautes vals 
pirenenques e er inici dera lana dera region aquitana. A mès 
a mès, non auem de desbrembar que tanben domine es nuds 
de comunicacion entre es dus vessants, nòrd e sud. Tot aguest 
hilat serà, a compdar d’aguesti moments, eth principau ca-
talizador dera rapida romanizacion de totes es vals situades 
ath nòrd dera serrada, a on auem d’includir de manèra clara 
e evidenta era Val d’Aran, e tot se qu’açò implique: moviment 
de mercaderies e sustot, e dilhèu mès important, circulacion 
d’idees.
Trapam ua interessanta referéncia en libre de Caius Julius 
Caesar titulat Commentariorum Belli Civilis, a on s’especifique 
qu’es pòbles aquitans l’ajudèren en sòn enfrontament bellic 

contra es generaus de Pompeius (Afranius e Petreius) ena 
campanha d’Ilerda (49 a.C.): «Caesar legiones in Hispaniam 
praemiserat [ad] sex [milia], auxilia peditum (x) milia, equitm 
III milia, (quae) omnibus superioribus bellis habuerat, et pa-
rem ex Gallia numerum, quam ipse pacaverat, nominatim ex 
omnibus civitatibus nobilissimo et fortissimo quoque evoca-
to; huc optimi generis hominum ex Aquitanis montanisque, 
qui Galliam provinciam attingunt...». Caesar auie enviat per 
dauant a Hispania sies legions mès o mens complères, dètz 
mil soldats auxiliars d’infanteria e tres milèrs de shivaus, a 
mès a mès d’un nombre similar provenent dera Gàllia, qu’eth 
auie pacificat; a eri higec era flor des Aquitans e des montanhesi 
que linden damb era província Gallica (Guallar, 1952: 20-21). A 
compdar d’aguesta informacion, podem supausar, coma ja 
comentèc Lizop (Lizop, 1931: 25), que dilhèu ua part impor-
tanta d’aguesti efectius militars aurien passat eth Pirenèu pre-
cisament pera rota mès facila entada eri en aguest moment, 
que serie eth camin principau que trauessarie era Val d’Aran 
connectant damb era Noguèra Palharesa, pas naturau que 
credem que consolidèc a compdar d’aguest moment era sua 
foncion coma via de comunicacion e de comèrç. Aguest ca-
min comunicarie es ciutats de Lugdunum Convenarum e Aeso 
(Isona, Palhars Jusan), e siguec un factor de romanizacion fòr-
ça important que se confirme ena grana quantitat d’objèctes 
d’aguesta cronologia situadi ena Val d’Aran. Probablament, 
podem datar en temps dera dictadura de César era construc-
cion des prumères vies romanes sus eth territòri des Conso-
ranni e des Convenae, e era construccion des prumèri edificis 
romans.
Un viatge consolidat er Empèri, es emperadors se dedicaràn 
a assegurar eth manteniment des vies dant, açò òc, diuèr-
ses gradacions segontes era importància dera circulacion 
comerciau, marcant a compdar d’aguest moment diuèrses 
rotes principaus, que junherien es ciutats de naua implanta-
cion e ues autes de segondàries qu’acabarien de completar 
un mapa viari enes zònes agricòles e ramadères. Eth comèrç 
a de besonh camins: pendent era Pax romana, aguesti dina-
mizèren un important moviment de mercaderies tant de tipe 
alimentari coma industriau, sense renonciar ara sua foncion 
de cabanères. I auie, coma ena nòsta epòca, ua transaccion 
locau entre es vals dera zòna montanhosa e es lanes baish-pi-
renenques qu’escambiauen es sòns productes respectius. 
Per aguesti camins, i transitauen produccions d’ua grana im-
portància comerciau, elements tant usuaus e naturaus enes 
nòsti dies, mès qu’en aguestes epòques luenhanes auien un 
gran valor pera sua escassetat enes zònes de nauta montan-
ha, coma pot èster era sau. Aguesta ère un producte fòrça 
necessari entara alimentacion umana, mès encara èra mès 
importanta entà mantier en condicions optimes es ramats de 
bestiar, ja qu’enes tèrres pirenenques, e per tant enes peis-
heus, non n’i a, quan aguesta ei indispensabla entara corrècta 
alimentacion des animaus. Ena zòna comengesa coneishem 
dus lòcs a on, aumens des d’epòca romana, s’explotauen es 
salines, coma poden èster es localitats de Salias de Salat (Sa-
linae) e Montsaunèrs (Mons Salinensis) (Lestrade, 1897: 47-48; 
Lizop, 1931: 238; Higounet, 1949), e peth costat sud era pobla-
cion de Gerri dera Sau (Palhars Sobiran), que per eres madeis-
hes mercaràn uns circuits concreti e ben definidi.
Es abitants des nautes vals portauen es objèctes deth sòn ter-
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ritòri enquiàs mercats. Es Pirenèus centraus deuien exportar 
tà Hispania eth sòn bestiar, era husta, eth carbon e ròbes de 
lan. Dera zòna septentrionau viatjarien enquiara zòna aranesa 
es cereaus e forratges que non se produsien ena Val, açò vou 
díder qu’era agricultura aranesa non podie garantir per era 
madeisha era sufisenta cuelheta tà poder alimentar a toti es 
sòns abitants e animaus e, per tant, tostemps s’auie d’impor-
tar ua part importanta d’aguesti productes coma suplement 
tà poder sobrevíuer enes longui iuèrns que s’auien de patir 
en aguestes zònes de nauta montanha, qu’a viatges se podi-
en alongar ath torn de ueit mesi ar an. Auem de pensar que 
tanben entrarien per aciu productes meridionaus qu’ena zòna 
pirenenca non se produsien, coma pòden èster es vins de 
qualitat e, sustot, er òli. Aué en dia s’an trabalhat fòrça es rotes 
d’aguesti pes linhes costères tant de mar coma de tèrra, mès 
non auem estudis precisi pera part centrau dera cadia, mès 
auem de pensar que tanben entrarien dauant deth potenciau 
economic qu’aurien es recentament creades ciutats dera rica 
zòna aquitana, çò que vou díder qu’auien eth sufisent poten-
ciau aquisitiu coma tà importar aguesti productes que po-
dem definir coma de luxe o de fòrça qualitat e, en especiau, er 
òli. Per desgràcia nòsta, es descobèrtes arqueologiques ena 
nòsta zòna son absolutament insufisentes entà poder valorar 
aguesta circulacion comerciau que se poderie completar tàs 
epòques mès recentes o contemporanèes dera romanizacion 
qu’an coma avantatge era grana riquesa dera sua cultura ma-
teriau e, per tant, qu’ajuden en grana mesura a precisar e da-
tar aguesti moviments a compdar des importacions des pro-
ductes ara per ara mès ben coneishudi, coma son es elements 
ceramics, qu’acompanhauen tostemp es produccions de mès 
valor. Presomptivament, tanben viatjarien per aguest hilat de 
camins es mineraus (hèr, plom e argent) que sabem qu’ena 
zòna comengesa, e sustot coseranesa, s’explotauen en epò-
ques preistoriques e qu’ath long dera romanizacion aqueriren 
ua grana importància. Auem de pensar qu’era zòna aranesa 
entrèc laguens d’aguest moviment d’explotacion (mines deth 
Baish Aran), mès damb er estat actuau des nòsti coneishe-
ments, sonque ac podem insinuar, ja que non auem pròves 
fisiques dera sua presomptiva explotacion en epòques alu-
enhades. Un aute des productes que circularie peth Pirenèu 
centrau serie eth marme, produccion que damb anterioritat 
ara romanizacion non s’explotaue, mès que dauant der inte-
rès auferit pes jaciments e era naua cultura constructiva pos-
sada pes romans, se comencèren a trabalhar (Sent Biat, Sòst 
e, dilhèu, Arties), e nosati pensam que dilhèu aguest serie un 
des principaus productes qu’ajudèren ara potenciacion des 
camins, ja qu’aguest ei un des elements comerciaus mès in-
teressanti e mès rendables que podie auferir era zòna (Brae-
mer, 1984: 57-72; Bedon, 1984: 64; France, 2001: 316). Totes 
aguestes produccions se transportarien basicament de dues 
manères: damb mules cargades (sistèma utilizat enquia prin-
cipis de sègle tà passar es pòrts de nauta montanha) e damb 
carròces denominades en epòca romana plaustrum e petor-
ritum tà transpòrts realizadi per zònes mès planères e damb 
cargues fòrça mès pesantes (Lizop, 1931: 282 ).
Tot aguest moviment de mercaderies generèc ua circulacion 
comerciau fòrça intensa, perquè, se non, non justificarie era 
creacion d’ua espècia de doana nomentada Portorium a on 
se pagaue un impòst doanèr o dret de pas nomentat Quadra-

gesima Galliarum que representaue eth 2,5% sus toti es arti-
cles, situada ena ciutat de Lugdunum Convenarum, metropòli 
que centralizèc eth desvolopament economic deth Pirenèu 
centrau e des d’a on se controtlauen es productes que gessien 
en direccion ara Tarraconense e vicevèrsa, e açò traduït mos 
connectarie aguesta localitat damb era d’Aeso e es sues cor-
responentes zònes d’influéncia, encara que cèrti autors non 
pensen pas qu’eth comèrç anèsse en direccion meridionau, 
senon que sonque controtlèsse eth tèma des marmes de Sant 
Biat e, perque non, es d’Arties (Sacaze, 1892: 80; Sacaze, s.d.: 
255; Lizop, 1931: 175 -176; France, 2001: 65-68). 
Cau díder tanben qu’era bona relacion contunhada des de 
tempsi preistorics entre es ramadèrs e pastors pirenencs e es 
dera ribèra establic ua economia agropecuària o ramadèra 
entre era gent dera plana e dera montanha, que generèc er 
intercambi des peishius. Totes es vals, apart dera sua riquesa 
pecuària pròpia (Boí, Aran, Àneu), auien extensi peisheus 
excedenti, que subarrendauen as ramats des auti, especiau-
ment as ramadèrs dera tèrra baisha deth sud (Es Garrigues, 
Segrià, Noguèra, Somontano, Lhitera, Baisha Ribagòrça, Nau-
ta Ribagòrça, Conca de Tremp, Val d’Àneu) e as deth nòrd e 
mès concretament dera Arièja, Comenges e Coserans. Toti eri 
enviauen es sòns ramats entàs montanhes pirenenques; açò 
proporcionèc as nòsti montanhesi grani revenguts e, ath ma-
deish temps, abaratic es despenes deth pasturatge estiuenc 
des sòns ramats. Atau madeish, açò generèc tota ua seguida 
de productes derivadi dera ramaderia que se fabricauen en 
plea montanha, coma pòden èster es hormatges e es pro-
ductes artesanaus hèti damb materiaus peribles (husta, lan 
e pèth), toti eri elaboradi enes pròpis peisheus pes pastors, 
qu’auien pro temps en ostiu (uns quate mesi) tà confeccio-
nar-les pendent eth sòn trabalh de contròtle e vigilància des 
ramats. Un viatge ena tardor se baishaue dera nauta montan-
ha, aguesti productes se comercializauen enes dues costats 
deth Pirenèu, segontes era demanda que n’i auie. Non cau 
desbrembar qu’era gessuda naturau des produccions rama-
dères d’Aran (tant eth bestiar coma es sòns derivadi) èren es 
mercats de Sent Biat e Banhères de Luishon, petiti centres 
urbans que ja en temps des romans foncionauen coma taus 
e que pendent totes es vicissituds istoriques posteriores (cri-
sis politiques, cambis de regims, reorganizacions territoriaus, 
etc.) an perdurat enquias nòsti dies, e mès concretament en-
quia principis deth sègle XX, coma centres de dinamizacion 
economica dera nòsta val, barrada gran part der an entath 
vessant sud dera cadia.
Tant as antics erudits coma nosati, mos semble fòrça sugges-
tiu eth horat que daurís era Garona en aguesta part centrau 
dera serrada e coïncidim damb eri en considerar-la coma era 
via mès possibla de penetracion des des planures deth nòrd. 
Coma camin naturau auferís ues condicions immilhorables 
entar establiment d’un correder rotèr gràcies ar escàs arribent 
deth sòn traçat e ara sua amplitud, que permet era circulacion 
bidireccionau. Toti es autors qu’auem tractat an prenut partit, 
en definitiua, per aquerò qu’ena epòca medievau e modèrna 
se coneishie coma Camin Reiau, Camin de França o en bèth 
un des sòns trams coma Camin de Vielha. I a ua fòrta relacion 
entre es hilats fluviau e rotèr, toti dus organizadi ath torn dera 
Garona, qu’en era madeisha a estat fòrça viatges un veïcul tà 
transportar determinades mercaderies. Coma via principau, 
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consideram eth camin que serie dubèrt era major part der an 
e que comunicarie de manèra clara es planes deth nòrd (Ne-
bosan, Comenges) damb era cadia pirenenca e prepirenenca 
deth costat sud (Palhars Sobiran e Palhars Jusan) a trauès des 
dus corrents fluviaus mès importanti coma son era Garona e 
era Noguèra Palharesa.
Entrarie en nòste territòri provenguent dera localitat vesia de 
Hòs e, acompanhant pera ribèra esquèrra ara Garona, traues-
sarie peth Plan d’Arrem (580 m), que posteriorament passa-
rie ara istòria coma eth lòc a on se signèc era grana patzeria 
deth Pirenèu Centrau, eth 22 d’abriu der an 1513. A compdar 
d’aciu, contunharie peth madeish marge der arriu, pujant de 
manèra doça, sense grani desnivèus e mantenguent ua am-
plada d’uns 4,5 mètres, sufisenta entath pas de cars cargadi 
de mercaderies, trauessant es petiti arrius de Carlac, Bausen e 
d’Antòni. Aguest trajècte a estat destruït modèrnament pera 
construccion dera carretèra nacionau 230 enquia passada 
era localitat de Bossòst (710 m), damb ua orientacion nòrd-
sud. A meddia d’aguesta vila (1,5 km) encara se conservaue 
un fragment d’uns 850 mètres de longada (des·hèt recenta-
ment dauant dera manca de sensibilitat der Ajuntament de 
Bossòst, que non volec adméter ua possibla varianta que non 
l’arrassaue, ara hè dètz ans). Eth sòn continuament ja ère arro-
einat damb era construccion dera N-230 enquias immediaci-
ons deth Pònt deth Lop, des d’a on seguís eth camin originau 
damb un leugèr traçat sud-èst enquia arténher era prumèra 
dificultat un shinhau seriosa, qu’ei eth pas der arriu Jueu. Aciu 
se trape damb ua rota segondària entà anar tàs vals dera Pica 
(val de Luishon, Comenges) e der Éssera (Val de Benasc, Nauta 
Ribagorça) (Martí, 1916: 10, 55). Aguest viau primitiu contun-
he acompanhant ara Garona enquia arribar a un punt situat 
apròp deth pòble de Vilac, a on cambiarie de costat tà passar, 
a compdar d’ara, pera dreta der arriu enquia arténher era lo-
calitat de Vielha (974 m). Aciu se mos pausaue eth problèma 
de saber coma prosseguís, ja qu’eth traçat se desdiboishe ena 
actualitat, encara que sabem que des d’aguesta vila ges un 
auta des vies segondàries que connècte Aran damb era val 
dera Noguèra Ribagorçana (Val de Barrabés, Nauta Ribagorça) 
(Martí, 1916: 55). A compdar d’ara, era sua orientacion ei d’oèst 
a èst, sense poder precisar exactament eth marge peth quau 
acompanhe ara Garona per trapar-se destruït pera carretèra 
C-28, encara qu’emplegant era logica e coneishent eth terri-
tòri podem pensar que pujarie pera sua riba esquèrra traues-
sant era poblacion d’Escunhau. Ara nautada dera poblacion 
de Garòs comence un aute tram de camin que podem pensar 
que torne a correspóner ath Camin Reiau originau, qu’artenh 
era localitat d’Arties, e a on auem, abans d’arribar ad aguesta 
poblacion, a uns 500 mètres, es installacions des Banhs d’Arti-
es. Sabem qu’ara nautada d’Arties (1.144 m) comence ua auta 
rota que da accès as vals dera Noguèra Ribagorçana e deth 
Noguèra de Tor (Val de Boí, Nauta Ribagorça) (Martí, 1916: 6). 
Contunhe pujant e pes entorns de Salardú (1.268 m) trauès-
se eth corrent fluviau. Aciu connècte damb eth camin que se 
dirigís des de Bagergue ara Val deth Les (Val de Biròs, Cose-
rans). Dirigint-se enquiath Solan de Salardú, ascendís tath Cap 
de Beret, a on a compdar d’aciu eth viau prosseguís, en doça 
baishada, peth Plan de Beret, a on s’oriente en direccion nòrd-
èst tà anar a cercar eth neishement dera Noguèra Palharesa 
e acompanhar-la pera sua banda esquèrra enquiara zòna de 

Parros (a pògui mètres se sauve ua estructura que dilhèu a ua 
origina fòrça antica que se denomine Òrri de Parros e qu’ère 
eth lòc a on anticament es pastors hègen es hormatges), a on 
se trape damb eth viau que connècte damb era Val d’Òrla (Val 
de Biròs, Coserans) (Martí, 1916: 7). A compdar d’aciu, torne 
a cambiar d’orientacion e recupère era direccion oèst-èst tà 
encaminar-se enquia Montgarri (1.616 m), a on pòc abans 
d’arténher era localitat, e mès concretament eth santuari (ori-
gina antica?) deth madeish nòm (1.632 m), trauèsse er arriu 
tà acompanhar-lo peth sòn costat dret, costejant en prumèr 
lòc eth Torrent de Llançanés tà arribar enes Bòrdes de Pero-
sa (1.405 m). A compdar d’aciu, càmbie de marge e seguís 
baishant pera ribèra esquèrra, passant pes Bòrdes d’Alòs d’Isil 
e posteriorament anar trauessant es barrancs deth Pòrt d’Au-
la, Vinhals e Pòrt de Salau (aciu mos trapam damb era conne-
xion tà encaminar-mos tara Val deth Salat en Coserans). Apru-
prètz a un quilomètre e miei, eth camin torne a cambiar de 
costat tà encaminar-se entara localitat d’Alòs d’Isil (1.283 m).
Dilhèu un aute element que dinamizèc era utilizacion d’agues-
tes rotes pirenenques sigueren es aigües termaus, que se-
gurament ja èren coneishudes pes poblacions indigènes 
des de tempsi immemoriaus, encara que nosati mostram es 
nòsti dobtes sus eth sòn empleg en epòca romana tau coma 
tostemp s’a publicat. Des establiments qu’an pervengut en 
temps, coma son es de Tredòs, Arties e Les, non auem cap de 
pròva fisica dera sua existéncia coma taus en aguest moment, 
mès ei evident qu’es sues aigües sigueren utilizades peth sòn 
antic coneishement. S’an restacat de manèra pòc critica damb 
es que foncionauen ena val vesia de Luishon (Aquae Onesio-
rum), mès totes aguestes notícies que provien de mejans e 
finaus deth sègle passat semble que mès lèu çò que cercauen 
ère aquerir un presomptiu torisme termau enes nòstes tèrres, 
e tà dar-li mès importància s’inventen en quauqui casi (esteles 
de Les) era sua origina romana entà autrejar-les atau un cèrt 
prestigi e un element mès exotic.
Es descobèrtes d’epòca romana ena Val d’Aran són degudes 
ena sua majoria as viatges de Maurice Gourdon, encara que 
cau ressenhar atau madeish es provenentes des catacions de 
Márquez Pérez de Aguiar, e tanben quauqui materiaus publi-
cadi per Julien Sacaze e Laurière; se trapen toti eri compiladi 
enes publicacions de Sarrate Forga e Díez-Coronel. Dera zòna 
a on auem trabalhat, en camp epigrafic auem notícies d’ua 
porcion d’autar trapat enes Banhs damb eth tèxte NIMP (non 
localizada fisicament en cap d’institucion) e un aute de Sant 
Pelegrin a on se lieg SABIN (tanpòc no’n sabem era ubicacion). 
De frontaus d’urna funeraris, n’auem dus: a) frontau damb tres 
figures, ua d’eres damb ua lança e era auta damb ua copa, de-
coracion damb rosetes e rectangles, b) bust de personatge 
togat damb representacion naturalista des trets faciaus, situat 
jos ua arcada emparada sus colomnes. Es dues localizades en 
horcalh des arrius Garona e Valarties e actuaument en mans 
d’un particular. Es prumères datacions apuntades per Puig i 
Cadafalch entad aguesti grops escultorics as que se hège ar-
ribar enquiath sègle IV se vederen contrastades pes de Hatt, 
tà darrèrs deth III. Maugrat tot, quauqui exemplars ultrapas-
sen aguesti tèrmes: atau eth bust togat d’Arties semble cor-
respóner a un moment un shinhau anterior. En ço que tanh 
ara numismàtica, auem es presomptives monedes des Banhs 
d’Arties, localizades per Márquez Pérez de Aguiar en 1877, 
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que tanben hec sondatges enes Banhs de Les (d’aguestes 
monedes tampòc se’n coneish era sua localizacion actuau) 
(Márquez, 1878 ).

RESULTATS DERA ACCION
Era idea preliminara qu’ère trabalhar enes entorns des Banhs 
d’Arties centrant-mos en efectuar diuèrsi sondatges en Camin 
Reiau entà poder extrèir informacion sufisenta sus aguest ca-
min. Açò significaue sajar de desniderar es sues caracteristi-
ques originaus, coma son era amplada e era composicion en 
seccion: esclarir s’ère empeirat, era sua localizacion e ua temp-
tativa de datacion. A mès a mès, ère previst hèr sondatges 
enes terrens de propietat municipau situadi ar èst e ar oèst 
der edifici principau des Banhs tà veir se se podien descor-
bir mès estructures construïdes restacades damb eth e atau 
madeish sajar de datar-les entà poder afirmar o desmentir era 
sua origina romana. A compdar d’aguesta informacion se’n 
plantejarie era catacion en extension.

SONDATGE ARqUEOLOGICS
Eth metòde auie de consistir ena realizacion d’un rebaisha-
ment generau de toti es nivèus, tan organics coma de rempli-
ment qu’afectauen er airau d’actuacion ena zòna deth camin. 
Açò madeish s’efectuarie enes sondatges des terrens situadi 
ath sud dera traça deth viau. Aguesti trabalhs se hèren mejan-

çant ua maquina retrocatadora mixta provedida de pala de 
neteja e pala cargadora.
Tau coma ère previst en projècte, comencèrem era actuacion 
amiant a tèrme diuèrsi sondatges enes terrens de titularitat 
municipau ath torn dera finca corresponenta as Banhs d’Arti-
es. Aguesti, tau coma ère de preveir, mos dèren resultats nega-
tius, ja qu’un viatge efectuadi dus sondatges ena tèrra situada 
ar oèst e un ena plaçada ar èst, de 3 x 3 m d’extension per 2,5 
m de prigondor, s’a pogut determinar era abséncia totau de 
materiaus e estructures arqueologiques restacades damb es 
Banhs o damb periòdes anteriors, ja qu’es nivèus apareishudi 
corresponien a sediments geologics dera zòna, consistenti en 
sable e granes pèires garonenques de granit.
Un viatge efectuadi aguesti, mos centrèrem ena part frontau 
der edifici termau entà veir s’auíem mès fortuna. En aguest 
endret s’efectuèren tres cales des madeishes caracteristiques 
qu’es anteriores, vinculades as cantoades e ara part centrau 
dera façada nòrd des Banhs. Er unic resultat consistic ena lo-
calizacion deth sòn esgot de desaigüe, situat ena part centrau 
der edifici, que trauèsse per dejós eth Camin Reiau.
Ja restacat damb aguest trabalh de prospeccion enes entorns 
dera bastissa particulara, e gràcies ara amabla predisposici-
on des sòns propietaris, tanben hérem abondanti sondatges 
laguens des sòns limits entà confirmar o desmentir era pre-
séncia romana ena creacion d’aguest establiment termau. 
Podem díder qu’en totau se heren dètz sondatges extèrns ar 
edifici, tant ath torn des sues quate façades coma pes sòns 
entorns. Toti eri mos an dat resultats negatius, ja que sonque 
mos an apareishut nivèus geologics, sense cap de resta de 
tipe antropic.
Pr’amor de poder ratificar es resultats tanben se trabalhèc la-
guens der edifici, a on se heren un totau de tres sondatges en 
sòn interior (dus dauant de cada pòrta —pòrtes èst e oest— e 
ua cala arqueologica convencionau laguens dera sala numèro 
tres, a on tostemp s’a parlat dera banhèra romana —damb 
er unic argument qu’aguest element ei esculpit en marme de 
molt bona factura). Es cales hètes damb era maquina baishen 
un totau de 1,60 mètres, ja que mos apareish era sorgéncia 
d’aigües e ja non mos permet baishar mès. En ambdús casi 
mos apareishen uns fondaments que baishen enquia baish, 
encara qu’aguesti non les podem restacar damb cap de ma-
teriau de tipe arqueologic. A nosati, mos estranhe fòrça era 
sua presència pr’amor qu’en aguest tipe d’arquitectura de 
montanha non ei abituau era preséncia de fondamentacion, 
ja qu’aguesti edificis baishauen, coma maximom, entre 30 e 
40 cm. Coma auem dit, era sua adscripcion mos a estat im-
possibla a conseqüéncia dera manca de materiaus antropics.
Dauant d’aguest hèt, mos decidírem a hèr ua cala de tipe con-
vencionau ena sala dera presomptiva banhèra romana, que 
tanben mos dèc resultats negatius en çò que tanh ara des-
cobèrta d’elements de datacion e, per tant, podem afirmar 
qu’era origina der edifici termau non ei pas romana perquè, 
pera experiéncia personau en jaciments d’aguesta cronolo-
gia, se i acostume a localizar ua grana quantitat d’elements 
ceramics o d’un aute tipe de materiau, ja qu’en aguest mo-
ment cronologic existís abituaument ua grana riquesa de 
cultura materiau, que tostemps deishen un gran nombre de 
testimònis enes jaciments. Per tant, podem díder d’ua manèra 
fòrça precisa qu’era origina der edifici e des elements datadi 

Banhs d’Arties ena actualitat. 

Banhs d’Arties a principis deth sègle XX (darrèr podem veir 
era marmèra en plena espleita).
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tostemp en aguesta epòca, se pòden refusar, sense menspre-
dar qu’aguesti agen ua origina antica. Tostemp auem afirmat 
qu’er usatge des aigües termaus dilhèu datarie dera preistòria 
ena nòsta zòna e, per tant, ena etapa romana, çò de mès logic 
ei pensar que se coneisherien e s’emplegarien, encara qu’açò 
non implique era creacion d’un centre termau de tipe estan-
dard.

RECUPERACION E RESTAURACION DES MARGES DETH 
CAMIN
Eth plantejament consistie ena recuperacion e conservacion 
des marges deth camin des Banhs enquiara localitat d’Arties 
(uns 500 mètres de longitud). S’en aguest espaci auéssem 
agut era sòrt de trapar er empeirat originau dera via, ère pre-
vist recuperar-ne ua bona porcion (uns 50 mètres), ja que des 
der ostiu der an 2008 aguest ja ei pedanhèr e aguest element 
poderie èster un aute gran atractiu tà poder-lo visitar e gau-
dir-ne. Dempús d’observar qu’aguest camin non sauvaue er 
empeirat (de hèt pensam qu’originaument dilhèu non n’auie 
estat, ja que passe per ua part dera val damb un desnivèu mi-
nimau e, per tant, non ère de besonh), e s’ac auie estat en sòn 
dia, ja non en demoren rèstes a conseqüéncia des multiples 
reformes qu’a patit ath long deth temps.
Eth prumèr objectiu consistic en sanejar es marges e observar 
en quin estat se sauvauen es parets, que en bèri endrets se 
conservauen fòrça ben, mentre qu’en d’auti auien desapareis-
hut lèu ena sua totalitat, a excepcion dera sua fondamentaci-

on. Un viatge hèta era neteja mès grana damb era maquinà-
ria, se prosseguic a hèr-la de manèra manuau pr’amor de hèr 
ua neteja fòrça mès suenhada e premanir eth terren entara 
sua evaluacion e restauracion posteriores.
Un viatge observat eth nivèu de conservacion des diferenti 
trams, s’optèc per rehèr-les de nau perque auien en males 
condicions era fondamentacion o de restaurar es trams de 
paret que manquen enes lòcs a on era fondamentacion se 
trape en bon estat. Aguest sistèma mos a permetut recupe-
rar era traça originau deth camin en tota era sua extension e 
d’aguesta manera recuperar era amplada qu’auec en sòn dia 
e qu’ara nòsta arribada en endret auie diminuït pr’amor der 
esbauçament de part des marges e dera sua posteriora co-
lonizacion pera vegetacion (arbes, matarrassi e males èrbes). 
En quauqui punts, eth camin s’auie estretit enquias 3 mètres 
e, dempús dera nòsta accion, es dimensions tornen a èster de 
4,50 mètres d’amplada (era mesura logica tà poder passar dus 
cars cargadi ath madeish temps).
Eth critèri a estat fòrça clar pr’amor qu’era idea preliminara ère 
restaurar es marges e, per tant, se les a dat eth madeish as-
pècte qu’aurien originaument, ei a díder, un naut contengut 
de rusticitat, ja qu’era pèira emplegada a estat era madeisha 
originau que s’a localizat pendent era sua neteja e saneja-
ment, que non observe cap de trabalh; per tant, ei ua pèira 
fòrça basta, qu’a coma caracteristica mès remercabla qu’ei de 
marme. Aguesta particularitat ei de bon compréner, ja qu’era 
montanha que trapam ath sud deth camin ei formada per 
aguest tipe de materiau. A mès a mès, observam a tocar dera 
via es rèstes dera antica marmèra que servic en sòn dia tà bas-
tir es madeishi temples de Santa Maria e Sant Joan d’Arties e 
que siguec explotada enquia començaments des ans 50 deth 
sègle XX.
Pr’amor dera grana longitud deth camin que calie restaurar 
e que mos mancaue fòrça pèira, s’a profitat era conjontura 
d’auer era marmèra ath costat dera actuacion e s’a profitat era 
manca de materiau entà sanejar e netejar tot er endret aucu-
pat pera marmèra. Açò a implicat profitar-ne tot eth materiau 
de refús qu’aucupaue tot eth vessant nòrd. Coma qu’eth tipe 
de pèira ère eth madeish, mos a anat perfècte entà comple-
tar es murs, qu’un viatge sanejadi e restauradi an ua nautada 
qu’oscille entre es 1,10 m e es 1,80 m. Aguesta correspon ara 
qu’aueren es diferenti trams en sòn dia, ja que s’an prenut 
coma referéncia es sòns tròci encara conservadi aué en dia. 
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Era unica critica que se pòt hèr a priori ei eth cambi de colora-
cion entre era pèira vielha e era naua extrèta dera peirèra, mès 
aguest ei un problèma menor, ja que damb eth temps agues-
ta pèira naua artenherà patina e s’igualarà damb era auta. De 
hèt, aguest ei eth madeish comentari que se mos a hèt ena 
restauracion dera glèisa, mès qu’un viatge explicat eth procès 
d’envielhiment dera pèira, a conseqüéncia dera oxidacion, se 
convertís en ua simpla anecdòta.
De hèt, tà minimizar aguest impacte visuau s’a sajat de barre-
jar era pèira. Damb aguest sistèma auem restaurat apruprètz 
250 mètres der antic marge e, atau madeish, auem urbanizat 
bèth endret a on aguesta paret observaue fòrça mau aspècte 
entà profitar aguesti espacis tà premanir eth terren tà insta-
llar-i bancs entàs passejaires.
Atau madeish, ath delà de restaurar tot eth marge sud deth 
camin, s’a profitat tà sanejar e netejar tota era banda nòrd, 
zòna fòrça lorda per males èrbes incontrotlades qu’emmas-
carauen eth paisatge ath torn dera via. Un viatge extrèta era 
vegetacion, tanben s’a optat per netejar ua aigüèra comunau 
que cor per aguesta banda e que portaue fòrça temps en 
desús (gràcies ad aguesta accion, quauqui pagesi ja mos an 
mostrat eth sòn interès entà tornar-la a utilizar).
Sanejament e urbanizacion dera antica peirèra de marme
Coma auem expressat adès, profitant era conjontura dera 
manca de pèira pr’amor de rehèr part des parets deth mar-
ge sud deth camin, s’a netejat e sanejat tot er endret aucupat 
pera antica marmèra.
Eth sòn aspècte ère de deishadesa totau e vedent eth servi-
ci que mos podie auferir, pensèrem en condicionar-la coma 
complement dera via, fòrça transitada, e tà méter en valor un 
element patrimoniau qu’auie agut ua grana importància eco-
nomica entara poblacion d’Arties. Atau madeish observèrem 
que mos podie auferir fòrça possibilitats toristiques damb un 
esfòrç minimau, ja que tà explicar era sua utilizacion ath long 
deth temps, e vedent eth besonh de hèr un petit accès ena 
basa dera madeisha tà explicar eth procès d’extraccion dera 
pèira, s’auferie era opcion de bastir un petit guardadèr des 
deth quau observar tot eth hons dera val sense auer de hèr 
grani desplaçaments ne demanar un gran esfòrç ara gent.
Atau donques, ath madeish temps que profitàuem era pèira, 
sanejàuem er endret e metérem en valor un element patrimo-
niau. Un viatge sanejat er entorn, s’a urbanizat entà qu’eth dia 

de deman vengue ua zòna ludica restacada ath camin e ara 
futura localizacion d’uns naui banhs termaus ena zòna.
Eth trabalh a consistit en terrassar tot er endret damb tèrra ve-
getau provenenta deth sanejament des marges deth camin, 
bastir un accès tath guardadèr e era construccion d’ua empei-
rada entà delimitar er espaci.

CONDICIONAMENT DER ACCèS ENTAR ANTIC HORN DE 
CAUDIA
Atau madeish, completant era accion d’adequacion e urbani-
zacion de tot er espaci restacat ath Camin Reiau, s’a sanejat e 
condicionat er accès entar antic horn de caudia, que tanben 
s’a metut en valor profitant aguesta accion. Açò a consistit 
ena construccion d’un nau marge de pèira connectat damb er 
antic marge deth camin que amie entath horn.
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RESUM
Presentem els resultats de les darreres campanyes 
arqueològiques als Altimiris. L’estudi de materials 

ceràmics ens permet establir una cronologia força precisa, 
amb un inici dins del segle V avançat i un moment final 

al segle IX. Les darreres troballes d’estructures associades 
a l’església i la contextualització del lloc dins el marc 

històric que li corresponens porten a proposar aquest 
assentament com un lloc d’establiment d’una comunitat 

monàstica.
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ABSTRACT
We are presenting the results of recent excavations in 
Altimiris. The study of ceramic materials allows us to 

establish a fairly accurate chronology, with a beginning in 
the late 5th century and an ending time in the 9th century. 
The latest findings of structures associated with the church 

and the setting of the context of the place within its historical 
context, leads us to propose this settlement as a place of 

establishment for a monastic community.
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High settlements, monastic communities, mountain habitat.
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UBICACIÓ I CARACTERÍSTIqUES DEL JACIMENT
El jaciment dels Altimiris es troba al punt més elevat d’un dels 
contraforts de la cara nord del Montsec d’Ares, just per sobre 
del congost de Mont-rebei, per on circula el riu Noguera Ri-
bagorçana. En l’actualitat aquest riu és la línia divisòria entre 
les províncies de Lleida i Osca. El punt més alt del jaciment se 
situa a 867 m snm i les coordenades UTM son X: 31 308715E; 
Y: 46661326N.
El jaciment ocupa una extensió aproximada d’uns 9.345 m2, 
segons els resultats de l’aixecament topogràfic, i presenta una 
planta més o menys triangular delimitada per dos cingles, si-
tuats als costats nord-est i sud-oest. Aquests dos cingles es 
van aproximant progressivament fins a coincidir en el vèrtex 
del triangle on hi ha el pas de Santa Cecília, un corredor estret 
d’uns 15 metres de llargada delimitat per parets de roca d’uns 
10 metres d’altura en el punt més alt. El pas de Santa Cecília 
és l’únic accés al jaciment pel costat sud, i allí convergeixen 
els camins procedents de l’impressionant bosc de l’Obaga 
Gran i de les zones de pastures situades al cim del Montsec 
d’Ares, a més de 1.600 m d’altura. La base del triangle queda 
delimitada per un mur de tancament que tot just s’entreveu 
dins de la massa boscosa. Els trams localitzats ens indiquen 
que aquest mur aniria de cingle a cingle, amb una longitud 
total d’uns 80 m. La falta de dades sobre el gruix i les caracte-
rístiques constructives ens impedeix definir-lo com a muralla 
i, per tant, ens limiten a considerar-lo un mur de tancament 
pel costat nord. La distància entre aquest mur i el punt més 
elevat, situat sobre el pas de Santa Cecília, és de 150 m i el 
desnivell entre aquests dos punts és de 60 metres. Aquestes 
dades ens permeten calcular un pendent que oscil·la entre el 
30 i el 40%, segons la línia de pendent escollida.
L’accés al jaciment més ràpid (1 hora aproximadament) par-
teix de l’aparcament de Mont-rebei en direcció al congost, 
i passat el pont penjat cal agafar un corriol que s’enfila pel 
contrafort i arriba als Altimiris pel costat nord. Els altres ac-
cessos arriben al jaciment pel sud seguint la ruta Alsamora, 
la plana de Mont-rebei o bé l’aparcament, Obaga Gran. En 
ambdós casos es triga més d’una hora i mitja a fer el recor-
regut. 
Abans d’iniciar l’excavació, eren parcialment visibles els murs 
de la nau de l’església i un fragment de mur d’una estructura 
que vam identificar com una torre de planta quadrada, situa-
da a la part més alta del conjunt; tres cisternes, una al costat 
de l’església, una altra de  propera a la torre i una tercera en 
una zona propera al cingle nord-oriental. Així mateix, eren vi-
sibles alguns retalls a la roca que indicaven l’existència de fons 
de cabana dispersos per tota l’àrea del jaciment.

CONSIDERACIONS METODOLÒGIqUES
L’arqueologia d’investigació no ha mostrat gaire interès per 
portar les seves recerques cap a jaciments que, com els Alti-
miris, no ofereixen l’al·licient d’aquells que presenten grans 
estructures i materials vistosos. Els assentaments modestos, 
des del punt de vista arqueològic, que, a més, es troben en 
llocs extrems de difícil accés, suposen un esforç per part de 
l’equip d’excavació que no sempre estem disposats a realitzar. 
En aquest sentit, ens posicionem en la línia d’investigadors 
que, com A. Azkarate, reivindiquen la necessitat de valorar 
més els jaciments pel seu interès científic que no per les fa-

cilitats o els al·licients que en suposa l’excavació (Azkarate, 
Quiros, 2003).
Des del punt de vista metodològic, ens enfrontem a un jaci-
ment en què la roca era el nivell de circulació, motiu pel qual 
els nivells d’ocupació són pràcticament inexistents, excepte 
en determinades zones com ara l’interior de l’església. L’aban-
donament i posterior destrucció del lloc va suposar l’exposi-
ció de les estructures i els nivells arqueològics de destrucció a 
les inclemències meteorològiques, especialment a les pluges, 
amb el consegüent arrossegament de materials pel pendent 
natural. Amb el temps, la mateixa degradació de la roca i la 
lenta formació d’un sòl van permetre la progressiva aparició 
de vegetació, que contribuirà a l’erosió del substrat rocallós 
i a la degradació de les estructures excavades. Finalment, el 
creixement d’una massa boscosa, principalment d’alzines de 
potents arrels, acabarà de destruir els escassos vestigis cons-
truïts i provocarà un efecte devastador en els pocs nivells po-
tencialment fèrtils des del punt de vista arqueològic.
El resultat és la formació d’un estrat únic en què les arrels do-
minen sobre qualsevol altre component, i sovint formen una 
espessa estora de petites arrels enllaçades que s’estén just 
sobre el substrat rocallós. Amb aquest creixement, la vegeta-
ció ha provocat la barreja i la destrucció dels possibles nivells 
d’una estratigrafia  per si mateixa molt fràgil.
Com a exemple, podem destacar l’excavació del fons de caba-
na 1. La pica o base del foc situat a l’angle sud-oriental podria 
haver conservat restes de carbons o cendres que haurien es-
tat de gran utilitat per a la nostra recerca. Dissortadament, un 
cop destruïda l’estructura de materials peribles que cobrien 
la cabana, les pluges van arrossegar aquests vestigis, i l’alzi-
na que posteriorment hi va créixer va provocar la barreja dels 
estrats fins al punt d’impedir-nos recuperar cap tipus de ma-
terial en posició primària. Certament la coloració dels estrats 
presentava una lleugera tonalitat grisosa que es fonia en un 
progressiu degradat cap a tonalitats marronoses, tot molt poc 
compacte a causa de les nombroses arrels que hi havia. La 
sensació era d’estar excavant, a cada moment, un nivell super-
ficial, poc significatiu i que arribava fins a la mateixa roca.
Aquestes circumstàncies afecten de manera generalitza-
da l’estat de conservació dels materials, que apareixen molt 
fragmentats i rodats, descol·locats respecte a la seva posició 
primària i, per tant, amb poca significació quant a la relació 
espacial i estratigràfica. Si tornem a l’exemple del fons de ca-
bana 1, la localització de petits fragments d’escòria de ferro i 
de pedres fogueres disperses per tot l’àmbit i en tota la potèn-
cia estratigràfica ens podria permetre interpretar aquest es-
pai com un petit taller de ferrer. Aquesta intuïció, però, no pot 
anar més enllà, ja que no disposem d’evidències més clares 
que ens permetin afirmar-ho.
Aquesta realitat també dificulta la presa de mostres de cara 
a la realització d’analítiques, ateses les poques garanties de 
poca o nul·la contaminació. Així mateix, també es veu afectat 
el registre de la nostra feina, tant pel que fa a les fotografies 
com a la definició de determinats estrats, i tant en potència 
com en extensió.
En les darreres campanyes hem pogut identificar una estra-
tigrafia més completa a l’interior de l’església i al seu entorn, 
i aquest fet ens fa ser optimistes de cara a les properes cam-
panyes.
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RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ
Les deu campanyes d’excavació ens han permès intervenir 
a l’interior i a l’entorn de tota l’església, tot i que només s’ha 
arribat a nivells geològics als peus, a la capçalera i s’ha com-
pletat l’excavació a l’interior. També s’ha completat l’excavació 
de l’estructura quadrangular en tres fons de cabana i en una 
de les cisternes.
Fons de cabana
Els primers fons de cabana que vam excavar (cabanes 1 i 2) es 
troben situats a pocs metres a l’est de la capçalera de l’esglé-
sia. La cabana 1 presenta unes dimensions de 2 x 3,5 m i la 2, 
de 3 x 3 m, aproximadament. Limiten l’una amb l’altra de for-
ma que constitueixen un conjunt únic. La cabana 1 presenta 
una estructura, picada a la mateixa roca, de 100 x 80 cm, que 
interpretem com una base de foc, ja que la roca presentava 
indicis de rubefacció. La cabana 2 disposa d’una banqueta de 
pedres en tot el seu perímetre, un forat de pal al costat orien-
tal i dos canals per al drenatge de l’aigua, un a l’exterior i un 
altre que travessa tota l’estructura per l’interior. Com ja hem 
indicat amb anterioritat, la localització de petites escòries de 
ferro i de fragments de pedra foguera als nivells de la cabana 
1 ens permeten proposar la interpretació d’aquest espai com 
un taller de ferrer de petites dimensions, malgrat les escasses 
evidències de què disposem.
El fons de cabana 3 es troba situat al sud de l’estructura qua-
drangular i a molt poca distància d’aquesta. Les dimensions 
aproximades són de 3 x 6 metres i el retall a la roca és molt 
més profund que les dues anteriors i en alguns punts supera 
els 1,5 metres. Presenta una banqueta picada a la roca al cos-
tat est i diversos encaixos i retalls de la roca que corresponen 
als suports de la part construïda amb materials peribles. Tot i 
la migradesa dels materials recuperats als fons de cabana, po-
dem destacar algunes peces que presenten cronologies dels 
segles V-VI.

Edificació residencial
A la part alta del jaciment, sense que sigui el punt més alt, 
hem excavat una estructura parcialment visible abans d’ini-
ciar els treballs i que inicialment vam identificar com una 
torre. Es tracta d’un edifici lleugerament rectangular —7 x 
5,80 m— del qual eren visibles dos trams dels murs orien-
tal i occidental construïts amb la tècnica de l’encofrat, tipus 
opus caementicium. La base del mur nord presenta una base 
realitzada amb grans blocs de pedra, amb la clara finalitat 
de reforçar aquest mur, que és el que es troba a la zona de 
màxim pendent. Per contra, el mur sud, que es conserva en 
molt mal estat, va ser construït amb opus caementicium des 
de la base. Malgrat la forta bioturbació de la majoria dels 
estrats, vam poder identificar un fragment de paviment 
d’opus signinum, amb la seva preparació, una capa de tegu-
lae fragmentada i, per sota, un nivell de pedres tipus rudus. 
Trencant el paviment i tallant els seus nivells de preparació 
es van trobar dos focs de difícil datació, ja que no presen-
taven cap tipus de material associat. La identificació inicial 
que vam proposar com a torre presenta seriosos problemes, 
ja que, per la potència dels nivells excavats, especialment el 
poc enderroc i les escasses restes del mur encofrat disperses 
pe l’entorn proper, no sembla que es tractés d’un edifici de 
més d’una planta baixa amb coberta de materials peribles. 

No ha estat possible localitzar l’entrada que podria estar si-
tuada en qualsevol dels costats, en algun dels punts on el 
mur conservat es troba més arrasat. El paviment d’opus sig-
ninum sembla indicar un espai de relatiu confort, d’hàbitat 
o bé un espai d’us col·lectiu. D’aquesta edificació hem de 
destacar la presència de canals de recollida d’aigua per l’ex-
terior, que seria conduïda cap a la cisterna situada a pocs 
metres en direcció nord.

Església i entorn
L’església es troba situada al bell mig del jaciment, uns metres 
al sud de l’edifici residencial que hem descrit. Es tracta d’una 
construcció de pedra amb els carreus de mida mitjana escas-
sament escairats i lligats amb un molt bon morter de calç i 
sorra.
Té una llargada total de 14 x 6 metres per l’exterior i un espai 
interior de 12 x 4 metres dividits en 3 sectors de 4 x 4; des de 
l’extrem de l’absis fins al cancell, d’aquest a la porta d’accés i 
des d’aquesta fins al mur dels peus. La porta està situada al 
mur nord, que disposa d’una banqueta correguda, d’entre 80 
i 100 cm d’amplada i que reforça la construcció en el punt de 
més pendent i fa sensació de podi sobre el qual s’aixeca l’es-
glésia.
El nivell de circulació de la nau era la mateixa roca, en al-
guns punts lleugerament retocada i amb lloses que cobrien 
les esquerdes i forats més evidents. En arribar al cancell, una 
petita porta central porta al cor, probablement pavimentat 
amb lloses, que es troba en una cota més elevada, i d’aquest 
s’accedeix per dos esglaons a l’absis situat encara en una cota 
superior i pavimentat amb morter de calç. Al mig de l’absis hi 
ha la base de l’altar, i la llosa de la taula la vam trobar a terra, 
reutilitzada en una fase posterior com a paviment.
L’església va patir un incendi que va afectar tota l’edificació, i 
després d’aquest tan sols es va habilitar la part del cor i l’ab-
sis, i es va abandonar la nau, que presenta evidents signes de 
rubefacció a la roca. Probablement, després de l’abandona-
ment del lloc, que nosaltres situem a la primera meitat del 
segle IX, s’hi mantindria algun tipus de culte, ja que al seu en-
torn hem localitzar un enterrament datat per C

14
 al segle XI.

En les darreres campanyes hem realitzat tasques de desfo-
restació i aixecament dels nivells superficials de l’entorn de 
l’església, tant pel costat sud com pel   nord, i hem identificat 
diversos murs que defineixen espais tancats relacionats amb 
el temple. Aquestes estructures defineixen un conjunt com-
plex d’edificacions que caldrà excavar i analitzar en properes 
campanyes, ja que de moment no disposem de prou dades 
per fer-ne una interpretació correcta.

ELS ARTEFACTES CERàMICS DELS ALTIMIRIS
Els artefactes ceràmics dels Altimiris ens han permès establir 
la cronologia i valorar la posició del jaciment dins de la socie-
tat tardoantiga i altmedieval en el seu context.
Per començar, hem pogut separar amb claredat dues fases del 
jaciment: una als segles V-VII, i una altra a finals del segle VIII i 
principis del IX.
Les futures intervencions segurament ens permetran establir 
l’ocupació al segle VIII, i molt probablement més subdivisions 
al voltant de l’horitzó tardoantic dels segles V-VII, que, de fet, 
ja es van apuntant (figura 1).
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Horitzó dels segles V-VII 
El primer horitzó té com a fòssils directors les àmfores i les vai-
xelles de taula de luxe. Les ceràmiques comunes grises de cui-
na també ens han servit per confirmar aquestes cronologies.
Entre els materials amfòrics hem detectat àmfores nord-afri-
canes, sud-hispàniques i orientals.
Els tipus identificats per les àmfores nord-africanes són: Keay 
8b, Keay 27b, Keay 35a, Keay 36a y 36b, Keay 41, Keay 56, Keay 
57 y Keay 62q. La cronologia que donen aquestes àmfores va 
des de finals del segle IV fins a meitat del VI, i el contingut de 
la majoria podria ser oli (Keay, 1984; Bonifay, 2004; Reynolds, 
1993; Reynolds, 1995, Remolà, 2000; Ghallia, 2005).
D’àmfores sud-hispàniques en tenim amb forma Dressel 23, 
motiu pel qual la cronologia proposada va del segle III a mit-
jans del VI, i el contingut podria ser oli o olives.

Respecte a les àmfores orientals, hem trobat una vora de LRA 4 i 
fragments de paret del que podria ser LRA 1. La LRA 4 es data en-
tre finals del segle IV i el VII, tot i que a Tarragona sembla que no-
més arriba fins a principis del segle VI. El contingut podria ser tant 
vi com oli en aquest cas (Reynolds, 2007; Rothschild-Boros, 1981; 
Passi et al, 1981). La LRA 1 té una cronologia del segle III al VII.
La vaixella de taula de luxe es caracteritza sobretot per DSP 
(Dérivées de les Sigillées Paléochrétiennes), TSHT (Terra Sigi-
llata Hispànica Tardana) i ARS (African Red Slip).
La majoria d’aquestes ceràmiques són DSP, sobretot bols i al-
gun plat. Les formes associades als bols són Rigoir 18 de dife-
rents dimensions i tallers, i alguna forma Rigoir 6 i 9. Els plats 
de DSP pertanyen a la forma Rigoir 1 i una possible Rigoir 4 
(Rigoir, 1968; Rigoir, 1973).
Les TSHT estarien representades per Dragendorff 27 o 37 tar-

Figura 1
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Materials a partir del s. IX

Possibles materials del s. VIII

danes, i també dins de la funció de bol, segons hem pogut ex-
trapolar de parets amb decoracions típiques d’aquestes for-
mes. La cronologia proposada pels nostres fragments podria 
anar al voltant de finals del segle IV fins a meitat del V (Orfila, 
2007, p. 90-112).
Quant a la ceràmica de taula africana, només hem identificat 
un plat Hayes 104 (Hayes, 1972).
Totes les formes identificades daten de finals del segle IV i fins 
a inicis del VI. La forma Hayes 104 ens presenta una datació 
una mica més concreta, d’inicis del segle VI al primer quart 
del segle VII, però entraria dins de la cronologia proposada 
pel context.
La ceràmica de cuina ens presenta diferents propostes de da-
tació, però totes ben enquadrades entre els segles V-VII, tant 
pel que fa als paral·lels de les formes com al repertori tipològic 
variat característic del període (Macías, 1999).
Entre el repertori, trobem olles, cassoles, gerres, ampolles i 
molt probablement algun morter.
La datació de la construcció de l’església s’ha fet amb les UES 
527 i 529, que responen a l’anivellament de terres per cons-
truir el paviment i els murs. Aquí el context data de finals del 
segle V i principis del VI (vegeu la figura 2).
Els materials que acabem de descriure ens aporten una infor-
mació essencial sobre les importacions que arribaven al jaci-
ment en recipient ceràmic, ja fos del sud de França, com les 
DSP; d’altres llocs de la Península, com la TSHT, o per mar, com 
l’ARS i les àmfores, segurament des del port de Tarraco fins a 
Ilerda, i d’aquí fins al nord via Àger.
Podem dir que el producte agropecuari que es rebria d’impor-
tació era sobretot l’oli, sense descartar, en menor quantitat, el 
vi, les olives o el gàrum. 
El fet que la majoria d’àmfores es puguin datar de principis 
del segle V a principis del VI ens fa pensar en una primera 
ocupació al voltant d’aquest moment. Nosaltres ens decan-
tem per un segle V avançat, atesa la manca de ceràmica de 
cuina nord-africana, característica de principis del segle V. 
De tota manera, no podem descartar que la ceràmica de 
cuina d’aquest territori respongui a uns patrons en què 
l’avituallament provindria d’imitacions de cuina de la Tarra-
conense.
Pel que fa a l’ocupació d’aquest moment, treballem sobre 
dues hipòtesis:
La primera és que el jaciment s’ocupa de principis a mitjan 
segle V. Hauria rebut oli no local, altres productes encara inde-
terminats i estris, dins dels quals els ceràmics estarien repre-
sentats sobretot per vaixella de luxe del sud de França i cerà-
mica de cuina d’arreu. El poblat ens evidenciaria una tradició 
tardoromana, tant en algunes de les seves estructures (ES 1) 
com en els materials, productes i, per tant, costums propis de 
la societat tardoromana.
La segona és que el jaciment s’ocupa en un moment avançat 
del segle V i s’emporta materials d’un altre nucli. Entre aquests, 
s’enduen vaixella i àmfores, que anirien reomplertes d’un altre 
contingut que en cap cas és oli d’importació perquè estarien 
reutilitzades, i això repercuteix en la interpretació del lloc, que 
es caracteritzaria pel seu elevat grau d’autosuficiència.
Sigui com sigui, ja fos als Altimiris o al nucli proper del qual 
emigren els nostres tardoantics, hi ha recepció d’oli nord-afri-
cà i sud-hispànic importat en aquesta zona i en aquest segle.

Artefactes ceràmics posteriors a 
mitjans del s. VII i anteriors al s. XI

Figura 2

UE 527 i 529

UE 516

UE 158
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Les futures quantificacions sobre materials de cuina associats 
a costums culinaris ens ajudaran a interpretar la necessitat 
d’oli o no en els àpats. 
No podem descartar que, probablement, només un sector de la 
població del jaciment era receptor d’aquests costums tardoro-
mans, amb àpats cuinats amb oli i receptari tardoromà tradici-
onal, mentre que la resta dels habitants usaria productes locals.

Horitzó dels segles VIII-IX
La datació de tot el segle VIII és de moment complicada. No-
més tenim alguns materials que ens apunten aquesta crono-
logia per similitud amb altres de paral·lels al sud de França del 
grup CATHMA (AAVV, 1993). Són sobretot dues formes les que 
ens ho suggereixen i que podem veure a la figura 2.
Aquestes dues formes es van trobar en un paviment (UE 516) 
posterior a l’incendi de l’església. Per aquest motiu, pensem 
que hi ha una ocupació més o menys regular al jaciment, in-
clòs el segle VIII (figura 2).
Esperem en el futur poder datar millor aquest període del ja-
ciment pel que significa el segle VIII en el context prepirinenc 
del Montsec, que és zona de frontera nord de l’emirat i califat 
andalusins (Boix, 2004).
El segle IX és l’últim moment d’ocupació rellevant del jaci-
ment. Això ho podem contrastar, d’una banda, pels materi-
als, que podem relacionar a principis del segle IX amb deco-
racions en zig-zag (Beltrán, 2006, p. 108-139), algunes de les 
quals ja s’han trobat en contextos de finals del segle VIII, com, 
per exemple, a l’Arxiu de la Torre de l’Audiència (García et alii, 
2003, p. 363-380). També destaquem l’absència de sitres en 
els nostres contextos ceràmics.
Les ceràmiques amb vores engruixides a l’exterior i llavi arro-
donit són freqüents, i la seva pasta es relaciona amb ceràmi-
ques amb decoracions en zig-zag alternes amb línies rectes 
incises. Tots aquests materials apareixen en moments de des-
trucció del jaciment, en estrats d’enderrocs de pedres de murs 
i lloses, com, per exemple, la UE 158 (figura 2).
A més, per acabar de confirmar aquesta destrucció tenim dues 
tombes que retallen nivells d’enderroc una vegada el jaciment 
fa molt temps que ja està destruït i amb més de dues seqüèn-
cies diferents d’enderroc per abandonament. Una d’aquestes 
tombes, ja citada, ens ha aportat una datació de principis del 
segle XI. Això ens reforça la idea de l’abandonament progres-
siu del jaciment a principis del IX. El repertori ceràmic d’aques-
ta cronologia, com és habitual en altres contextos del mateix 
període, es basaria en olles, cassoles i alguna gerra. Podem 
veure alguns exemples representatius a la figura 1.
De forma residual i molt posterior tenim alguna ceràmica del 
segle XVI que ens indica com el jaciment continua essent zona 
de pas fins avui dia, sobretot per a pastors, carboners i algun 
agricultor que es dirigirà a la plana de Mont-rebei (figura 2).

PROPOSTES INTERPRETATIVES
En resum, pel que fa a la cronologia del jaciment, en situem 
al segle V avançat, amb un moment àlgid que es correspon-
dria amb els segles VI- VII. A partir del segle VIII sembla que 
es detecta una reducció de l’activitat, tot i que les dificultats 
d’identificació dels materials ceràmics per a aquest període 
ens poden influenciar en aquesta interpretació. Aquest mo-
ment vindria marcat per un incendi que devastaria l’església, 

la qual, molt probablement, es recuperaria per al culte tan 
sols a la zona del cor i l’absis. A partir d’aquest moment, el lloc 
seria progressivament abandonat, probablement per influèn-
cia de la situació del moment, molt especialment pel procés 
d’ocupació de les terres del fons de vall que, a ulls veients 
dels habitants dels Altimiris, s’estaria realitzant a la vall de la 
Noguera Ribagorçana, a l’empara del monestir d’Alaó (Corral, 
1984). Si més no, encara a inicis del segle XI sí que realitzaria 
algun enterrament, per la qual cosa hem de suposar que en-
cara se’n mantindria el culte. 
Hem de remarcar, però, que no disposem de cap material per 
als segles posteriors al IX i que qualsevol presència al lloc hau-
ria de relacionar-se amb estades de temporada associades 
amb les pastures d’estiu de la zona alta del Montsec. Val a dir 
que en un racó de l’església es van trobar uns troncs carbo-
nitzats que van aportar una datació de finals del segles XII i 
inicis del segle XIII, fet que constataria aquesta transitació pel 
nostre jaciment. L’existència de les cisternes i d’estructures, 
com les restes de l’església, facilitarien aquest ús, que podem 
considerar de refugi. Aquest fet es mantindria fins al segle XX, 
tal com es desprèn de la informació oral recollida entre els 
habitants de la zona, i quedaria enregistrada per la troballa 
d’una peça ceràmica del segle XVI.
Els Altimiris és un exemple d’un model d’hàbitat que s’allunya 
tant de las pautes d’assentament rural pròpies de l’antiguitat 
tardana com de les que podem detectar a partir del segle IX 
i que van lligades al moviment d’aprissio (Salrach, 1990). Tant 
pel que fa a la seva ubicació com a la seva ordenació interna, 
així com a les característiques de les estructures descobertes, 
considerem que es tracta d’un assentament amb personalitat 
pròpia que no hauria de ser classificat o entès com la degrada-
ció d’un model ni com el precedent d’un altre.
Tampoc podem considerar-lo com un hàbitat marginal o tem-
poral. Més aviat creiem que queda clara la voluntat d’estabi-
lització ocupacional i d’una certa jerarquització social que es 
reflecteix en la mateixa església amb els seus annexos, l’edifici 
residencial i la preocupació per la conducció i l’emmagatze-
matge de les aigües.
Territorialment, la relació dels Altimiris amb un centre de po-
der, jeràrquicament superior i capaç d’estructurar el territori, 
no sembla gens clara. Ni les antigues ciutats romanes, la més 
propera, Aeso, en plena decadència des del segle III (Reyes, et 
al., 1998), ni els nous bisbats, Lleida, el més proper, a uns 85 
km al sud (Junyent, Pérez, 2003), tenien a inicis del segle VI la 
força suficient per controlar aquest indret.
Davant d’aquesta realitat, considerem una altra opció que 
permetria encaixar els Altimiris dins d’una articulació terri-
torial i jeràrquica més àmplia, tot superant una visió massa 
autàrquica d’un assentament aïllat. Ens inclinem per consi-
derar els Altimiris, amb l’església dedicada a Santa Cecília, 
com una primitiva comunitat monàstica que cal vincular 
al moviment eremiticocenobític, ben representat per Sant 
Victorià d’Assan. Un assentament que cal relacionar amb 
el procés d’ocupació de les zones de muntanya que es va 
produir durant el període que anomenem de transició en-
tre l’antiguitat tardana i el període altmedieval. Aquesta 
etapa, políticament emmarcada en la monarquia visigoda, 
estaria caracteritzada per la diversitat de models, i l’ato-
mització de formes d’ocupació, entre les quals figura la 
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que proposem. 
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RESUMIT
Pr’amor d’amiar a tèrme trabalhs de restauracion se hège 

obligada ua actuacion de tipe arqueològic, basicament 
pr’amor de recuperar era traça dera fundamentacion 

dera absida desmuntada en sègle XVIII atau coma tà sajar 
obtier informacion, s’era estratigrafia ac permetie, dera 

data de construccion d’aguesta part dera glèisa. Tanpòc 
calie descartar era possibilitat d’aparicion d’estructures 

vinculades ath castèth plaçat en aguest lòc o de 
construccions anteriores ath bastiment deth temple. 

PARAULES CLAU 
Restauracion, Castèth, Gléisa, necropòli.

ABSTRACT
To perform the restoration work, archaeological actions 

were needed, basically to recover the trace of the foundation 
of the apse dismantled in the 18th century, and to try to 

obtain information, if allowed by the stratigraphy, of the 
date of construction of this part of the church. Neither was 

the possibility ruled out of the appearance of structures 
linked to the castle located on the site or constructions prior 

to building the church.
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Restoration, castle, church, necropolis.



ARQUEOLOGIA

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 223

Ena reforma de 1972 se n’eliminèc ua sagristia adossada ara 
absida centrau, que la desfiguraue completament e sense re-
construir-la, çò que deishèc eth temple en un estat inestable. 
Eth barratge exterior que demorèc ère fòrça precari e i auie 
filtracions d’aigua. Laguens deth projècte de restauracion 
dera glèisa, ena intervencion der an 2007-08 se preveiguec 
rehèr era absida centrau utilizant eth madeish tipe de mate-
riau damb que se hec era originau. Pr’amor d’amiar a tèrme 
aguesti trabalhs de restitucion ère obligada ua accion de tipe 
arqueologic, basicament entà recuperar era traça dera fonda-
mentacion dera absida desmontada en sègle XVIII (an 1780) e 
tanben tà sajar d’obtier informacion, s’era estratigrafia ac per-
metie, dera data de construccion d’aguesta part dera glèisa. 
Tanpòc calie escartar era possibilitat d’aparicion d’estructures 
ligades ath castèth plaçat en aguest lòc o de construccions 
anteriores ath bastiment deth temple. Era suspresa siguec 
grana quan, ath delà d’aguestes entressenhes se recuperèren 
era fondamentacion der antic temple preromanic, es confor-
macions der antic castèth plaçat ena zòna e, a mès a mès, ua 
necropòli anteriora a totes aguestes etapes.
Un viatge artenhudi aguesti objectius ena prumèra fasa, que 
se hec en ostiu deth 2007, e pr’amor des excellents resultats 
obtengudi, ère obligada ua segona etapa d’intervencions ena 
part interiora dera glèisa (absida centrau e presbitèri) entà 
acabar de confirmar es dades extrètes en exterior. Es resul-
tats mos dèren tota era sequéncia estratigrafica patida per 
endret a trauès deth temps: vedem coma en sègle XI (data-
cion corroborada peth C14) auíem ua necropòli en endret jos 
era quau s’auien construït es prumères estructures castraus 
dera zòna. Posteriorament (tanben en sègle XI) se bastie era 
prumèra glèisa preromanica que semble èster que demorarie 
englobada per part d’aqueres primitives conformacions de 
fortificacion, que malurosament non s’an pogut datar damb 
precision, mès que corresponen ara etapa naut medievau. 
Posteriorament, ja en darrèr quart deth XII se bastic er actu-
au temple romanic, que tanben tornèc a èster entornejat per 
ua estructura castrau en sègle XIV que profitaue parts dera 
primitiva fortificacion, includint-lo en sòn interior, dera quau 
abans dera actuacion encara se vedien diuèrsi vestigis, coma 
era tor plaçada dauant dera pòrta nòrd deth temple e diuèrsi 
trams de muralha.
Dauant d’aguesti resultats, se contunhèc damb un seguiment 
arqueologic ara ora de desmontar es elements deth sègle 
XVIII que desvalorizauen era cabecèra dera glèisa e atau po-
der recuperar elements originaus der edifici (pèires trabalha-
des, lumedars, cornisses, arcs...) e a mès a mès hèr un trabalh 
d’arqueologia en auçat tà estudiar es diferentes fases e èster 
capables de restaurar era edificacion damb es sues dimensi-
ons adequades, tant de corbatura ena basa coma nivèu volu-
metric e de nautades.
Entath periòde 2010-2011, se volie urbanizar tot er espaci pla-
çat ath nòrd deth temple e per aguesta rason s’amièc a tèrme 
ua catacion arqueologica de tipe preventiu, entà pr’amor de 
sajar d’acabar de perfilar tota aguesta informacion obtengu-
da enes campanhes anteriores.

DESCRIPCION DETH LÒC E SITUACION ExACTA
Era glèisa presidís eth nucli antic d’Arties, pròp deth lòc on 
desboque er arriu Valarties en Garona e dejós deth tuc deth 

Montardo, plaçat ath sud d’aguesta localitat. Se tròbe a uns 
1.147 m d’altitud respècte ath nivèu deth mar, damb un ac-
cès facil. Era situacion exacta der extrem oèst dera actuacion 
damb coordenades U.T.M. ei 325664,4729678 e era deth sòn 
extrem èst ei 325709,4729679.
Eth camp d’accion enes ans 2007-2008 siguec ena cabecèra 
der edifici e er espaci a on se trabalhèc auie ua extension 
d’uns 100 m2. En 2010 tanben a estat ena part exteriora der 
edifici e, mès concrètament, ena sua cara nòrd e ena cantoada 
nòrd-èst. Aguest airau observaue un perimètre aproximatiu 
de 150 m, delimitant ua zòna que s’apropaue as 500 m2. Er 
èish E-W a ua longitud de 44 m, damb una amplada variabla 
que va des 10 m as 15 m. 
Era glèisa de Santa Maria d’Arties ei Monument Nacionau 
d’Interès Istoric Artistic D01144M e B.I.C. (Ben d’Interès Cul-
turau) R-I-51-4294, declarada eth 25-XI-1978. Eth plan deth 
temple ei de tipe basilicau damb tres naus: ua centrau cape-
rada damb vòuta semicirculara e es lateraus damb vòuta de 
quart d’esfèra; èren culminades cap a lheuant per tres absides 
de plan semicircular, mès gran era centrau, cubertades damb 
vòutes de quart d’esfèra. En moment de començar era accion, 
mancaue era centrau e era de meddia tanben se trape par-
ciaument deteriorada. Entre es absides e es naus s’interpòsen 
uns grani espacis presbiteraus de murs convergents. Era vòu-
ta dera nau centrau naute fòrça mès qu’era absida que li cor-
respon e se relacione damb un mur en arc triomfau.

METODOLOGIA DERA ACCION
Un viatge extrèti toti es nivèus estratigrafics dera part afecta-
da pes trabalhs s’a realizat eth plan a escala 1:20 de totes es 
estructures.
Eth metòde de registre des dades que pòt facilitar era cataci-
on ei eth proposat per E.C. Harris e A. Carandini, modificat a 
compdar dera practica arqueologica en aguesti tipes de jaci-
ments e des circonstàncies concrètes dera catacion.
Cada unitat estratigrafica ei designada damb un numèro que 
s’adapte ara que correlativament s’a documentat pendent eth 
procès de catacion. Cada U. E. a ua ficha a on s’indique era 
situacion, era descripcion, era definicion e era posicion fisica 
respècte as autes. Atau madeish, toti es hèts documentadi 
tanben se diferéncien mejançant cedules individualizades a 
on se relacionen damb era rèsta deth conjunt de hèts entà 
amiar a tèrme era interpretacion precisa des moments e refor-
mes que patís er endret. Tot aguest materiau de registre estra-
tigrafic a un supòrt informatic que mos permet era consulta e 
era correccion finau.
Tanben s’amie a tèrme era documentacion grafica per miei de 
materiau fotografic, ja qu’aguest se hè imprescindible entara 
constància visuau des trabalhs hèti.
Ena campanha der an 2010, eth metòde a consistit ena re-
alizacion d’un rebaishament generau de toti es nivèus, tant 
organics coma de cauçament qu’afectauen era zòna d’actu-
acion. Aguesti trabalhs s’an hèt mejançant ua maquina retro-
catadora mixta provedida de pala de neteja e pala cargadora.
Quan an apareishut es nivèus arqueologics s’a arturat era acci-
on des maquines entà pr’amor de començar era accion arque-
ologica de manèra manuau. Profitant era escadença s’a sajat 
de recuperar eth maximum d’informacion d’aguesta zòna 
deth temple damb eth retrobament des estructures castraus 
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medievaus e s’a acabat de perfilar pera sua part extèrna eth 
perimètre des muralhes. A conseqüéncia dera trobalha des 
rèstes castraus ena anteriora accion, s’a seguit recuperant era 
sua traça en endret afectat pes trabalhs. 
A mès a mès, s’a contunhat efectuant eth lheuament plani-
metric detalhat de tot eth sector. Aguesta fasa s’a desvolopat 
entre es mesi d’agost e noveme deth 2010.

ES ACCIONS ARqUEOLOGIqUES
Eth plantejament des trabalhs de camp auien coma objectiu 
era eliminacion des nivèus de tarcum modèrn de tota era ex-
tension exteriora der espaci anticament aucupat pera sagris-
tia bastida en 1780. Aguesta profitaue elements dera antica 
estructura romanica. Ena zòna de contacte entre aguesta e 

era absida originau encara se podien veir es decoracions lo-
calizades ena basa, consistentes en petites emisfères. Enes 
òbres der an 1972, ath delà d’esbauçar-la, se paredèc er accès 
ar interior deth temple.
Era finalitat principau ère sajar de recuperar era traça dera 
fondamentacion dera antica absida centrau e quauque indi-
ci arqueologic que mos podesse ajudar a datar-la damb pre-
cision o, aumens, recuperar quauque element arqueologic 
d’interès. Un viatge localizada, podérem observar qu’eth bar-
rament dera antica sagristia se i superpausaue. A mès a mès 
d’acomplir er objectiu prioritari, se trapèren es rèstes d’un 
edifici religiós preromanic, rèstes des antiques estructures 
castraus d’Arties (ua prumèra fasa nautmedievau e era dusau 
deth sègle XIV)1 e, a mès a mès, es rèstes d’ua necropòli naut-
medievau.
Un viatge artenhudi aguesti objectius ena prumèra etapa 
amiada a tèrme en ostiu (mesi d’agost e seteme deth 2007) 
e dauant des excellents resultats obtengudi, se vedec obligat 
un dusau periòde d’intervencions ena part interiora dera glèi-

1 Damb data deth 14 de gèr de 1379, eth castèth d’Arties (Naut Aran, Val d’Aran) siguec 
bastit pes abitants gràcies a ua autorizacion deth rei Pèire eth Cerimoniós o deth 
Punhalet que les permetec tanben de deishar-i dètz òmes de guarda, tà quan gessessen 
dera vila: «Está tan buebo y entero aqueste castillo, como si hoy se acabara de hacer, 
habiéndose comenzado su fábrica en el año de 1379, en el qual á 14 dias del mes de 
Enero, el Rey Don Pedro dio facultad á esta villa, para edificarle, y para echar una 
imposición á los vecinos de ella, para los gastos de la dicha fábrica, y les dio licencia, que 
quando saliesen fuera de la villa, pudiesen dexar diez hombres en guarda del mismo 
castillo: y en el año de 1586, el Rey Don Felipe II, Nuestro Señor, que goza de gloria, 
confirmó este privilegio, y amolió la licencia de la guarda del castillo, para que pudiesen 
quedar en ella veinte hombres.» (Gracia, 1793: 46-47; Boix, 2007: 27-28 ).

sa (absida centrau e presbitèri) entà pr’amor d’acabar de con-
firmar es donades extrètes en costat exteriora (mesi de nove-
me e deseme). Eth plantejament des trabalhs ena porcion in-
tèrna deth temple aueren coma objectiu era eliminacion des 
nivèus de taula de husta dera zòna presbiterau a conseqüén-
cia deth sòn mau estat de conservacion. Un viatge desmontat 
eth solèr de husta calie mòir es autars, tant eth centrau coma 
es des absidiòles lateraus (accion fòrça de mau hèr peth sòn 
pes). Damb era ajuda dera brigada deth Conselh Generau 
s’artenhec er objectiu de mòir-les. Damb un tractel s’artenhec 
a botjar-les. Profitant era ocasion se sagèc de recuperar eth 
maximum d’informacion d’aguesta zòna deth temple damb 
eth retrobament des escales originaus d’accès ath presbitèri 
e acabar de perfilar pera sua part intèrna era absida centrau 

que s’a de rehèr damb er estudi dera estratigrafia relacionada 
damb era, a on localizam uns enterraments de darrèrs deth 
sègle XVIII plaçadi ena part centrau (son enterraments lèu sin-
cronics de dus caperans en ataüts de husta). Posteriorament, 
se contunhe era investigacion dera zòna dera necropòli an-
teriora as edificacions religioses localizada en ostiu en costat 
exterior der immòble. Curiosament, mos trapam damb un 
enterrament de darrèrs deth sègle XII que reprofite ua hòs-
sa nautmedievau e mos plantejam coma ipotèsi de trabalh 
que dilhèu poderie èster eth possible promotor dera glèisa 
romanica. Entà díder açò, mos basam ena coneishença d’un 
document datat eth 19 d’agost der an 1165 a on Alexandre III, 
papa, mane des de Montpelhèr (País montpelherenc) a Hug, 
arquebisbe de Tarragona, qu’obligue ath bisbe de Lhèida-Ro-
da, Guillem Pere de Cornudella i de Ravidats, o as clèrgues 
que gesseren fiadors per eth, retornar cèrta quantitat de sòs 
a un sesterçon dera parròquia d’Arties (Naut Aran, Val d’Aran) 
(A.H.N., 992 B, fol. 7 r; Altisent, 1993: Doc. 273, pag. 215-216). 
Auem de pensar qu’ua persona que se desplace enquia Roma 
e ei recebut peth papa a d’auer un gran pes, tan sociau e poli-
tic coma economic e, a mès a mès, tau coma s’intuís, auie pro 
potenciau economic coma entà auer collaborat en bastiment 
dera naua catedrau bastida en Lleida. Deuant d’aguesti hèts, 
ei rasonable pensar qu’aguesta persona que localizam en un 
lòc tant especiau, coma ei eth presbitèri deth nau temple d’Ar-
ties, pòt correspóner ad aguest personatge. Tot açò ei restacat 
damb eth bastiment d’aguesta glèisa que, segontes es especi-
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alistes en istòria der art, correspon ath darrèr quart deth sègle 
XII e aquerò concòrde damb era cronologia d’aqueri hèts. E ja 
entà acabar era seqüéncia der interior deth temple, localizam 
per dejós dera absidiòla nòrd e part deth presbitèri rèstes der 
antic castèth nautmedievau (possibles rèstes d’ua tor que po-
die auer agut 6,85 mètres de diamètre, mès que dauant des 
nivèus d’arrassament generadi enes actuacions der an 1972 
non s’a pogut confirmar, ja qu’a despareishut grana part dera 
sua planta). A mès a mès, se hèn lheuaments planimetrics de-
talhadi de tot eth sector presbiteriau e dera façada èst.
A començaments der an 2008, s’inicièc eth seguiment ar-
queologic des esbauçaments e recuperacion d’elements 
originaus ena part dera cabeçada deth temple. Aciu hèrem 
ua analisi en verticau dera estratigrafia des paraments e ele-

ments que la conformauen tà desnishar quini èren medievaus 
e quini èren posteriors. Ja vedérem coma aguesta absida auie 
patit quauqua remodelacion en periòde comprenut entre es 
sègles XIV e XV. Ua hièstra bastida ath dejós der arc presbi-
terau podec èster era colpabla de debilitar era estructura e 
provocar quauqua patologia ena estructura originau. Ath 
long d’aguesti trabalhs, apareishec un element fondamentau 
entà poder restaurar era absida corrèctament, coma ère era 
hièstra originau romanica dera part meridionau d’aguesta. 
Un viatge acabadi es trabalhs arqueologics e dempús d’ava-
lorar era importància des elements arqueologics qu’an apa-
reishut, s’an consolidat e s’an reintegrat en entorn der espaci 
que s’urbanizarà e, d’aguesta manèra, se meterà en valor es 
elements arqueologics e patrimoniaus que tant mos ajuden a 
interpretar era evolucion d’aguest espaci a trauès dera istòria 

coma acomplir ua foncion de divulgacion e de difusion deth 
nòste patrimòni.
En 2010, es trabalhs amiadi a tèrme s’inicièren en sector nòrd-
èst deth temple, justament en lòc a on demorèren arturadi 
ena campanha der an 2007. Era intencion ère constatar es 
resultats obtengudi en aquera campanha e, en conseqüén-
cia, comencèc era recèrca dera continuacion dera muralha 
localizada en aguest endret. Pr’amor d’obtier aguesti prumè-
ri resultats, calec desmontar parciaument es escales d’accès 
tara plaça peth sòn costat èst. Per dejós d’aguestes, se confir-
mèc era aparicion dera muralha èst deth vielh recinte castrau. 
Atau madeish, tanben se confirmèc era manifestacion des 
prumères estructures plaçades en aguest airau, corresponen-
tes a ua primitiua disposicion militara d’epòca nautmedievau.

Gràcies ad aguesta campanha, s’a pogut perfilar definitiva-
ment era seqüéncia estratigrafica d’aguesta zòna, ja qu’ena 
campanha 2007 mos siguec impossible definir era relacion 
estratigrafica entre es estructures nautmedievaus e era necro-
pòli deth sègle XI, qu’a resultat èster posteriora ad aqueres. 
Açò se pòt constatar pera aparicion ena òbra d’ua hòssa que 
talhe clarament era traça castrau que mos definís era sua rela-
cion. A compdar d’aguesta dada, podem afirmar qu’es prumè-
res ordenacions apertien a un moment anterior ath sègle XI.
Atau madeish, e seguint delimitant e vuedant er espaci 
plaçat pròp dera cabeçada dera glèisa, s’a localizat ua tor 
carrada plaçada ena cantoada nòrd-èst deth castèth. Era 
sua cantoada tanben deth costat nòrd-èst ei composada de 
pèires picades de marme, atau coma era pòrta localizada 
ath sud. Un viatge delimitada aguesta estructura castrau, se 
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procedic ath sòn vuedatge damb maquina enquiàs nivèus 
arqueologics. Aguesti orizonts de colmatacion corresponien 
ath moment d’esbauçament des muralhes e des estructures 
militares que non interessauen sauvar en 1766. Un viatge 
vuedada era tor de manèra manuau, i trapam eth cauçadat 
que marcaue er accès ara fortalesa per aguest endret, çò 
que mos confirmèc qu’èm deuant dera pòrta nòrd dera for-
tificacion descrita per Juan Francisco de Gracia en 1613 (en 
un moment posterior vedem coma aguesta ère paredada, 
segurament damb posterioritat a 1649 e sonque foncionarie 
era gessuda oèst, que non s’a localizada en aguesta cam-
panha).2 Per dejós dera tor e peth sòn costat oèst, i trapam 
vielhes estructures restacades as disposicions nautmedie-
vaus.
Quan ei delimitada era tor màger, delimitam mès elements 

2 «Pasados los ríos de Garona y Belarties, á poco trecho de una montaña muy alta, en 
un sitio casi llano, muy cerca del mismo lugar, tiene un grande y fuerte castillo, rodeado 
de un contramuro de diez y ocho palmos en alto, con sus almenas y troneras al derredor, 
cuya puerta mira al Norte; está apartado diez y seis palmos del muro principal, en el qual 
hay otra puerta que mira á Poniente, y sobre ella está edificada una torre muy grande, 
con sus machacoles en lo alto, que la defienden. Este lienzo tendrá de largo ciento y 
cincuenta palmos, y de alto mas de sesenta, con sus almenas y troneras á trechos, y el 
lienzo que mira á Levante, tiene la misma proporción en lo largo y alto. De estos dos 
lienzos corren otros dos, que tendrán en largo cada uno de ellos mas de doscientos y 
sesenta palmos, y tienen quatro torreones en las esquinas, y uno en el medio de cada 
lienzo, con que todos ellos quedan defendidos. Está en el medio de la plaza de armas, 
que es muy grande, la Iglesia Parroquial de nuestra Señora, pegada á la torre maestra, 
tan levantada y fuerte, como he referido, de la qual se pueden defender á lo largo todos 
los quatro lienzos de la muralla: hay en aquesta torre quatro pasavolantes, y quatro 
mosquetes, y los Cónsules de esta villa me hicieron relación, que tenían repartidos en 
ella quarenta arcabuces...».

arqueologics corresponents a moments d’epòca modèrna, 
coma ua distribucion que parede er espaci entre era tor car-
rada e es organizacions nautmedievaus. Aguest mur tanben 
poderie correspóner a un moment posterior ath 1649, ja que 
barre un pas existent entre un petit pati a on abocaue er accès 
nòrd dera fortalesa e era plaça d’armes deth vielh castèth.
Un viatge localizades totes es estructures deth sector nòrd-
èst, comencen es trabalhs ena cara septentrionau tà perfilar 
e demilitar pera sua part interiora era muralha que barraue 
per aguest costat era fortificacion. Ath dessús d’aguest pan 
de muralha, i trapam fondamentada era bestor nòrd deth cas-
tèth.
Un viatge artenhut er extrem oèst dera plaça, localizam eth 
barrament dera fortalesa per aguest extrem. Aguest tram de 
muralha contunhe per dejós dera actuau casa parroquiau. 
Tanben delimitam en aguest sector, e mès concretament ena 
cantoada nòrd-oèst, ua auta bestor de caracteristiques fòrça 
similares ara nòrd dera fortificacion.
Entà pr’amor de sanejar er entorn dera glèisa e sajar de dre-
nar ath maxímum era cara nòrd deth temple, s’a rebaishat eth 
terren enquia on mos a estat possible, procès que s’a arturat 
en moment dera aparicion d’un cauçament der espaci mejan-
çant granes pèires garonenques que non auie cap de sentit 
trèir, ja que les trapèrem barrejades damb tèrra fòrça graue-
rosa e acomplien es nòstes perspectives ara ora de deishar un 
terren que drene es umitats deth parçan.
Realizant aguesta operacion ena zòna septentrionau dera fa-
çada nòrd deth temple, e mès concretament deuant dera pòr-
ta, auem redescobèrt es antiques rèstes des escalèrs originaus 
dera glèisa, çò que mos a permetut, ena restauracion, tornar 
a recuperar era volumetria originau qu’auie agut en sòn dia 
aguest portau, bastit en darrèr quart deth sègle XII.
Un viatge vuedada tota era plaça e analisada era informaci-
on que mos a facilitat, s’a decidit esbauçar tota ua seguida 
d’elements que perjudicauen era interpretacion deth conjunt 
medievau e que non auien valor patrimoniau. Mos referim a 
dues parts corresponentes ara antica grada, que ja patic un 
esbauçament accidentau en 2002 quan se trabalhaue enes 
òbres deth carrèr plaçat per dejós e ath nòrd deth temple. 
Quan queiguec aguesta porcion deth paredau, demorèc ath 
descobèrt era part baisha dera bestor centrau dera cara nòrd 
dera muralha e tanben parts des muralhes originaus dera for-
tificacion. Un viatge evaluat eth sòn valor patrimoniau e era 
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possibilitat de deishar mès paraments dera fortalesa medie-
vau ara vista, s’a decidit sacrificar eth continuament d’aquera 
paret que s’esbaucèc e atau perméter era vision e era interpre-
tacion mès detalhada der entorn emmuralhat.
Un viatge desbastidi aguesti elements fòrça modèrns (non 
cau desbrembar qu’ua part d’aguest paredau non auie son-
que trenta ans, ja qu’ère un fragment dera grada que s’auie 
esbauçat accidentaument enes ans setanta), podem percéber 
en tota era sua esplendor es paraments medievaus (tor carra-
da plaçada ena cantoada nòrd-èst dera fortificacion e super-
ficia de muralha entre aguesta tor e era bestor centrau). Un 
viatge desbastides es estructures modèrnes deth costat oèst 
dera plaça, podérem veir pera sua part exteriora era bestor 
situada en cornèr nòrd-oèst dera fortalesa antiga.

CONSOLIDACION E RESTAURACION DES ESTRUCTURES
En 2008, des parets que s’an des·hèt s’an tornat a profitar 
toti es elements ena recuperacion dera absida centrau, tant 
es pèires escairades de marme coma es pèires garonenques 
qu’an anat a formar part deth farciment deth mur qu’a agut 
de besonh un volum fòrça important de pèira pr’amor des 
sues dimensions (1,20 m d’amplada).
Coma qu’er edifici originau ère bastit damb marme d’Arties, 
se triguèc a tornar a rehèr era absida damb aguest materiau; 
coma qu’era antica marmèra d’Arties ère barrada, s’a cercat un 
marme fòrça parion ath nòste e aguest s’a localizat en Sent 
Biat. En çò que tanh ath tèma des hièstres, siguec compensat 
damb era aparicion d’ua des originaus, paredada damb eth 
bastiment dera sagristia en 1780. Açò mos n’a facilitat es di-
mensions tant de nautada coma d’amplada, e coma s’an recu-
perat es tres lindaus se prevé era sua incorporacion.
Deuant dera possibilitat d’auer ara nòsta disposicion es servi-
cis d’un picapeirèr professionau, se decidís elaborar es pèires 
damb eth madeish tractament des originaus. Atau, donc, es 
pèces an estat hètes a man e s’a sajat que totes eres auessen 
mesures diferentes, entà poder-les integrar de manèra corrèc-
ta ena naua absida. Entà arténher era integracion maximau 
der element nau respècte deth vielh, s’a sajat de recuperar 
era modulacion qu’auec en sòn dia era absida originau. Açò 
a estat possible perque encara se sauvaue part dera paret pri-
mitiva e tanben gràcies ara hièstra sud. Entà poder conformar 
era corbatura ara edificacion, es pèires naues s’an trabalhat de 
manèra corba entà integrar-les de manèra perfècta.

Dempús d’un trebalh suenhat s’a recuperat era volumetria 
qu’auec er edifici originau e s’a recuperat atau era sua infle-
xion entà poder adaptar part des granes pèires originaus que 
i auie, e es sues dimensions de nautada dempús d’estudiar 
es emprentes enes paraments e hèr comparatiues damb era 
absidiòla laterau nòrd que demore intacta des dera sua cons-
truccion.
Entà començar era restauracion dera absida calec recuperar 
era còta originau der arringament, ja que dempús des trabal-
hs arqueologics poguérem veir coma part dera fondamen-
tacion tanben auie estat espoliada. Un viatge recuperada 
aguesta e recalculada era corbatura, se comencen a trabalhar 
es pèires que conformaràn eth futur sòcle, ja que mejançant 
era actuacion arqueologica se recuperèc part deth primitiu. 
A compdar d’ara, s’inicie eth farciment interior dera futura 
absida; recuperades es sues dimensions d’amplada, se torne 
a farcir coma ère era originau damb pèires garonenques de 
grana mesura e se place eth sòcle mantenguent eth format 
qu’auec eth primitiu.
Es materiaus emplegadi sagen d’èster de fòrça qualitat (an 
d’èster resistents ath clima) e respectuosi damb er aspècte 
finau que volem dar ath monument. Entà arténher aguesti 
objectius emplegam mortèrs de caudia entàs paraments ex-
tèrns (recuperam era madeisha semblança qu’aurien origi-
naument e tanben acomplim era Lei de Patrimòni, que mos 
exigís diferenciar çò qu’ei originau de çò qu’ei modèrn). Açò 
ac artenhem damb era coloracion que mos da aguest mortèr, 
qu’ei un shinhau mès marronenc qu’er originau, qu’ei blanc. 
D’aguesta manèra acomplim damb era lei, recuperam er as-
pècte qu’aurie agut originaument e protegim es estructures 
originaus. Es farciments intèrns des estructures se hèn damb 
hormigon convencionau.
Entà acomplir es precèptes dera Lei de Patrimòni e que se di-
feréncie era part naua dera vielha, s’a trigat omogeneizar era 
amplada des juntades entre es hilades, tà que damb eth pas 
deth temps e era futura omogeneizacion deth color dera pèi-
ra, tostemp se pogue distinguir era part restaurada.
Un viatge artenhuda era còta des hièstres, profitam es lin-
daus (cau remercar qu’es tres son diferenti e qu’eth centrau 
ei decorat damb relhèus). Sabem que corresponen ara absida 
originau, ja qu’aguesti sigueren profitadi quan bastiren era 
sagristia en 1780. Coma qu’aguesta siguec hèta totaument 
damb materiaus de recuperacion dera vielha estructura, po-
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dem afirmar qu’aguestes pèces originaument anauen aquiu.
Mejançant es trabalhs preliminars d’arqueologia des para-
ments en verticau e era documentacion d’ua impòsta origi-
nau plaçada in situ, podérem aplicar era còta exacta der arrin-
gament des arcadures cegues desapareishudes damb era in-
corporacion des elements originaus que conformèren en sòn 
temps aguestes e era cornissa escacada superiora. Eth registre 
preliminar tanben mos facilitèc era vision des emprentes deth 
losat originau d’epòca romanica e un viatge verificades totes 
es modulacions dera absidiòla laterau podem afirmar que 
corresponien as d’aguesta epòca.
Mos cau matisar qu’eth losat non a sauvat pas era forma de 
construccion originau, ja qu’eth romanic ère plaçat dirècta-
ment ath dessús des pèires que conformauen era vòuta. No-
sati auem bastit ua estructura fongibla de husta que manten 
era madeisha pendent e volumetria qu’auec era originau ro-
manica. Entà acabar, en moment de plaçar era lòsa, aguesta 
non ei pas des madeishes caracteristiques qu’aurie ena epòca 
romanica; açò ac auem hèt pensant que demorèsse integrada 
respècte ara restauracion que se hec en 1972.
 Es prumèri trabalhs de consolidacion en 2010 comencèren 
pera muralha que barraue per èst era fortificacion. Aguesta s’a 
repujat ath torn de 50 cm, encara qu’era sua còta definitiua vi-
erà mercada pes nivèus finaus deth paviment peirat que i aurà 
ena plaça. S’aurà de repujar ath torn de 30 cm, ja qu’eth nivèu 
lo mèrque eth gradon des escales d’accès tara plaça peth sòn 
costat de ponent.
Un viatge consolidada era muralha èst, es trabalhs se centren 
ena recuperacion dera tor carrada situada ena cantoada nòrd-
èst dera fortificacion. Eth critèri de restauracion volumetrica 
d’aguesta estructura a estat determinada pera còta superiora 
d’aguest element en sòn extrem nòrd-oèst. S’a nivelat tota era 
cresta dera configuracion respècte ad aguesta nautada. Eth 
punt a on se consolide mès elevacion, recupère 95 cm. 
Dempús de consolidar era tor, comencen es trabalhs ena mu-
ralha nòrd. Aguesta recupère ath torn de 50 cm de mejana ena 
sua altitud, excepte en sòn tèrme oèst, a on puge 95 cm. Cau 
precisar qu’enes dus trams d’aguest parament s’an deishat dus 
punts de lum entà poder illuminar eth carrèr e eth monument. 
Era installacion s’a hèt per laguens dera estructura.
Fin finau, s’a consolidat era bestor apareishuda ena cantoada 
nòrd-oèst dera fortalesa. Aguesta s’a lheuat mès d’un mètre 
en sòn extrem oèst.

URBANIZACION DER ESPACI
Tau coma ère previst en projècte iniciau, era urbanizacion 
dera plaça e dera cabecèra deth temple demore subordina-
da as estructures arqueologiques apareishudes. Coma qu’era 
prioritat d’aguesta actuacion ère trèir es umitats e aigües dera 
cara nòrd dera glèisa, s’a aumplit tot er espaci preliminara-
ment rebaishat dera esplanada damb pèira, entà pr’amor de 
favorir-ne eth drenatge. En prevision de jardinar er airau mès 
apròp dera muralha nòrd, se i a calat 50 cm de tèrra gribada e 
sense calhaus pr’amor de facilitar que gesque era potja.
Tot er espaci plaçat ena desbocadura des escales que dan 
accès ara plaça peth sòn costat èst e cabecèra dera glèisa 
tanben s’a aumplit damb pèira provenenta der esbauç deth 
mur dera antica grada. Entà poder contier tot aguest materiau 
s’a bastit ua estacada, ja que se decidic deishar vista era tor 
carrada dera cantoada nòrd-èst dera fortificacion.
Un viatge aumplit e compactat aguest espaci, se i a plaçat 60 
cm de tèrra, que tanben s’a compactat damb posterioritat. 
Aguesta basa mos a servit entà deishar prèsta era zòna ver-
da estacada ara superficia absidau deth temple, que tanben 
englòbe es trobalhes der an 2007, consistentes en plan dera 
antica glèisa preromanica e en estructures deth castèth baish-
medievau (muralha èst).
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ExCAVACIÓ DE L’ANTIGA 
ESGLéSIA DE SANT 

QUIRO D’OSSERA
Carles Gascón Chopo 1

RESUM
La intervenció sobre l’antiga església de Sant Quiro d’Ossera 

va consistir en una excavació en extensió de les restes 
d’aquest antic, colgades sota un tarter de rocs, per tal 

de determinar-ne les dimensions, la planimetria i la seva 
seqüència cronològica. El resultat de la intervenció va revelar 

que l’antiga església de Sant Quiro era un petit temple 
romànic que, arran de la tècnica emprada als paraments, 
podríem datar del segle XI, i que experimentaria diverses 

reformes a cavall dels segles XVII i XVIII, en aplicació de les 
noves reglamentacions nascudes de la Contrareforma.

PARAULES CLAU
Vall de la Vansa, romànic, capella farània, trasllat de culte.

ABSTRACT
The intervention in the old church of St. Quiro d’Ossera 

consisted of an extensive excavation of the remains of this 
ancient building, buried under a scree of rocks, to determine the 

size, flatness and its chronologically sequence. The result of the 
operation revealed that the ancient church of St. Quiro was a 

small Roman temple that, following the facing technique, could 
date from the 11th century, which underwent several reforms 

at the turn of the 17th and 18th centuries, in implementation of 
the new regulations that came out of the Counter-Reformation.

KEYWORDS
La Vansa Valley, Romanesque art, exterior chapel, worship 

transfer.

1 Consell Comarcal de l’Alt Urgell
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Les restes de l’església vella de Sant Quiro —variant local de 
sant Quirze— i Santa Julita d’Ossera, situades al capdamunt 
d’un serradet situat a llevant d’aquesta població de la vall de 
la Vansa, són identificades per la tradició local amb les ruïnes 
de l’antiga església de l’indret, que seria substituïda en un 
moment determinat per l’actual temple d’Ossera, que conser-
va la mateixa advocació que l’antiga i que es troba al centre 
de la població.
Són força escasses les referències bibliogràfiques a l’esglé-
sia vella d’Ossera, que és ignorada en les principals obres de 
referència com la Catalunya Romànica, i només figura en els 
reculls sistemàtics de Josep Gavín (1985, A.Urg. 350) i de San-
salvador i Peidró (1998: 101-102). La recuperació i la dignifi-
cació de la memòria al voltant de les ruïnes d’aquesta antiga 
església van motivar la iniciativa d’un grup de veïns per em-
prendre’n el projecte d’excavació i estudi, que va ser recollit, 
igualment, per l’Ajuntament de la Vansa i Fórnols, interessat a 
promoure el patrimoni cultural del seu terme municipal.1

1. SITUACIÓ DEL JACIMENT
Les restes de l’antiga església de Sant Quiro d’Ossera es troben 
prop d’un quilòmetre a llevant d’aquesta població del muni-
cipi de la Vansa i Fórnols, a la comarca de l’Alt Urgell. Es tro-
ba al paratge anomenat les Masies d’Ossera, caracteritzat pel 
seu poblament dispers, sobre un serradet situat a 200 metres 
al nord de la masia de cal Petit de Madern. Aquest serradet 
tanca pel nord un territori relativament pla i poc accidentat 
conegut amb al nom de la Devesa de Madern, ocupat en bona 
part per terres de conreu, algunes d’abandonades, i permet 
un bon control visual —actualment dificultat per una vegeta-
ció boscosa en expansió— sobre la vall del riu de la Vansa. El 
conjunt es troba a 1.272 metres sobre el nivell del mar.
Aquest entorn més o menys immediat de l’antiga església és 
força ric en jaciments arqueològics. En concret, l’Inventari del 
Patrimoni Arqueològic de Catalunya recull el Cortal de Sant 
Quiro I i II i l’Espluga de la Bruixa, tots tres catalogats com a 
llocs d’inhumació col·lectiva i datats entre el 2500 i el 600 
a.n.e., el Roc de Sant Nicolau, un abric on s’havien localitzat 
enterraments cap a la dècada del 1950, sense una datació 
precisa, i el castell d’Ossera, situat al capdamunt del tossal 
que domina la població i de cronologia medieval. A banda 
d’aquests elements, altres evidències físiques que cal tenir 
en compte són l’antic camí de Sant Pere de la Vansa a Ossera, 
que passa pels encontorns del jaciment, i una antiga barraca 
de pedra mig enrunada, amb carreus de grans dimensions i 
de formes més o menys ortogonals, que configuren part dels 
seus paraments, situada a vint metres escassos del jaciment 
de Sant Quiro en direcció a ponent.

2. OSSERA I L’ESGLÉSIA DE SANT qUIRO EN LA DOCU-
MENTACIÓ
El topònim Ossera és recollit per primera vegada l’any 1108 
per referir-se al seu castell, que figura en una convinença en-
tre Ermengol Josbert i Galceran Mir i el seu fill sobre la tinença 
dels castells de Josa, Ossera, Sant Romà i Gósol, amb la grafia 

1 En aquest sentit, cal remarcar que bona part dels treballs arqueològics van ser duts 
a terme de forma totalment desinteressada per voluntaris vinculats en grau divers 
a la població d’Ossera i a la vall de la Vansa, als quals els agraeixo l’esforç. També cal 
recordar la figura d’Esteve Massaguer, promotor del projecte que, malauradament, no 
va poder-lo veure acabat.

“Orsera” (Baraut 1992-1993: 80-81). No en coneixem cap refe-
rència anterior, ni tan sols a l’acta de consagració de la catedral 
de la Seu d’Urgell, on sí que figuren, en canvi, les parròquies 
de Banieras, Eterrito, que cal identificar amb els Garrics, Spe-
lunka, Uardia, Fraxano, un topònim actualment perdut que 
identificaríem amb l’actual Sant Jaume de Fórnols (Gascón 
2007: 22-24), Corneliana, Iausa i Tuxen (Baraut, 1978: 50-53).
Per tant, ja des dels seus primers esments, el nucli d’Ossera 
apareix vinculat a un castell o fortificació que, tot i no ha-
ver-ne quedat evidències físiques, encara es reflecteix en la 
topografia actual de la població, amb un caseriu concentrat 
al vessant sud de l’esperó rocós on s’aixecava el castell. No 
obstant això, hi ha indicis documentals de poblament dispers 
als voltants d’aquesta població, almenys des del segle XIII.2

Ja en els esments més antics, el castell d’Ossera i el seu ter-
me són vinculats a la jurisdicció dels barons de Pinós (Baraut 
1992-1993: 80-81), senyors que, almenys des de comença-
ments del segle XII, gaudien també de la jurisdicció sobre 
els castells de Josa i Sant Romà, a la vall de la Vansa, dins del 
comtat d’Urgell. En aquells moments, els barons de Pinós hi 
tenien com a homes propis els senyors de Lavansa, que ac-
tuaven com a titulars d’aquest castell en nom seu. A mesura 
que avança el segle XII, trobarem que aquesta titularitat pas-
sa primer als Caboet i, posteriorment, als Josa, sempre com a 
vassalls dels Pinós (Gascón 2008-2012: 230-231; Vergés 2012: 
65-89). Finalment, l’any 1371 els Pinós es venien la jurisdicció 
sobre tota la vall de la Vansa, inclosa la del castell d’Ossera i el 
seu terme, al capítol de la catedral de la Seu d’Urgell (Serra i 
Vilaró 1989: 427), institució que mantindria el terme dins de la 
seva jurisdicció fins a l’extinció de l’Antic Règim.
En relació amb l’església de Sant Quiro i Santa Julita, els seus 
esments més antics són força tardans, la qual cosa dificulta 
enormement la caracterització dels seus orígens i la seva 
evolució primerenca. Cal esperar a l’any 1597 per trobar els 
primers testimonis de l’existència d’una advocació de Sant 
Quiro a la rodalia del poble d’Ossera, tot i que no es vinculen 
d’una manera explícita a cap temple concret. Els esments en 
qüestió fan referència a un “bosch de Sant Qiro”3 i a un “camí 
de Sant Quiro” o de “Sant Quir”,4 fet que testimonieja que ales-

2 L’any 1249 s’esmenten “illo manso dez Castel et illo manso de na Castela”, situats “in 
kastro et termino de Orssera” (Gascón 2008-2010: 247-248).
3 ACU, capbreu de la Vansa del 1597, núm. 414, fol. 25r.
4 Ibídem, fol. 25v.

Figura 1. Mapa de localització del jaciment de l’església vella de Sant 
Quiro i Santa Julita d’Ossera. Base cartogràfica: ICC. Mapa 1:50.000.
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hores ja s’aplicava aquesta variant local per anomenar Sant 
Quirze, mantinguda fins a l’actualitat. Anteriorment, el cap-
breu de 1495 deixava clar que el terme d’Ossera quedava dins 
del delmari de l’antiga església parroquial de Sant Pere de la 
Vansa,5 aleshores ja sufragània de l’església de Sant Martí de 
la Vansa, situació que implica que, des del punt de vista eclesi-
àstic, Ossera hauria depès del rector de Sant Pere durant l’edat 
mitjana.
Cal esperar, però, a l’any 1674 per trobar les primeres referèn-
cies específiques a una “capella de Sant Quir i Santa Julita”,6 
que la ubiquen a la parròquia de Sant Martí de la Vansa. En 
aquest document de visita del 1674, a més, figura una dada 
força interessant: l’existència d’un projecte de reforma de l’es-
glésia.7

Al capbreu de la Vansa del 1676 tornem a trobar esments de 
l’església de Sant Quiro d’Ossera, bé en la toponímia de la 
contrada (“tossalet de Sant Quiro”,8 “bosch de Sant Quiro”9), 
bé de forma totalment explícita (“Iglesia de Sant Quiro”10), bé 
a través de dues referències indirectes que ens informen de 
l’existència d’un camí que permetia assistir als veïns d’Ossera 
a la celebració dels oficis religiosos (“dressera per anar a mis-
sa”,11 “camí qui va a missa”12). Totes aquestes dades concorden 
amb la situació topogràfica del jaciment excavat, en situar la 
capella al capdamunt d’un tossal i a una certa distància de la 
població d’Ossera.
A l’actual església de Sant Quiro i Santa Julita d’Ossera, situada 
a l’interior de la població, es conserva un llenç barroc on són 
representats sant Francesc d’Assís, sant Quirze i santa Julita en 
una escalinata tota plena de cortinatges i d’ornamentacions 
típicament barroques, i en un primer pla, el donant de l’obra. 
Al marge inferior del llenç hi figura la següent inscripció: “O 
Sti. Francisce, Qviriti et Ivlita, intercedie pro Doctore Francisco 
Ferrer Vrgellen. Canonico. 1695.” La tradició local explica que 
aquesta tela prové de la capella de Sant Quiro (Gascón; Font 
2006: 43-44).
En un procés de visita de l’any 1716 s’esmenta l’església de 
“Sancti Quirze y Santa Julita la pequeña”, situada a la parrò-
quia de Sant Martí de la Vansa. El mateix procés determina 
que s’ha manat fer-hi obres, així com que l’església té una 
campana.13

L’any 1758 torna a figurar l’església de “Sant Quirze i Santa Ju-
lita” en un nou procés de visita. És qualificada d’església forana 
dins de la parròquia de Sant Martí de la Vansa, de la qual es 
troba a una hora i quart de camí. Especifica el document que 
l’esmentada església no té cementiri ni fundacions pietoses.14

Dos anys més tard, el 1760, s’esmenta novament la “capilla 
foránea de Sant Quirse”, situada dins de la parròquia de Sant 

5 ACU, capbreu de la Vansa del 1495, núm. 414, fol. 8r.
6 ACU, “Processus visitationum annorum 1674-1679”, visita a l’Oficialat Major del 
1674, MN798.
7 “Ítem fonch manat als cònsols, batlles y demés particulars de la vall de Lavança 
que dins tres mesos primer vinents facen fer la capella de Sant Quir i Santa Julita 
que estigue ab la deguda forma conforme está concertat per lo mestre en pena de 
25 ducats [...]”;ACU, “Processus visitationum annorum 1674-1679”, visita a l’Oficialat 
Major del 1674, MN798.
8 ACU, capbreu de la Vansa del 1676, núm. 414, fol. 16r.
9 Ibídem, fol. 16v.
10 Ibídem, fol. 20r.
11 Ibídem, fol. 18r.
12 Ibídem, fol. 20r.
13 ADU, processos de visita, 2, 1700-1730, Relación individual de los beneficios tan 
curatos como simples del Oficialato Mayor del Obispado de Urgel, 1716, fol. 1v.
14 ADU, Llibre de Visites de 1758, núm. 111, fol. 186r-190v.

Martí de la Vansa, que està situada, en aquest cas, a una hora 
i mitja de la parroquial.15 Destaquen d’aquesta església el seu 
“altar desentemente adornado”,16 “con ara fixa y crus, cande-
leros, missal y atril y todos los ornamentos para dezir missa 
menos el cáliz, que se lleva de la parroquial”.17 A banda de tot 
això, insisteix en el fet que l’església té també “una campana 
pequeña”.18 Pràcticament aquesta mateixa informació resumi-
da és reproduïda al darrer procés de visita en què figura l’es-
glésia de “San Quirse” d’Ossera, realitzada l’any 1764.19

Més endavant, ja entrat el segle XIX, trobem un nou esment 
de l’església de Sant Quiro d’Ossera en els següents termes: 
“[La aldea de Osera] se compone de 12 casas y una pequeña 
iglesia aneja de la parroquial de la Vansa, dentro de cuyo tér-
mino está comprendido el de esta población” (Madoz 1985, II: 
189). Aquesta referència, publicada entre el 1845 i el 1850, és 
massa ambigua per poder determinar si l’església de què par-
la era encara l’església vella de Sant Quiro, situada prop d’un 
quilòmetre del poble, o era ja l’església actual, edificada dins 
del nucli de població, per més que el fet que Madoz no espe-
cifiqués que es trobava fora del nucli ens pugui fer pensar que 
ja estaria parlant del temple actual.
En qualsevol cas, l’actual església de Sant Quiro i Santa Julita 
d’Ossera, d’una sola nau, amb volta de llunetes i capçada a 
nord amb capçalera plana, presenta a la façana meridional, 
just per sobre de la porta d’accés, un carreu amb la inscripció 
“fecit 1885 Francisco Blasi”. Aquell any, per tant, l’església nova 
del poble ja hauria estat construïda.

3. LA INTERVENCIÓ ARqUEOLÒGICA
Abans de la intervenció arqueològica, el jaciment de l’antiga 
església de Sant Quiro d’Ossera era una estructura vagament 
rectangular en planta, que presentava un mur aparentment 
semicircular a llevant i que estava pràcticament colgada per 
un tarteral de rocs, fet que li donava una aparença similar a al-
tres acumulacions de pedres properes al jaciment que, segons 
han explicat els veïns del poble, són fruit d’anys d’espedregar 
i aplanar els camps dels encontorns. La identificació d’aquest 
jaciment amb l’antiga església de la població es produeix tant 
a través de la memòria oral —els veïns més grans d’Ossera ho 
havien sentit a dir als seus pares o avis— com a través de la 
toponímia —una de les masies properes al jaciment s’anome-
na el Cortal de Sant Quiro—, i així ho van recollir tant Josep 
Gavín com Josep Sansalvador en els seus respectius treballs 
dedicats a les esglésies de la comarca.
La intervenció arqueològica va ser duta a terme entre els dies 
1 i 15 d’agost del 2009, i hi van arribar a participar un total de 
trenta voluntaris, procedents de la mateixa vall de la Vansa i 
Tuixent, de l’àrea metropolitana de Barcelona i de la Seu d’Ur-
gell, si bé al mateix jaciment mai no hi van estar treballant 
més de quinze persones de forma simultània, i la major part 
dels dies, menys de deu persones.
El projecte d’intervenció preveia una excavació en extensió de 
tota la superfície interior de l’església, perfectament delimita-

15 ADU, processos de visita, 3, 1731-1760, Visita de 12 parrochias del Officialato Maior 
por el departamento de Organyà, hecha por el reverendo Domingo Capell, rector de 
Santa Lucía este presente año de 1760, fol. 72v.
16 Ibídem, fol. 74v.
17 Ibídem, fol. 74v.
18 Ibídem, fol. 74v.
19 ADU, processos de visita, 4, 1761-1795, procés de visita de 1764. Lligall Collegiata 
de Orgañá, fol. 6r.
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da pels murs perimetrals, en el decurs de la qual s’identificari-
en i es documentarien les unitats estratigràfiques. La previsió 
era assolir el nivell d’ús contemporani als murs conservats 
per tal d’obtenir una percepció exacta del perfil del temple, 
desvirtuada per la vegetació i pels desmunts, així com el seu 
funcionament i la seva estructura a través de la localització de 
les obertures, de la determinació de la tipologia del paviment 
i de la localització de possibles evidències materials de la co-
berta i de la lectura dels paraments i l’anàlisi de morters per 
tal de determinar l’existència de diverses fases constructives.
La primera fase de la intervenció va consistir en la neteja de 
la vegetació intrusiva, principalment boixos, que creixien al 
sector del nord-est del jaciment; els sectors sud i oest en que-
daven lliures gràcies al desnivell del terreny. A continuació, es 
va procedir a l’excavació en extensió de tota la superfície inte-
rior de l’església. Aquesta fase es va desenvolupar per mitjans 
manuals durant tota la resta del període de l’excavació, i es va 
donar per finalitzada una vegada va ser descoberta tota la su-
perfície d’ús de l’antic temple. Paral·lelament, es va procedir a 
rebaixar el perímetre extern del jaciment al sector nord per tal 
de poder determinar el perímetre de l’edifici en aquest àmbit, 
que romania pràcticament ocult per la runa.
En el decurs de l’excavació es van delimitar divuit unitats es-
tratigràfiques perfectament diferenciades, de les quals dot-
ze corresponien a diverses parts constructives del temple. A 
banda d’això, la unitat estratigràfica 1 estava definida per la 
coberta vegetal, que cobria la part superficial de l’acumulació 
d’enderroc (allà on hi havia prou potència de terra per al seu 
desenvolupament) i dels murs perimetrals nord, sud i absidal. 
Les unitats estratigràfiques 2 i 3 estaven formades bàsicament 
per dos munts de rocs de pedra calcària, més o menys infor-
mes i sense cap lligam, que s’acumulaven en dues petites 
depressions situades als extrems de llevant i de ponent de 
la nau. A l’espai central, aquests munts tenien molta menys 
potència i en alguns punts fins i tot hi aflorava la següent 
unitat estratigràfica. S’interpreta la formació d’aquestes dues 

unitats estratigràfiques com el resultat de 
l’abocament dels rocs extrets durant les 
tasques de treure les pedres dels camps 
contigus al jaciment.
La unitat estratigràfica 4, la de major po-
tència, estava formada per l’enderroc de 
la mateixa església, que restava lligat per 
la terra que s’havia anat acumulant al llarg 
dels anys i continuava fins al nivell de la 
solada de l’antic temple, pràcticament ho-
ritzontal, i construïda amb una preparació 
de còdols per anivellar l’emplaçament i 
una capa de calç. El material constructiu 
que formava part d’aquesta unitat presen-
tava bàsicament tres tipologies diferents: 
carreus de pedra calcària, toscament des-
bastats, entre els quals n’hi havia alguns 
en forma de tascó, fet que indicaria l’exis-
tència d’arcs o de voltes en el dispositiu 
constructiu de l’església; carreus de pedra 
tosca, també desbastats, i lloses de gres 
procedents de la coberta del temple.
L’excavació va permetre definir les restes 

d’un temple d’una sola nau, capçat a llevant per un absis se-
micircular que s’obre a la nau a través d’un plec absidal d’una 
longitud màxima de 12,35 metres i una amplada màxima de 
4,85 metres. Els paraments, formats per filades més o menys 
regulars amb grans carreus de pedra calcària, toscament des-
bastats i units amb morter de calç, presenten un gruix mitjà 
d’uns 90 centímetres, per bé que al sector nord-occidental del 
temple el mur presenta un estrenyiment sobtat, difícil d’inter-
pretar, que redueix a uns 60 centímetres la seva amplada.
Sobre el mur meridional, i adossada al plec absidal, s’ha lo-
calitzat una porta tapiada de 60 centímetres d’ample. Així 
mateix, la conca absidal presenta la base d’un altar de planta 
rectangular, centrat en l’eix de simetria de l’absis, de la qual 
oculta bona part de la curvatura. Hauria estat ampliat amb la 
integració de dos afegitons d’obra a banda i banda, que el fari-
en ocupar la totalitat del front del mur absidal. Dins de la ma-
teixa conca absidal, a la meitat nord, i per sobre del nivell de 
l’altar, es va localitzar una petita fornícula quadrangular feta 
amb dos carreus de tosca als laterals i un carreu de calcària a 
la part superior.
El mur occidental de la nau està deslligat dels murs nord i sud, 
als quals s’entrega, cosa que introdueix, aparentment, una 
manca de sincronia en la seva construcció en relació a la res-
ta dels murs romànics. D’altra banda, aquest mur occidental 
presenta una porta d’accés pràcticament centrada en relació 
amb l’eix de simetria de la nau, de 95 centímetres d’amplada, 
precedida per un graó format per tres carreus prismàtics, que 
tenia per finalitat evitar l’entrada d’aigües al temple. A l’altura 
d’aquesta porta, a un nivell més elevat en relació amb la sola-
da, es va recuperar un gran bloc de pedra, pla, pràcticament 
tan ample com el forat de la porta, que presentava una cara 
totalment irregular i una altra de desbastada amb un rebaix 
a la vora i que semblava que formés part de la mateixa llinda 
de la porta que s’hauria després en l’ensorrament de l’edifici.
Al llarg de tota la intervenció han aparegut indicis de presèn-
cia de morter de calç a l’interior de la nau, que presenta dues 

Figura 2. Aspecte del jaciment abans d’iniciar els treballs arqueològics.
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concrecions al plec absidal, tant al del mur nord com al del 
mur sud. En el cas de l’arrebossat del mur sud, s’aplica sobre 
el farciment de l’antiga porta del mur meridional, la qual cosa 
ens permet establir que les restes d’arrebossat que encara es 
mantenen als murs correspondrien a una fase de remodelació 
del temple posterior a la primerenca fase medieval.
Adossat al mur absidal i centrat en relació amb l’eix de sime-
tria de la nau, d’acord amb la tradició litúrgica preconciliar, 
hi ha un altar de planta rectangular que presenta dos afegits 
posteriors a banda i banda per regularitzar-ne la profunditat 
a tota l’amplària de la conca absidal. Davant de l’obra antiga 
de l’altar major hi ha un paviment de lloses, de planta també 
rectangular que ocupa l’amplària de l’altar primitiu (figura 
3).

4. SEqüèNCIA CRONOLÒGICA
4.1. Fase d’abandó. Segles xIx-xx
La data del 1885, que figura a la façana de l’església nova d’Os-
sera, és l’única que podem aportar en relació amb l’abandó 
de l’església vella. L’existència de nous solars urbans com a 
resultat dels processos de desamortització, així com la gran 
disponibilitat de mà d’obra a causa de la fase àlgida de crei-
xement demogràfic al Pirineu durant el segle XIX, permeten 
la construcció de nous temples en ubicacions més pròximes 
als nuclis habitats, en detriment dels antics temples més allu-
nyats o d’accessibilitat més complicada.20

L’abandó de l’antiga església de Sant Quiro d’Ossera implica 
l’ensorrament de seccions dels seus murs i probablement, 
després d’un període de progressiva degradació de les es-
tructures a partir del seu abandó, l’aprofitament de carreus 
procedents del temple —potser massa allunyat del poble per 
aprofitar-los en la construcció de la nova església— en estruc-
tures agràries pròximes al jaciment, com ara la barraca que 
queda just a la vora i, finalment, l’aprofitament de les ruïnes 
de l’església, situades a un marge dels conreus de cal Petit 
de Madern, com a dipòsit dels rocs que s’extreien d’aquests 
20 Hi ha diversos exemples d’aquests processos a la vall de la Vansa: l’any 1818 es 
manifestava a Cornellana la necessitat de construir una nova església dins del nucli 
urbà “en atenció a que la yglesia del present poble se troba distant, y per conseguent 
los vells, criaturas y convalescents del mateix lloch no poden moltas vegadas anarhi a 
oir la Missa y executar altres actes de la sua devoció” (Arbués 2004: 2). D’altra banda, 
l’any 1846 es construïa al capdamunt del poble de Josa, aprofitant el solar i les ruïnes de 
l’antic castell, una nova església parroquial que substituïa l’antiga romànica, situada a 
un quilòmetre de la població i que restaria com a església del cementiri (Gascón 2003: 
2).

camps en un moment d’expansió de la superfície de conreu 
arran de l’esmentat creixement demogràfic del segle XIX i de 
la introducció de nous conreus com el de la patata.21

4.2. Les reformes dels segles xVII-xVIII
L’excavació de l’església vella d’Ossera ha evidenciat l’existèn-
cia de certes reformes que van modificar alguns dels elements 
del temple quan encara estava en ús. En aquest sentit, crida 
l’atenció el canvi d’ubicació de la porta d’accés al temple, que 
implicaria la substitució de la primitiva porta d’accés, situada 
al mur meridional del temple, molt pròxima a l’altar major, per 
una nova porta d’accés al mur occidental, situada a l’eix de 
simetria de l’església, al costat oposat a l’altar major (figura 4). 
Creiem que aquestes reformes es podrien correspondre amb 
les obres documentades a les visites del 1674 o bé amb les 
del 1716. Recordem que pel que fa al Llibre de Visites de 1674 
es reclama que es faci que la capella de Sant Quiro “estigui 
en la deguda forma conforme està concertat per lo mestre”. 
Aquesta indicació, que ens remet directament a algun tipus 
de reglamentació en la construcció d’esglésies fiscalitzada 
pel bisbat, cal vincular-la amb les conclusions del Concili de 
Trento (1545-1563), que inclouen unes directives força genè-
riques per a la construcció dels temples d’acord amb l’esperit 
conciliar, i que van ser desenvolupades per Carles Borromeu, 
arquebisbe de Milà (1560-1584) en la seva obra Instructiones 
Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae, composada l’any 1577 
(Gallegos 2004: 14-18). Al capítol VII del seu manual, dedicat a 
la ubicació i les característiques de les portes d’accés al tem-
ple, Carles Borromeu manifesta el seu rebuig dels accessos 
laterals als temples, sempre que la seva topografia no els fes 
imprescindibles, per tal d’evitar pertorbacions al sacrifici de la 
missa a causa de l’accés de persones per un indret massa prò-
xim a l’altar,22 tal com passava a Ossera, on l’antiga porta d’ac-
cés estava pràcticament adossada a l’altar major. Per aquest 
motiu, i tenint en compte que l’objectiu de les obres de 1674 
era que l’església d’Ossera estigués en “la deguda forma”, po-
dem plantejar la hipòtesi que la reforma dels accessos de l’es-
glésia de Sant Quiro es podria haver produït durant aquest 
cicle d’obres documentat entre 1674 i 1716. La motivació seria 

21 El primer esment conegut del conreu de la patata a l’àrea d’Ossera data del 1850 
(Madoz 1985, II: 189).
22 Borromeu, C. (1577). Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae. http://
www.memofonte.it/home/files/pdf/scritti_borromeo.pdf

Figura 3. Capçalera i altar de Sant Quiro d’Ossera. Figura 4. Porta del mur occidental, oberta a cavall dels segles XVII i XVIII.
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ben clara: adaptar l’accés al temple a la normativa tridentina.
Tal com interpretem a partir del registre estratigràfic, l’ober-
tura de la porta occidental va suposar una remodelació inte-
gral d’aquesta façana de la capella, coherent amb el fet que el 
mur occidental ens ha aparegut totalment deslligat dels murs 
nord i sud, als quals simplement es recolza. Quant al bloc petri 
localitzat a la mateixa obertura occidental de l’església, podria 
correspondre’s amb la llinda d’aquesta nova porta.
Hi ha indicis, però, que aquest cicle de reformes que situem 
a cavall entre els segles XVII i XVIII podria haver afectat altres 
parts de l’església. Concretament, l’altar major presenta evi-
dències d’haver estat ampliat, a partir dels afegitons d’obra 
que presentava a banda i banda. Aquesta ampliació podria 
estar relacionada amb l’execució de la tela dedicada a Sant 
Quiro i Santa Julita que està actualment a l’església nova d’Os-
sera i que és de l’any 1695, una data situada precisament entre 
les dues dates en què consta la realització d’obres a l’església. 
Cal suposar que la ubicació original d’aquesta tela hauria es-
tat a l’altar major de l’església vella de Sant Quiro, que hauria 
estat objecte d’una reforma per adaptar-hi una nova dispo-
sició i que aquesta reforma seria allò que hem interpretat en 
l’excavació com una ampliació de l’altar per tal de regularitzar 
la seva profunditat a tota l’amplària de la conca absidal.
Igualment, les restes d’arrebossat localitzades al plec absidal 
corresponen a aquest moment de reforma del temple, tal 
com ens indica la seva presència per sobre del farciment de la 
porta meridional, tapiada la fase de reformes.
D’aquesta manera, aquests aproximadament quaranta anys a 
cavall entre 1674 i 1716, l’antiga església d’Ossera hauria es-
tat objecte d’una campanya de remodelacions que obeïen a 
l’adequació del petit temple a les directrius emanades a partir 
del Concili de Trento i que havien arribat de forma molt tarda-
na a aquell racó del bisbat d’Urgell, potser per manca de capa-
citat econòmica dels veïns, per manca de capacitat coercitiva 
del bisbat o per una combinació de totes dues circumstàncies.

4.3. La capella romànica
Les característiques constructives de les ruïnes de l’antiga 
església de Sant Quiro d’Ossera recuperades en el decurs de 
l’excavació —petit edifici d’una sola nau, capçat a llevant amb 
un absis semicircular obert a la nau a través d’un plec absidal, 

amb parament de carreus toscament desbastats fent filades i 
units amb morter de calç— són les pròpies de l’arquitectura 
romànica que es construïa en els àmbits rurals del Pirineu i 
Prepirineu. Una característica molt particular dins d’aquesta 
fase de l’edifici és l’estretíssima porta oberta al sud (figura 5), 
pràcticament empegada al plec absidal, una disposició i unes 
dimensions sense paral·lels a la zona, per bé que sí la seva ubi-
cació a migdia, pròpia dels temples romànics d’aquest sector 
del Pirineu, tal com trobem a l’església vella de Santa Maria 
de Josa o la de Sant Bernabé de l’Alzina d’Alinyà. En aquest 
darrer cas, la porta de l’església té una posició molt descen-
trada sobre el mur de migdia de la nau, però la porta s’obre 
a l’angle que fa aquest mur amb el frontis, al contrari que en 
el cas d’Ossera, i de forma similar també a l’església de Sant 
Fruitós de l’Espluga de la Vansa, situada igualment a la vall de 
la Vansa. Així mateix, la solada d’ús d’època romànica presen-
tava una preparació de còdols coberta amb una base de calç 
batuda, per sota de la qual no s’ha excavat, tot i que apareixen 
alguns indicis d’aflorament al sector nord de la nau que ens fa 
pensar en la roca mare.
L’àmbit exterior de la nau no presenta indicis de cap mena de 
decoració d’estil llombard, un tipus de decoració que tampoc 
no és gaire habitual al romànic de la vall de la Vansa i Tuixent, 
tal com es fa palès a Santa Maria de Josa, Sant Jaume de Fór-
nols, Sant Romà de Sisquer o Sant Jaume de Tuixent, per bé 
que sí que apareix a Sant Julià dels Garrics i, tot i que fora de la 
vall, a l’església propera de Sant Bernabé de l’Alzina d’Alinyà. 
D’altra banda, la meitat ponentina del mur nord presenta un 
estrenyiment sobtat de prop de 90 centímetres, a poc menys 
de 70. No hem sabut explicar a què es podria deure aquest 
tret.
Totes aquestes característiques són pròpies d’una església 
medieval, malgrat que és difícil precisar-ne la datació concre-
ta. De fet, la seva estructura ens remet a la d’un edifici propi 
dels segles XI, XII o, fins i tot, XIII, si bé el parament a base de 
carreuons toscament desbastats ens fa pensar més aviat en 
un edifici més primerenc dins del romànic, tenint en comp-
te que els temples de la vall del segle XII avançat i XIII, com 
Sant Esteve de Tuixent, Sant Jaume de Fórnols o Sant Pere 
de Cornellana, presenten uns paraments, almenys a les parts 
més destacades de les respectives construccions, construïts 
a base de carreus perfectament tallats. Tal com hem explicat 
més amunt, la documentació escrita no ens ajuda gaire a con-
cretar la cronologia de l’església, ja que els primers esments es 
remunten al segle XVI i són molt poc explícits.
En qualsevol cas, el silenci documental anterior a aquestes da-
tes, així com el fet que en la documentació moderna l’església 
de Sant Quiro i Santa Julita apareix constantment subordi-
nada a la parroquial de Sant Martí de Sorribes com a capella 
annexa —mai com a església sufragània, com passava en els 
casos de Sant Pere de la Vansa i Sant Julià dels Garrics, que ha-
vien estat parroquials durant l’edat mitjana i que conservaven 
cementiri propi—, ens fan pensar en l’església d’Ossera com 
una fundació tardana en relació amb els principals centres de 
culte de la vall de la Vansa i Tuixent, una fundació que, arran 
dels trets estilístics que ens ha permès recollir l’excavació, 
hauríem de situar cap al segle XI.
Quant a l’explicació de la fundació tardana de l’església de 
Sant Quiro en relació amb els temples principals de la vall, 

Figura 5. Porta original tapiada al mur meridional.
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Figures 6, 7 i 8. Planimetria.
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apuntem la hipòtesi que el terme d’Ossera i bona part de 
l’obaga de la vall podria haver estat un espai de colonització 
tardana dins del conjunt de la vall. L’escassa entitat de l’es-
glésia de Sant Quiro i la seva possible fundació tardana, així 
com la mateixa significació del topònim Ossera, és a dir, indret 
poblat d’óssos i, per tant, poc apte per al poblament humà, 
sembla que ens porta en aquesta direcció. De fet, l’evidència 
arqueològica ens aporta la dada d’un increment d’incendis a 
la zona entre els anys 850 i 950 dC que s’han vinculat amb 
un increment de les rompudes i de la colonització en aquest 
àmbit geogràfic (Ejarque et al. 2009: 1248).
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L’EVOLUCIÓ D’UNA ESGLéSIA 
ROMàNICA DEL SEGLE xII  

AL PIRINEU: SANT VICENç  
DE CAPDELLA

Walter Alegría Tejedor, Pablo Martínez Rodríguez

RESUM
L’església de Sant Vicenç de Capdella es va construir al segle 
XII sobre un petit cingle al poble de Capdella (Pallars Jussà) 

. Va ser excavada l’any 2010 i va permetre comprendre 
l’edifici pel que fa a l’evolució morfològica amb cronologies 

contrastades amb artefactes arqueològics i estratigrafia. 
Primerament va ser concebuda com una única nau 

rectangular i capçalera semicircular de carreus de granit. Al 
voltant d’aquesta església es va conformar una sagrera que 

va ser coberta parcialment per les capelles afegides d’època 
baixmedieval i moderna, així com la sagristia. Finalment, 

estem estudiant l’altar medieval amb grafits inscrits, 
aparentment de cronologia romànica.

PARAULES CLAU
Edat mitjana, Pirineus, romànic, època moderna.

ABSTRACT
The Church of Sant Vicenç de Capdella was built in the 12th 

century on a small cliff in the village of Capdella (Pallars Jussà). 
It was excavated in 2010, which allowed understanding the 

building regarding the morphological evolution with contrasted 
chronologies with archaeological artefacts and stratigraphy. 

Initially, it was conceived as a single rectangular nave and a 
semicircular chevet made from granite blocks. Around this 

church there was a sanctuary that was partially covered by 
chapels from late medieval and modern times, as well as the 
sacristy. Finally, we are studying the medieval altar inscribed 

with graffiti, apparently from Roman chronology.

KEYWORDS
Middle Ages, Pyrenees, Romanesque, Early Modern Period.
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FASE 1. Segle xII
L’església de Sant Vicenç de Capdella té la primera cita do-
cumental en la restauració de Santa Maria de “Sancta Grata” 
(Senterada) l’any 1042, en què es menciona Sanlla clergue de 
“Capitella” (Abadal 2007). Des de llavors tenim cites documen-
tals al llarg del segle XII que fan referència a diverses donaci-
ons. Durant el segle XIII tenim referències a enterraments dins 
del nucli de Capdella (Fresquet et alii, 2005).
La construcció de l’església la datem ben entrat el segle XII per 
l’estil romànic que sembla característic d’aquest moment al 
Pallars, on no solem trobar les decoracions arquitectòniques 
típiques del primer romànic del segle XI, com ara pilastres, 
lesenes i mènsules. Només tenim presents a la capçalera les 
arcuacions, que, a més a més, semblen haver estat mogudes, 
ja sigui per algun enderroc posterior o haver estat espoliades 
d’alguna altra construcció romànica anterior. A part d’això, 
l’arc triomfal de la nau és lleugerament apuntat en lloc de se-
micircular, la qual cosa ens reforça la idea de la construcció 
del temple ja dins el segle XII. El parament és de carreus de 
mitjanes dimensions, tallats en bloc i acabats per la cara vista. 
Aquest carreuat evidencia un taller de picapedrer més com-
plex que el dels temples romànics del segle XI. Sembla que la 
tendència del XII és construir amb carreus de majors dimensi-
ons, així com també deixar d’usar les decoracions anomena-
des avui dia “llombardes”, tan típiques del segle XI i principis 
del XII. Al Pallars, trobem al segle XII aquest model romànic 
més rústec i amb alguna reminiscència llombarda (Adell 1993 
i 1998). De fet, trobaríem així l’explicació de les arcuacions 
llombardes a l’absis, que responen a una tendència localis-
ta que perpetua algunes decoracions del segle anterior. Ho 
podem comparar amb l’exemple proper de l’església de Sant 
Martí de Capdella (o de Ballmoll), de cronologia anterior, que 

malgrat que estigui escapçada i només conservi una absidio-
la, guarda una estreta similitud en el seu aparell constructiu 
de carreuons amb les de la Vall de Boí, i en la forma com es 
presenten les seves decoracions.
Els promotors de l’església serien segurament els Erill la Vall, 
senyors feudals també de la Vall de Boí. També podem tro-
bar similituds d’ornamentació entre les esglésies d’aquella 
vall i Sant Vicenç de Capdella. Un exemple d’això és la de-
coració pictòrica de fals carreuat que hi ha a Capdella i que 
s’ha comprovat que també hi era a Sant Joan de Boí (Guàr-
dia 2008: 149-157). Malgrat que aquesta decoració es troba 
ja des del segle XI, hem de tenir en compte que es pot haver 
copiat aquest estil en les diferents restauracions medievals i 
modernes de l’església, com passa a l’església d’Aguiró, que 
mantenia el fals carreuat sobre una restauració contemporà-
nia. També trobem aquest acabat a Erill la Vall i a Santa Maria 
i Sant Climent de Taüll.
D’aquesta fase, només ens queden els murs originals de la 
nau i l’absis (aproximadament 12 x 7 m), tot i que el mur nord 
es va desmuntar per construir-hi les capelles laterals. També 
són d’aquest període els estrats de rebliment constructius per 
anivellar la roca.
D’aquesta fase no hem conservat, en canvi, el primer pavi-
ment, que segurament es va espoliar per fer posteriors repa-
racions. Potser ens queden petits fragments a la capçalera on 
s’accedeix a l’altar (UE 205, UES 206 i 164 de l’absis).
Al perímetre també es va conformant una sagrera, tal com, a 
més, tenim documentat.

FASE 2. Segles xIII-xVI
D’aquesta època datem les capelles més properes a l’altar i 
que hem anomenat 3 i 5. Per fer-ho, es desmunta part dels 

Figura 2. Diferents vistes de l’església i detall de paraments des de la vista nord-estFigura 1. Croquis de les fases de l’església.
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murs de la nau i així s’aconsegueix un accés a les capelles. El 
parament està fet amb part dels carreus de granit dels murs 
de la nau, llavors quan es desmunta o cau la nau reutilitzen 
aquests carreus per construir els nous murs juntament amb 
alguns elements de pedra esquistosa local. No podem saber 
si ja hi havia un campanar en aquest moment situat sobre la 
capella 3. Vegeu la figura 1.
Aquesta fase baixmedieval queda confirmada estratigràfica-
ment per dos estrats negatius als murs de nau original, un al 
nord, a la capella 3, i l’altre al sud, a la capella 5.
En el cas de la capella 3, queda confirmada la relació per una 
tomba excavada a la roca, que només estava excavada pel 
cantó nord, de manera que a la banda sud l’individu que hi 
hauria enterrat tindria el mur de límit. Figura 3.
En el cas de la capella 5, queda clara la relació estratigràfica dels 
murs. Veiem que el mur de la capella s’adossa al mur de l’absis 
i al mur, ja espoliat, de la nau. A més, per fer el paviment es va 
retallar part del nivell de fonamentació de l’església. Figura 4.
També són representatives d’aquestes fases les UES 161 i 154, 
que són dos paviments de pedra i argila que daten dels se-
gles XV i XVI i que s’adossen a les capelles. D’aquesta manera 
sabem que les capelles són anteriors a aquesta cronologia, a 

camí entre la baixa edat mitjana i l’època moderna. Figura 5.
La datació del paviment 154 s’ha pogut fer per unes monedes 
locals anomenades “pellofes”, i que duen la “S” de Sort (Botet 
1908-11: 206-214). Respondrien a un ús local i eclesiàstic. Les 
ceràmiques, en canvi, no ens han aportat informació relle-
vant. Figura 6.

FASE 3. Segles xVI-xVII
En aquesta fase tenim la construcció de les capelles 4 i 6, que 
s’adossen a les capelles 3 i 5 més antigues.
La construcció de les capelles evidencia un aparell mixt 
amb molta més presència de pedra esquistosa local, tot 
i que també reaprofiten carreus de granit. És interessant 
que vam poder identificar un enderroc de pedres sota els 
rebliments del paviment i que ens fa pensar que en algun 
moment es va enderrocar la paret de la capella o part del 
sostre. Figura 2.
La capella 6 no aporta gaire informació, excepte que està ubi-
cada sobre sagrera, on vam trobar restes espoliades de dife-
rents enterraments. D’aquesta capella no tenim conservat cap 
paviment, trobem directament la roca i els anomenats enter-
raments d’època anterior.

Sí que podem dir que d’aquest moment tenim un enter-
rament que està datat dels segles XVI i XVII. Aquest indi-
vidu (l’individu 1) presentava la característica que estava 
enterrat bocaterrosa. De moment no n’hem trobat cap 
explicació, llevat d’una confusió durant el transport i de-
posició de l’individu, ja que, com que aniria embolcallat 
amb un sudari els enterradors no van veure que l’indivi-
du s’hauria girat. Figura 7.
La datació d’aquest individu està feta per relació estrati-
gràfica i per 

14
C. D’una banda, l’estratigrafia ens mostra 

que el paviment 154, o fins i tot una de les seves repa-
racions posteriors (UEs 145 i 147), va ser retallat per fer 
espai per enterrar l’individu. De l’altra, el 

14
C ens data del 

segle XVI. Figura 8.

FASE 4. Segles xVII-xx
Finalment, d’aquesta època tenim un últim enterrament 

Figura 3. Planta de l’enterrament picat a la roca 
només per la banda sud-oest.

Figura 4. Vista del mur de la nau desmuntat 
per fer la capella 5.

Figura 5. Vista del paviment 154.

Figura 6. Vista de detall 
d’una pellofa de Sort.

Figura 7. Imatge de l’individu 
1 abans de ser exhumat.
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al centre de l’església; reparacions successives del paviment 
de pedres fins que es construeix el cor; una pavimentació a 
tota l’església de pedres a la nau i a l’església, i, finalment, el 
paviment de formigó del primer terç del segle XX.
La morfologia de l’església amb les capelles i la sagristia està 
datada de com a mínim l’any 1758 (Prats 2005).
Entre el segle XVIII i el XIX es construiria la volta d’aresta que 
amagava la coberta de fusta a dues aigües. Figura 9.
També tenim alguna particularitat d’aquesta fase a la capella 
5 amb restes d’una entaulat de fusta com a sòl. Figura 10.
La majoria de materials que hem trobat daten d’època moder-
na i contemporània.
En el cas de la figura 11, tenim, dels segles XVI i XVII, ceràmi-
ques blaves catalanes de ditada i escudelles de reflexos metàl-
lics, i també un exemplar de plat amb decoració d’influència 
francesa del segle XVIII (STVCAP’10-121-25).
En el desmuntatge de l’altar d’època moderna, hem trobat les 
restes d’un altar medieval de pedra tosca amb grafits inscrits. 
Tot i que actualment s’està estudiant, pensem que podria 
tractar-se de l’acta de consagració de l’església. Al tinent, te-
nim un reconditori per una lipsanoteca de fusta que conté les 
relíquies de l’església. Figura 12.
El tauler té inscripcions de grafits molt possiblement de cro-
nologia medieval, concretament del segle XII. Com que és 
fonamental incidir en l’estudi i comparar el resultat amb la do-
cumentació local, presentarem imminentment un estudi més 
detallat en publicacions especialitzades.1 Figura 13.
Finalment, hem trobat en els estrats d’anivellament previs a la 

1 Actualment el doctor Pau Castell està duent a terme la recerca. 

construcció de l’església uns materials prehistòrics del bronze 
inicial (2200-1250 aC) abocats de les immediacions. 

INVENTARI I ESTUDI DELS MATERIALS PREHISTÒRICS DE 
SANT VICENç DE CAPDELLA
Els fragments ceràmics estan formats per:
NÚM. DESCRIPCIÓ
60 Fragments informes  ---
4 Fragments de nansa tipus cinta ---
1 Fragment de nansa tipus mugró ---
4 Fragments d’una base polípoda
 STVCAP.10-169-96
2 Fragments de vora amb decoració incisa 
 epicampaniforme barbelé 
 STVCAP.10-169-96
2 Fragments informes amb decoració incisa  
 epicampaniforme barbelé 
 STVCAP.10-169-96
2 Fragments informes amb decoració incisa  
 epicampaniforme barbelé 
 STVCAP.10-169-97
2 Fragments informes amb un cordó llis tallat 
 STVCAP.10-169-98

ESTUDI
Es tracta d’un conjunt de materials prehistòrics corresponents 

Figura 9. Voltes d’aresta abans d’intervenir a l’església.

Figura 10. Detall de l’entaulat de fusta a la capella 5.

Figura 8. Informe de 
14

C.
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a ceràmiques a mà de cocció oxidant corresponents totes a 
cronologies d’un bronze inicial.
Els fragments informes sembla que corresponen, segons les 
pastes observades, a 3 o 4 vasos diferents. Alguns d’aquests 
fragments tenen una superfície engrutada realitzada amb 
aplicacions plàstiques de fang irregulars que resulten molt 
característiques d’aquesta cronologia del bronze inicial a Ca-
talunya.
Les nanses tipus cinta resulten molt habituals en qualsevol 
cronologia i no tenen cap element decoratiu ni res més in-
teressant per descriure. La nansa tipus mugró també resulta 
molt habitual en qualsevol cronologia.
STVCAP.10-169-96: aquests fragments que hem agrupat en 
aquest dibuix (figura 14) formen part d’un mateix vas. Encara 
que no enganxen entre si perquè falten molts fragments, les 
orientacions dels fragments, les decoracions i les dimensions 
ens fan proposar, sense cap mena de dubte, que formen part 
de la mateixa peça que aquí presentem.
Tenim una vora reentrant amb un perfil còncau que disposa 
al terç superior d’una decoració incisoimpresa, formada per 
una banda horitzontal d’incisions simples rectangulars i allar-
gades que de forma vertical es van disposant paral·lelament 
formant aquesta banda. En algun cas aquesta incisió és prou 
ampla per considerar-la impressió.
La base d’aquest vas és una base polípoda que estaria forma-
da per 5 peus petits, dels quals només se’n conserven 4, però 
en què trobem la insinuació del cinquè.
Hem de considerar que aquests tipus de bases polípodes co-
mencen al període calcolític, en l’anomenada ceràmica campa-

niforme, i n’és testimoni un vas polípode del jaciment de Can 
Fatjó dels Aurons (Cerdanyola del Vallès) (Arrago, per publicar) 
o un vas de la cova C d’Arbolí (Alforja) (Harrisson 1977). Però on 
trobem altres vasos amb aquests tipus de bases és al període 
del bronze inicial, en geografies molt diverses, però de forma 
extensa a Catalunya, el País Valencià i el sud-est de França.
STVCAP.10-169-97: es tracta de dos fragments informes (figu-
ra 14 - làmina 2) amb una decoració incisoimpresa, formada 
per una banda horitzontal d’incisions simples rectangulars i 
allargades que de forma vertical es van disposant paral·lela-
ment formant aquesta banda. En algun cas aquesta incisió és 
prou ampla per considerar-la impressió.
STVCAP.10-169-98: es tracta de dos fragments informes (fi-
gura 14-làmina 2) amb una decoració d’un cordó amb talls o 
impressions paral·leles. Aquest element decoratiu el podem 
trobar durant tota l’Edat del Bronze, bronze final, ferro inicial 
i època ibèrica. Considerant tot el conjunt i valorant la resta 
de materials apareguts en aquest jaciment, pensem que és 
contemporani de la resta de materials anteriorment descrits.

Figura 11. Làmina de materials ceràmics.

Figura 13. Imatges de l’altar i tinent en el moment de la trobada, primer 
calc del grafit i muntatge de l’ara.

Figura 12. Detall 
de la lipsanoteca 
trobada.
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Valoracions finals del materials prehistòrics: en referència a les 
decoracions incises, hem de dir que l’estil epicampaniforme 
barbelé s’adscriu a la meitat nord de Catalunya, i sobretot a la 
zona del Pirineu i Prepirineu lleidatà (Rovira 1976 i 1988; Maya 
1983), fet que ens ajuda a atorgar aquest tipus de decoracions 
als motius descrits.
En aquest sentit, hem classificat aquesta decoració que té 
aquest vas en el terç superior com a epicampaniforme bar-
belé perquè resulta molt similar a alguns elements d’aquesta 
decoració anomenada barbelé, com ara l’element anomenat 
de la cremallera (Martínez et al. 2010). Si bé aquí els traços 
són més gruixuts i podrien arribar a considerar-se impressió, 
sens dubte semblen una petita variant de la decoració abans 
descrita.
Tenim també un testimoni de decoració epicampaniforme, 
però del grup del nord-est, en un petit vas polípode de la 
cova C d’Arbolí (Martínez, per publicar), que roman entre els 
materials que va extraure Salvador Vilaseca i està en dipòsit al 
Museu de Reus.
Tots els materials aquí descrits corresponen a una ocupació 
de cronologia del bronze inicial (2200-1250 aC), si bé pensem 
que hi ha elements per concretar més i suggerir que se cen-
traria més en un bronze antic (2200-1600 aC).

CONCLUSIONS
El poble de Capdella contrasta la seva antiguitat des de la 
prehistòria, tal com hem pogut comprovar pels materials del 
bronze antic. Al segle XII, els constructors de l’església de Sant 
Vicenç aboquen terra per anivellar la roca i tenir una base pla-
na, i en la remoció d’aquestes terres transporten els materials 

prehistòrics esmentats.
Però abans d’aquesta construcció del segle XII, tenim una es-
glésia anterior en una ubicació propera, perquè la documen-
tació ens menciona la presència de clergat a Capdella com a 
mínim des de l’any 1042. Llavors, al segle XII es construiria l’es-
glésia de Sant Vicenç amb una nau única, amb arcs semiapun-
tats i un altar on s’esgrafia la consagració i amb relíquies dins.
Aquest temple s’ha anat ampliant amb capelles des del segle 
XV (potser fins i tot al segle XIV) fins al XVIII, quan l’església ja 
conforma la planta i la coberta actuals, i on només s’afegiran 
les voltes d’aresta i el cor. Figura 1.
L’església restarà així amb pocs canvis fins al segle XXI, quan es 
duran a terme les obres de recerca i restauració.
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SANT MARTí DE NAENS 
(SENTERADA, PALLARS JUSSÀ)

Josep Medina Morales 1 i Joan-Ramon González Pérez 1

RESUM
Prop de Naens es troben les restes del petit temple de 

Sant Martí. L’Associació Cultural de Naens i l’Ajuntament de 
Senterada han volgut recuperar el que quedava de la vella 

ermita i van sol·licitar al Servei d’Arqueologia de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida el suport 

tècnic corresponent. Del 2009 al 2011 s’han fet sengles 
campanyes anuals. El que resta avui són els murs perimetrals 
de l’església parroquial d’un petit despoblat del segle X que 
a finals de l’edat mitjana esdevindria una ermita modificada, 

fins a la seva ruïna al segle XVIII. L’edifici és d’una sola nau, 
amb absis a llevant, porta al sud i capella afegida al costat. 

Diversos enterraments a l’interior i a l’exterior demostren la 
importància que va tenir per a la gent de la zona.

PARAULES CLAU
Església, romànica, reformada, necròpolis.

ABSTRACT
Near Naens are the ruins of the small church of Sant Martí. The 

Cultural Association of Naens and the City Council of Senterada 
wanted to recover what was left of the old hermitage and 

asked the Archaeological Service of the Institute of Lleida of the 
Diputació de Lleida for the corresponding technical support. 

From 2009 to 2011, both carried out annual campaigns. What 
remains today are the perimeter walls of the parochial church 
from a small uninhabited town from the 10th century that at 

the end of the Middle Ages became a modified hermitage until 
its ruin in the 18th century. The building is a single nave, with 
an apse in the east, gate in the south and chapel attached to 

the side. Several burials inside and outside demonstrate the 
importance it had for the people of the area

KEYWORDS
Church, Romanesque, renovated, cemetery.

1 Servei d’Arqueologia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida. 
arqueolo@diputaciolleida.cat
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asfaltada.
Justament, quan s’arriba a les primeres cases, cal agafar un 
camí per a vehicles tot terreny que, en direcció nord-oest, 
puja zigzaguejant fins a Sant Martí (figura 1).
Les restes de l’ermita es troben al vessant meridional del 
puig que domina tota la vall de Cadolla, població que és vi-
sible al peu occidental de l’elevació, com la de Pinyana (ja a 
la comarca de l’Alta Ribagorça), que domina la capçalera del 
barranc.
La vella església se situa sobre una ampla i suau carena que 
esdevé un bon camí natural per anar de Naens cap a Cadolla, 
passant pel mas de Montpeat, en principi més fàcil que l’estre-
ta llera del riu, sobretot pensant en comunitats essencialment 
ramaderes.
Coordenades: X: 327485Y: 4688598Z: 1. 147, 56

DESCRIPCIÓ
El puig de Sant Martí és una elevació no gaire abrupta al cim, 
avui cobert d’arbres, però que esdevé un indret de bona visi-
bilitat per la via de comunicació natural que d’est a oest unia 
la vall de la Noguera Pallaresa a través de la del Flamicell amb 
la zona de Llevata i de Malpàs per arribar a la Noguera Riba-
gorçana. És a dir, un camí probablement secundari o alterna-

L’activa Associació Cultural de Naens està revitalitzant el petit 
poblet del Pallars Jussà, que encara té algunes cases habita-
des permanentment i d’altres, temporalment, mitjançant la 
recuperació de festes populars i, sobretot, vetllant per les ne-
cessitats bàsiques del nucli i treballant per recuperar aquells 
elements més notables de l’interessant patrimoni existent. 
Dins d’aquest objectiu destaca l’endegament del projecte de 
recuperació de la vella ermita de Sant Martí amb el total su-
port de l’Ajuntament de Senterada, municipi al qual pertany 
la localitat.
L’església parroquial, dedicada a Sant Esteve, i el curiós temple 
de Sant Miquel, al mig del carrer o que el carrer talla pel mig, 
segons es miri, són, juntament amb Sant Martí, els elements 
més destacats del patrimoni de Naens, sense oblidar la font 
del Pou o la propera ermita de Sant Nicolau, ja que del cas-
tell roquer que dominava la població només en resta el cim 
rocallós.

SITUACIÓ
Naens es troba a 932 m d’altitud, a la banda dreta del riu Ca-
dolla, afluent del Bòssia o Bellera, poc abans que aquest de-
semboqui al Flamicell a la mateixa població de Senterada, ca-
pital municipal de la qual dista 4,5 km per una curvilínia pista 

Figura 1. Situació de 
Sant Martí de Naens.
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Figura 2
1. Ubicació de les restes de Sant Martí (Fot.: J. Medina. IEI).
2. Les restes de Sant Martí abans de començar els treballs (Fot.: J. Medina. IEI).
3. El temple de Sant Martí des del sud un cop acabada la tercera campanya (Fot.: J. Medina. IEI).
4. La consolidació bàsica efectuada l’any 2013 (Fot.: J. Medina. IEI).
5. L’interior del temple un cop treta la vegetació i amb el nivell d’enderroc (Fot.: J. Medina. IEI).
6. L’interior de Sant Martí un cop acabada la tercera campanya (Fot.: J. Medina. IEI).
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tiu al qual avui segueix la carretera, però que unia els comtats 
de Pallars i de Ribagorça.
Tot i que no hi ha cap indici visible, la topografia de l’indret de 
Sant Martí suggereix l’existència d’una senzilla fortificació a 
l’empara de la qual creixeria, pel vessant meridional, un petit 
nucli que hi devia haver al replà inferior, sobre la gran care-
na adequada per a les pastures i com a lloc de pas de la ruta 
abans indicada, amb el seu temple i el corresponent cementiri 
als voltants.
Avui, solament l’existència d’uns murets per la zona de po-
nent de l’església, per tal de fer terrasses que facin més practi-
cable el pendent, i el fet de trobar la necròpolis són les proves 
més evidents de l’existència d’un llogaret associat als orígens 
del mateix temple (figures. 2, 1).

DADES HISTÒRIqUES
De l’ermita de Naens no en tenim gaires referències històri-
ques. Sortosament, l’any 1972 van ser trobats, per part del 
veí Àngel Lluch, alguns documents dins un bagul amagat 
a l’església parroquial de Sant Esteve, el qual s’havia salvat 
de la crema de la resta de documentació parroquial que 
es va produir al començament de la darrera guerra civil i 
de la qual va ser testimoni Ramon Puy, de casa Fuster de 
Naens.1 Aquesta interessant documentació està dipositada 
des de l’any 2012 a l’arxiu del Bisbat de Lleida, i ha estat 
estudiada recentment per l’historiador Laureà Pagarolas i 
Sabaté (Pagarolas, 2104). Precisament ell ha estat qui ens ha 
proporcionat la transcripció i la referència dels documents 
on apareix mencionada l’ermita de Sant Martí de Naens. 
En total només hi ha quatre referències, però que esdeve-
nen força útils per marcar una diacronia que, a més, resulta 
coincident amb l’observada en l’estudi arqueològic del vell 
temple.
Els dos documents més antics fan referència al pagament 
d’unes obres efectuades a l’ermita a cavall del pas del segle 
XVI al XVII:2

1. El dia 17 de maig de 1598, en Joan i Joan Guillem Mont-
peat, sogre i gendre del mas de Montpeat, accepten el deute 
de 9 lliures barceloneses a favor de la capella de Sant Martí 
per les obres efectuades i que van ser avançades pel rector de 
Naens, mossèn Joan Gasol.
2. El dia 11 d’octubre de 1639, mossèn Silvestre Pau, rector de 
Naens, reconeix haver rebut la quantitat esmentada al docu-
ment anterior, pagament efectuat per Miquel Montpeat.
El tercer i el quart documents pertanyen al segle XVIII i ens 
situen en dos moments que marquen el final de la vida útil 
de l’edifici:
3. Francesc Badia, rector de Naens, al seu llibre de rendes de 
la parròquia titulat Lucero, escrivia que el 8 de maig de 1762 
es faria una processó a la capella de Sant Martí i que si volien, 
podien dir missa (Badia 1762).
4. Els dies 20 i 21 d’agost de 1777 es produeix la visita pasto-
ral de Joaquín Antonio Sánchez Ferragudo, bisbe de la diòcesi 
de Lleida (1771-1783) a la parròquia de Naens. En la seva mi-
nuciosa i detallada inspecció, fa menció del fet de no visitar 
la capella de Sant Martí per haver-li assegurat que es trobava 
en ruïna i que per aquest fet prohibeix que s’hi celebri missa o 
1 http://www27.brinkster.com/grupgencana/historia.html.
2 Arxiu Diocesà de Lleida, llibres parroquials, Naens, registres notarials, vol. II, escriptu-
res originals, 1596-1604, fol. 38r (caixa 6).

qualsevol acte eclesiàstic.3

Una última possible referència a la capella de Sant Martí la 
trobaríem en el conegut Diccionario de Pascual Madoz (Madoz 
1849: 9), ja que quan parla de Naens i el seu terme diu: “Y ti-
ene enclavadas dentro de él una ermita y 3 capillas, una de 
ellas de un particular.” Evidentment no sabem si l’ermita és la 
de Sant Martí o la de Sant Miquel, però per la llunyania del 
nucli habitat sembla més lògic pensar en la primera opció i 
deixar com a capella la segona, tot i que als vells documents 
comentats anteriorment sempre hi apareix referenciada com 
la capella de Sant Martí
La intervenció a Sant Martí de Naens va se motivada per una 
informació que va donar el Sr. Jesús Martínez, que sabia que 
des del Servei d’Arqueologia portàvem a terme el projecte de 
recerca Evolució de l’hàbitat a la serra de Sant Gervàs i serres 
properes (Alta Ribagorça-Pallars Jussà) (González et al. 1991: 
301-320), i especialment l’excavació de la Necròpolis tumulà-
ria del turó de la Capsera (el Pont de Suert-Conca de Dalt (Medi-
na et al. 2012: 111-117), situada prop de la població on ell té 
residència. A més, com a membre de l’Associació Cultural de 
Naens, ens va indicar que cada Nadal es portava el pessebre 
a les restes d’aquella ermita i que ell no tenia cap constància 
que fos coneguda, fet que vam confirmar en no trobar cap 
referència a la bibliografia habitual sobre el món romànic, i 
fins i tot en el completíssim Arxiu Gavín.
Una primera visita va confirmar que les restes tenien interès, 
ja que, a més del topònim hagiològic de caire antic, l’estruc-
tura visible de les restes de l’edifici corresponia a un temple 
romànic, almenys originalment, que per la seva situació po-
dria correspondre a l’església d’un antic despoblat. Per tant, 
es comprovava l’interès científic d’una possible intervenció, i 
especialment davant de la voluntat de la citada associació de 
recuperar les restes d’aquella esglesieta que, amb el suport de 
l’Ajuntament de Senterada, aportaria els recursos humans bà-
sics per realitzar una primera campanya, que hauria de servir 
per confirmar el valor patrimonial de l’edifici i especialment 
per poder-lo integrar a les rutes de patrimoni cultural que sol-
quen la vall de Sant Nicolau o de Cadolla.

LA INTERVENCIÓ
En total, s’han efectuat tres campanyes d’excavació, dirigides 
per Josep Medina Morales, i una de consolidació supervisada 
també des del Servei d’Arqueologia de l’IEI (Medina 2012).

La primera campanya va tenir lloc del 31 d’agost al 7 de setem-
bre del 2009 mitjançant el treball de sis voluntaris.4 Va consis-
tir en la neteja de vegetació que cobria tot l’indret (figures 2, 
2). Abans de començar els treballs vam documentar un rústic 
cobertet edificat amb materials de l’enderroc del temple on 
des del 2006, cada any per Nadal, l’Associació Cultural pujava 
per muntar el pessebre, i així d’alguna manera començar la 
recuperació moral del vell temple.
Per sota de la capa superficial apareixia un nivell d’enderroc 
general a tot el jaciment (figures 2, 5) que mostrava forats 
com a prova d’haver-lo emprat com a pedrera, i es va posar 
de manifest, per tant, no solament els murs de l’església, sinó 

3 Llibres parroquials, Arxiu Diocesà de Lleida, llibres parroquials Naens, llibres sacra-
mentals, vol II. 1751-1848, fol. 1878r-194r (caixa 1).
4 Maria del Carme Balanyà Bonjorn, Josep Font Font, Jesús Martínez Calvo, Maria Isabel 
Pujol Cervera, Josep Tarraubella Coloma, Xavier Tarraubella Miravet. 
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el gran mur de tanca que forma part del de ponent de l’edifici. 
Es fa un sondeig per comprovar que el nivell d’enderroc està 
format per pedres de diferent mida i molts bocins de guix i de 
teula barrejats, però sense identificar una estratigrafia clara. 
Es localitza el pedestal de l’altar de la capella meridional.
A l’exterior de l’absis, vam documentar que el fort pendent 
existent va afectar molt l’estratigrafia, i per aquest motiu no 
es va conservar l’enderroc de les estructures murals i la capa 
superficial no tenia gairebé potència.

La segona campanya va tenir lloc del 31 d’agost al 10 de se-
tembre de 2010.5 Es va excavar en extensió el nivell d’ender-
roc que omplia tot l’interior del temple, amb un gruix consi-
derable, ja que oscil·lava entre els 70 i els 182 cm. El paviment 
és de terra aixafada i destaca l’aparició d’un banc corregut a 
tot el llarg del mur nord. També apareix el canvi de nivell del 
presbiteri. Aquí precisament es van trobar restes d’una fogue-
ra que correspondria al moment d’abandonament del temple 
i l’inici del seu espoli.
També es va treballar davant de la porta d’entrada a l’edifici, 
i es va trobar el mateix nivell d’enderroc, així com un nivell 
d’ús clarament associat al llindar; tanmateix, la novetat va ser 
la localització d’un mur paral·lel a la façana del temple i tan 
llarg com la mateixa nau, que sembla que es relaciona amb 
una mena d’espona que aguantaria la terra de la plataforma 
existent davant de l’accés (figures 2, 3).
Per la part exterior de l’absis (figures 3, 1), el nivell d’erosió del 
pendent apareix amb molts fragments d’ossos, la qual cosa 
demostra l’existència d’un cementiri per tota la banda nord, 
confirmat especialment per la troballa d’una tomba de fos-
sa orientada est-oest, al costat de l’absis, que, segons l’estudi 
efectuat per Eulàlia Subirà, de l’empresa Minoa, SL, conclou 
que es tracta d’un home de 30-34 anys que presenta micro-
traumatismes a la banda de la columna vertebral que reflec-
teixen les condicions dures que devia patir en vida l’individu.

La tercera campanya va tenir lloc del 29 d’agost al 17 de se-
tembre de l’any 2011.6 Es va excavar el paviment de terra que 
cobria l’interior del temple i es va comprovar que tenia una 
potència de 20 cm. Per sota, hi va aparèixer el paviment ori-
ginal, fet de terra i guix, que era a tot l’interior de l’església i 
que cobria la roca natural, força esquerdada i inclinada cap 
al sud. Aquest senzill paviment no era a la capella meridional, 
on el terra estava format per un enllosat. També al presbiteri 
va sortir la base quadrangular del peu d’altar, ben centrada i 
sense tocar cap paret (figures 2, 6).
Cal indicar que en el nivell rocós van sortir tres tombes orien-
tades est-oest, que no van ser excavades, com almenys mitja 
dotzena més de tombes que es van localitzar per la part exte-
rior de l’absis i que confirmen l’existència d’una necròpolis, en 
part afectada per la forta erosió que pateix el vessant.
Es va realitzar un sondeig al llarg de tot el mur nord, fet que 
va permetre comprovar que també el cementiri parroquial 
5 Als sis participants de la campanya de l’any anterior s’hi van sumar Enrique Andújar 
Segura, Luis Guillermo Barba Muñoz, Dolors Ciutat Farré, Mariona Esquerra Ciut, Estí-
baliz Esterri Pujol, Jaume Garcia Pomerol, Josep Jordana Alegret, Ivan Lambea Santoja, 
Josep Llovich Canut, Laureà Pagarolas Sabaté, Josep Palacín Peiró, Maria Isabel Rojas 
Dominguez i Antoni Toló Cierco.
6 Novament a l’equip bàsic de la primera campanya es van afegir alguns repetidors de 
la segona, com els Sr. Barba o la Sra. Esterri, i també quatre persones noves: Montserrat 
Casanovas, Lucas de Feo Alemany, Judith Montserrat Auber i Maria del Mar Navarro 
Tirado.

ocuparia aquesta banda del temple i que el tancament sep-
tentrional aprofita i adequa parcialment la mateixa roca natu-
ral com a paret de l’església. Aquest aprofitament del rocam 
natural també està confirmat per l’existència d’una petita 
banqueta a la part exterior del mur meridional que serviria 
de reforç basal a l’estructura per la part més feble. L’estudi del 
mur meridional va permetre observar que el llindar de la por-
ta actual és posterior al funcionament primitiu del temple.
Finalment, la sorpresa va sorgir en comprovar que el mur occi-
dental era posterior als murs nord i sud, que mostraven clara-
ment una continuació cap a ponent, la qual cosa feia més llarg 
el temple primitiu, sense saber exactament quines serien les 
dimensions originals.

Figura 3
1. Vista exterior de la capçalera de Sant Martí (Fot.: J. Medina. IEI).
2. Vista zenital del temple de Sant Martí (Fot.: Falconclik. IEI).
3. Vista aèria de l’indret de Sant Martí un cop acabada la tercera 
campanya (Fot.: Falconclik. IEI).
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Figura 4. Mostra del material ceràmic medieval aparegut (Dibuix: J. Medina. Fot.: Servei d’Audiovisuals de l’IEI) i la moneda de Jaume II (Fot.: 
Servei de Reproducció d’Imatge de la Universitat de Lleida).
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També cal afegir que per la zona meridional es van localitzar 
tombes que han restat sense excavar, entre aquestes, una que 
té coberta de lloses, fet que continua reforçant la idea de la 
importància de l’indret per a la gent del territori durant l’edat 
mitjana, si més no.
Malauradament tot el projecte d’acabament d’excavació de 
les restes de Sant Martí, que amb una única campanya més 
hauria estat suficient, no ha estat possible de portar-lo a ter-
me davant la manca del mínim de recursos que sempre s’havi-
en aportat des de la Diputació-IEI, tenint en compte que tant 
l’ajuntament com l’equip de voluntaris de Naens afavorien 
una intervenció especialment barata. Per tant, la rematada 
necessària per resoldre alguns dels dubtes plantejats en les 
campanyes anteriors resta pendent de poder-se efectuar en 
un futur que desitjaríem que no fos gaire llunyà.
Tot i que la consolidació ja estava contemplada des d’un bon 
principi en el projecte de recerca i de recuperació de les restes 
de Sant Martí, semblava més coherent esperar a l’acabament 
de l’excavació per realitzar l’obra. El fet de passar el temps 
sense comprovar que fos possible actuar com era el que es 
desitjava i el greu deteriorament que van patir les estructures 
aparegudes, sobretot per rigorós clima de la zona, tot i que 
comptaven amb una mínima protecció per passar l’hivern, 
que sempre havíem posat després de cada intervenció, ens 
va fer prendre la decisió d’efectuar una consolidació bàsica de 
les restes muràries, que es va realitzar durant l’estiu del 2013, 
després d’haver procedit a una documentació fotogràfica 
aèria amb un drone de l’empresa Falconclick i un aixecament 
planimètric en 3D mitjançant un escàner làser a càrrec del to-
pògraf de la Diputació de Lleida Joan Ramon Salvadó.
La consolidació la va realitzar el constructor Luis Barba Muñoz, 
i li vam marcar les pautes de recréixer tots els murs emprant 
pedres aparegudes a la mateixa excavació i ben lligades amb 
morter de calç (figures 2, 4) i deixant una malla plàstica per so-
bre dels murs originals, que no és visible fàcilment, però que 
separa tècnicament la nova part afegida. L’interior es va tapar 
novament amb plàstics a l’espera de poder fer una darrera in-
tervenció arqueològica per poder posar després un terra sen-
zill que faciliti poder caminar pel monument.

ELS MATERIALS
En general, s’ha trobat poc material arqueològic. A la part 
d’enderroc han aparegut fragments de teula i bocins ceràmics 
amb una cronologia posterior al segle XVIII. Les restes troba-
des per sobre del nivell d’ús original corresponen a vasos de 
formes tancades, de pastes grises i amb cronologies poste-
riors al segle XV (figura 4).
En proporció, la major part del material ha aparegut a la zona 
de la porta d’accés.
Cal comentar la troballa d’un fragment de terra sigil·lata 
hispànica, que, juntament amb altres ceràmiques de caire 
força antic, suggereix l’existència d’una ocupació tardo-
antiga a la zona que evidentment caldrà confirmar amb 
estudis futurs.
Justament per sobre de la primera capa d’ús, és a dir, quan 
l’església funcionava com a temple parroquial, es va trobar 
a la part de fora una moneda. Un cop restaurada per Carme 
Prats, del Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de Lleida, 
es va saber que es tractava d’un diner de billó del rei Jaume 

Figura 5. Diacronia del temple de Sant Martí de Naens (Senterada).
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II amb el revers força desgastat i l’anvers una mica més ben 
conservat, tot i que tampoc no és cap model numismàtic (fi-
gura 4). Igualment, al mateix nivell hi va aparèixer un picarol 
de bronze també restaurat pel mateix laboratori que, pel lloc 
d’aparició, podria suggerir que caigués d’alguna cavalleria 
que arribés fins a la porta del temple.

CONCLUSIONS
Sant Martí de Naens és un petit temple que conserva els 
murs perimetrals i correspon a un edifici d’origen romànic, 
d’una sola nau amb l’absis a llevant, lleugerament girat cap 
al nord-est (figures 3, 2-3). La construcció està realitzada di-
rectament sobre la roca basal de la muntanya, però es retalla 
per fer un replà on bastir l’edifici. Ignorem com seria exacta-
ment la coberta, és a dir, si tindria volta o no; tanmateix, el 
volum de materials trobats en l’enderroc permet suggerir la 
seva existència. Compta amb una capella quadrada al mur 
sud, entre la porta i el presbiteri, que se situa a un nivell més 
alt respecte al terra del temple. Al llarg de tot el mur nord hi 
ha un gran banc corregut que sembla que es correspon a la 
darrera reforma del temple, quan aquest perdria llargada en 
ser escurçat almenys un terç de la seva longitud per la banda 
de ponent.
Tot l’edifici està fet de maçoneria, amb les pedres més grui-
xudes a la part inferior, i mostra arrebossat tant dins com 
fora. Destaca, en aquest sentit, el millor acabament de la 
porta amb pedres tosques ben treballades per fer-ne els 
muntants. També hi ha indicis de la construcció d’un porxo 
al davant de la porta, la qual també podria ser conseqüència 
de les reformes experimentades al temple, motiu pel qual 
caldria esbrinar la possible existència d’una porta al mig del 
mur occidental, cosa no impossible, però que, per la topo-
grafia de l’indret, no sembla gaire probable.
La diacronia podria ser aquesta:
Sembla possible que hi hagués una primera ocupació de la 
zona en un moment tardoantic i, per tant, podrien associar-se 
algunes tombes, fet que lligaria amb assentaments de la zona 
nord del Montsec d’Ares, com ara Sant Martí de les Tombetes 
o Altimiris i que estudia l’equip de Marta Sancho de la Univer-
sitat de Barcelona.
Cap al segle XI situaríem la construcció del temple dins de la 
tradició romànica, associat amb un petit poblat situat al pen-
dent meridional i sota el possible aixopluc d’una petita fortifi-
cació al capdamunt. L’establiment d’un cementiri al voltant de 
l’església de Sant Martí sembla corroborar aquest primer nucli 
habitat, associat, no ho oblidem, a una advocació antiga per 
part dels repobladors.
Probablement els moviments sísmics de la baixa edat mitja-
na afectarien la zona, i en especial l’estructura de l’església. 
El de 1373 sembla el més fort, tot i que els de 1427 i 1428 
tampoc ajudarien especialment a l’estabilitat dels edificis 
afectats. Sigui o no         veritablement aquesta la causa o afe-
gida a d’altres que ara no sabem, entre els segles XIV i XV es 
reformaria de manera important el primitiu temple romànic; 
se n’escurçaria un bon tram per la banda occidental i s’afe-
giria la capella pel costat meridional, ja sigui per compensar 
l’espai perdut o per donar culte singularitzat a noves advo-
cacions relacionades amb la consolidació d’alguna família 
de l’aristocràcia local.

Al segle XVI es basteix la bancada septentrional del temple i 
el porxo davant de la porta meridional, que devia ser quan la 
despoblació del lloc seria una realitat i l’edificació passaria a 
la categoria d’ermita. Els documents citats del 1598 i del 1639 
sembla que podrien correspondre a aquesta fase de l’evolució 
de Sant Martí, la qual continuaria tenint noves inhumacions 
al seu entorn, fet que es mantindria fins ben entrat el segle 
XVIII, si bé a partir del 1762 s’intueix que ha arribat ja a la fi de 
la seva funcionalitat, que finalment ja l’ha perduda l’any 1777 
perquè es diu que ja estava en ruïna.
Durant la centúria següent es va aprofitar el mur occidental 
com a part de la gruixuda tanca separadora de finques o ter-
mes, que puja pel vessant en direcció nord-sud (figura 5).
A partir de llavors l’oblit és total i gairebé se n’arriba a perdre 
totalment el record, solament conservat gràcies al topònim 
i a la tradició oral, situació que animarà, a principis d’aquest 
segle, l’Associació Cultural de Naens a endegar un projecte 
entusiasta de recuperació que, tot i que ha avançat molt, ha 
restat incomplet, especialment en tot el que fa referència a 
la recerca arqueològica, que queda oberta com una fase més 
ambiciosa de recuperar els paviments i l’espai del temple, que 
ara ha restat provisionalment tapat amb una capa de terra.
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LA INTERVENCIÓ 
ARQUEOLÒGICA A L’ESGLéSIA 

DE SANT FELIU DE BARRUERA: 
NOVES DADES SOBRE L’EVOLUCIÓ 

DEL TEMPLE ROMàNIC
(VALL DE Boí, ALTA RIBAGoRçA)

Òscar Escala Abad 1, Andreu Moya Garra 1, Enric Tartera Bieto 1,  
Ares Vidal Aixalà 1, Núria Armentano Oller 2 i Dominika Nocianarová 2

RESUM
L’excavació duta a terme l’any 2011 en el marc del programa 
“Romànic Obert” ha permès aprofundir en el coneixement i 

l’evolució de l’església de Sant Feliu de Barruera, la menys estudiada 
del conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí. Es presenten 
els resultats de l’actuació arqueològica i les novetats s’insereixen 

dins la seqüència constructiva del monument. Es descriuen 
especialment les evidències del temple primigeni de planta basilical 

i el posterior temple de creu llatina, així com del mausoleu annex 
al porxo d’entrada i les diferents inhumacions documentades en la 

intervenció.

PARAULES CLAU
Església romànica, planta basilical, planta de creu llatina, mausoleu, 

enterraments, luxatio erecta humeri.

ABSTRACT
The excavation carried out in 2011 under the “Open Romanesque” 

programme has enabled a deeper understanding and development 
of the church of Sant Feliu de Barruera, the least studied of the 

Romanesque churches in the Boi Valley. We are presenting the results 
of the archaeological project and the new construction sequences 

inserted into the monument. Particularly, we describe evidence of an 
early church with a basilica ground plan and a rear Latin cross temple 

as well as the mausoleum attached to the porch and various burials 
documented in the intervention.

KEYWORDS
Romanesque church, basilica plan, Latin cross plan, mausoleum, burial, 

luxatio erecta humeri.
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1. INTRODUCCIÓ
L’església de Sant Feliu de Barruera (figura 1) està declarada 
des de l’any 1992 Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)1 i for-
ma part del conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí 
inscrites l’any 2000 dins la llista del Patrimoni Mundial de la 
Humanitat de la UNESCO.2 De tot el conjunt romànic, Sant Fe-
liu és, sens dubte, el temple amb més modificacions i transfor-
macions arquitectòniques, fet que la mostra actualment com 
la menys genuïna de les esglésies de la vall. És, per tant, el 
monument que té una evolució arquitectònica més dinàmica, 
que ha desfigurat el projecte romànic original.
L’església de Sant Feliu es troba mancada d’un estudi mono-
gràfic en profunditat. Aquest fet potser respon al poc interès 
científic que ha suscitat el monument, ja sigui perquè les 
remodelacions arquitectòniques han alterat completament 
l’estructura original romànica o bé perquè no conserva grans 
pintures murals.
L’anàlisi més rellevant de l’església de Sant Feliu es troba re-
collida en la memòria realitzada per a la declaració de BCIN 
del conjunt d’esglésies romàniques de la Vall de Boí. Pel que 
fa al document específic de Sant Feliu (D.A. 1991), s’hi inclou 
una memòria històrica i una d’arquitectònica redactades per 
E. Riu-Barrera (1991a; 1991b), que són potser el text descrip-
tiu i d’estudi més complets sobre el monument. Els treballs 
posteriors —des de l’entrada de la Catalunya Romànica (Adell 
et al. 1996) o l’expedient d’inscripció com a Patrimoni Mun-
dial (Polo et al. 1999) fins a altres publicacions divulgadores 
(entre d’altres, Carabasa, Llaràs 2000; Fontova, Polo 2001)— 
s’han fonamentat en aquest document inèdit i, amb poques 
variacions i matisacions, reescriuen les dades històriques i les 
descripcions arquitectòniques que s’hi recullen.
A grans trets, l’església actual es compon d’una nau central 
amb volta peraltada sostinguda per arcs torals i coberta so-
brealçada a doble vessant. La capçalera està definida per un 
absis semicircular decorat amb set faixes llombardes amb ar-
cuacions cegues. Només conserva el tram sud del transsepte, 
constituït per un cos cobert amb volta de canó perpendicu-
lar a la nau i capçat per una absidiola precedida per un arc 
presbiteral. A la banda nord, es troben dues capelles laterals 
1 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 1670 (16/11/1992), 6625-6626; 1887-MH; 
Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, núm. reg. 3799.
2 Núm. ref. 988: http://whc.unesco.org/en/list/988 [Consulta: 29 juny 2011].

que s’obren a la nau central mitjançant dos arcs de mig punt. 
La porta, constituïda per un arc adovellat de mig punt, s’obre 
a la façana de ponent i es troba protegida per un porxo rec-
tangular avançat amb coberta de doble vessant. Finalment, la 
torre-campanar se situa a l’extrem sud-oest del temple.
L’estat actual de l’església és principalment el resultat de les 
actuacions de rehabilitació i restauració del monument que 
la Direcció General de Bells Arts del govern de l’Estat va dur 
a terme durant la dècada dels anys 70 del segle XX, segons el 
projecte de l’arquitecte G. Sáez. No va ser fins a l’any 2007 que 
es va realitzar una nova intervenció al monument, quan, a ini-
ciativa del Servei del Patrimoni Arquitectònic de la Generalitat 
de Catalunya, s’en va restaurar el campanar segons projecte 
dels arquitectes A. Pastor i E. Colls. 
L’any 2008 es va fer un estudi geotècnic de l’església de Sant 
Feliu i uns sondejos arqueològics que s’emmarcaven en un es-
tudi que el mateix ens institucional havia encarregat a l’arqui-
tecte J. Pérez Lluch. Així mateix, entre el mateix 2008 i el 2011, 
l’arquitecte F. Mañà va emetre diversos informes tècnics en 
què s’alertava de les deficiències estructurals que presentava 
l’església, que es van atribuir a la fonamentació del monument 
sobre un sòl irregular poc estable (Àvila, Ferrer 2012, 14-16).
Finalment, per resoldre aquests problemes es va plantejar un 
projecte de rehabilitació de l’edifici redactat pels arquitectes 
A. Àvila i L. Ferrer (2012). La intervenció ha estat promoguda 
pel Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí i s’emmarca 
dins el programa Romànic obert, línia d’actuació impulsada 
per la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Obra 
Social “la Caixa”.3 Els treballs de rehabilitació s’han executat a 
mitjan 2013 i s’han centrat de forma específica en l’estintola-
ment d’alguns dels elements estructurals, l’eliminació de les 
humitats i les infiltracions d’aigua produïdes pel mal estat de 
les cobertes i el condicionament dels encontorns per reduir 
l’entrada d’humitats exteriors a l’interior de l’església i dismi-
nuir la infiltració i l’acció de les aigües superficials sobre els 
fonaments. Tanmateix, per la manca de disponibilitat pres-
supostària no s’ha pogut fer front al conjunt de mesures de 
consolidació que el monument requereix.
Durant l’any 2011, en el marc de la redacció d’aquest darrer 
projecte de rehabilitació, es van realitzar un seguit de treballs 

3 Número d’actuació L.23.6: Obres de restauració de Sant Feliu de Barruera.

Figura 1. Localització de l’església de Sant Feliu de Barruera (Vall de Boí, Alta Ribagorça). Vistes exteriors del temple.
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permet esbossar una lectura diacrònica del procés cons-
tructiu de l’església que, grosso modo, corrobora i/o precisa 
algunes de les propostes i dels plantejaments hipotètics que 
al voltant de l’evolució arquitectònica del temple es recullen 
repetidament i recurrentment en l’escassa bibliografia sobre 
el monument.6

No obstant això, poques són les dades cronològiques consta-
tades per les intervencions arqueològiques. Els materials amb 
una datació precisa són pràcticament absents, de manera que 
les atribucions cronològiques són completament preliminars 
i subjectes a intervencions més aprofundides. Malgrat tot, no 
volem passar l’oportunitat de plantejar una proposta d’evo-
lució arquitectònica de l’església de Sant Feliu a partir de la 
conjuminació de les dades arqueològiques —específicament 
les provinents de la nostra actuació— i les hipòtesis recollides 
en la bibliografia de referència.
3.1. L’església de planta basilical (segles xI-xII)
Tradicionalment, s’ha considerat que el projecte inicial de l’es-
glésia de Sant Feliu responia a un temple de planta basilical, 
obra que possiblement va ser enderrocada, es va esfondrar, 
no va ser finalitzada o va veure modificat el planejament ini-
cial. Aquesta hipòtesi es fonamentava en l’existència d’un arc 
conservat sostingut per una columna circular i en l’arrenca-
ment d’un segon arc actualment cegat per construccions 
posteriors (figura 5). Aquestes estructures s’havien posat en 
relació amb una nau situada al nord de la nau actual seguint 
l’esquema arquitectònic de les esglésies de Santa Maria i Sant 
Climent de Taüll i de Sant Joan de Boí (Riu-Barrera 1991b, 17; 
Adell et al. 1996, 190). L’absis central amb decoració exterior 
de tipus llombard també formaria part del programa original.
L’actuació arqueològica realitzada l’any 2008 va aportar no-
ves dades que enfonsen en la idea d’una església de tres naus 
de planta basilical (Arcos 2009, 17-18 i 26-27). Possiblement 
la novetat més significativa d’aquella intervenció va ser la 
identificació de les restes parcials d’una fonamentació de 
desenvolupament semicircular situada a l’extrem nord-est del 
monument —on es trobava l’antiga rectoria demolida l’any 
1972 (figura 18). Aquesta estructura es va interpretar com les 
restes del tercer absis que definia la capçalera de la nau nord 

i executada per l’empresa Arqueociència-Serveis Culturals, SL. L’objectiu d’aquesta 
intervenció va ser la realització d’onze sondejos per tal d’avaluar la solidesa de les 
fonamentacions de l’església i el substrat sobre el qual s’assenta. Els resultats d’aquesta 
actuació resten inèdits.
6 Vegeu especialment Riu-Barrera 1991b i Adell et al. 1996.

arqueològics previs, els resultats dels quals se sintetitzen i es 
presenten en aquest treball.

2. LA INTERVENCIÓ ARqUEOLÒGICA A 
SANT FELIU DE BARRUERA
Inicialment, la intervenció arquitectònica preveia realitzar un 
rebaix en una franja de terreny situada just al nord de l’esglé-
sia amb l’objectiu d’evitar la infiltració d’humitats a l’interior 
del temple, el paviment del qual es trobava a una cota inferior 
del nivell del sòl exterior. A més, aquest rebaix també havia 
de servir per permetre l’obertura de l’arcada nord del porxo 
d’accés a l’església que estava tapiada i, per tant, es volia habi-
litar un circuit visitable per tota la façana nord del monument.
Així doncs, l’àrea d’actuació arqueològica corresponia a un es-
pai d’uns 96 m2 de superfície que, amb uns 12 m de llargada 
per 8 m d’amplada, s’estenia entre el límit est del cementiri 
actual i el porxo d’accés al temple, tot al llarg del cos nord de 
la nau de l’església (figura 2). D’aquesta manera, el projecte ar-
quitectònic actuava dins el recinte del cementiri actual en una 
àrea aparentment lliure de sepultures que romania coberta 
per un mantell d’herba i restes de runa.
Els treballs arqueològics van ser encarregats a l’empresa Iltirta 
Arqueologia, SL, i es van desenvolupar en tres fases:4

•	 Fase I (març 2011): sondejos i avaluació de l’àrea afectada 
pel rebaix (Escala, Moya, Tartera 2011).
•	 Fase II (maig-juny 2011): obertura extensiva, delimitació i 
excavació puntual de la zona afectada pel rebaix i cobriment 
indefinit de les restes (Escala, Moya, Tartera 2011).
•	 Fase III (primavera-estiu 2013): seguiment dels treballs 
d’execució del projecte arquitectònic definitiu (Vidal 2013).

3. EVOLUCIÓ ARqUITECTÒNICA DE L’ESGLÉSIA DE 
SANT FELIU DE BARRUERA
La intervenció arqueològica del 2011 aporta dades inèdites 
en relació amb l’evolució historicoarquitectònica del monu-
ment (figures 3 i 4), les quals cal afegir a alguns dels resultats 
enregistrats en l’actuació prèvia realitzada l’any 2008.5 Això 
4 Les fases I i II es van desenvolupar de forma successiva i són les que aporten les dades 
arqueològiques que es presenten. D’altra banda, la fase III es va centrar en el control 
arqueològic de les obres executades definitivament que, en la zona on es va desenvolupar 
l’excavació, van limitar-se a la instal·lació d’un drenatge superficial perimetral al peu de 
la façana nord de la nau del temple. Finalment, no es va poder dur a terme l’obertura 
de l’arc tapiat del porxo d’accés ni la integració a la visita del monument de part de les 
estructures posades al descobert arran de la intervenció arqueològica.
5 En el marc de l’estudi geotècnic de l’església de Sant Feliu, el desembre del 2008 es 
va desenvolupar una actuació arqueològica dirigida per l’arqueòloga R. Arcos (2009) 

Figura 2. Vistes de l’àrea intervinguda dins el cementiri de Barruera, contigua a l’església de Sant Feliu.
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Pel que fa al mur MR-14 (igual a MR-27), les dades enregistra-
des són parcials, perquè l’àrea on es localitza es troba molt 
alterada, perquè la construcció està molt arrasada d’antic i, 
sobretot, perquè el límit de la zona d’intervenció arqueològi-
ca no permès documentar-la en tota la seva extensió. L’estruc-
tura correspon a una construcció d’orientació est-oest cons-
tituïda per un fonament de grans blocs arrodonits de granit 
sense treballar ni desbastar, de la qual se’n conserven almenys 
tres filades. Se n’han observat uns 7,2 m lineals, des de l’angle 
amb el mur MR-13 fins a arribar gairebé al límit est de l’excava-
ció, si bé té continuïtat més enllà de l’actual mur de tanca del 
cementiri. L’obra d’aquest mur és certament una construcció 
sòlida, ferma i d’entitat que sembla adaptar-se al buidament 
de regularització i d’instal·lació de l’església el subsòl geològic 
de l’indret. A diferència del mur MR-13, no s’ha pogut identi-
ficar un retall específic en què s’insereix aquesta construcció, 
si bé la primera filada es troba aparentment encaixada a una 
cota més profunda que les restants. La cara interior d’aquesta 
estructura de fonamentació no es troba paramentada —tot i 
que se n’observa clarament l’alineació—, mentre que la cara 
exterior no s’ha pogut documentar.7

7 Les característiques d’aquesta construcció són molt similars als fonaments identificats 

de l’església original.
La intervenció del 2011 ha permès posar al descobert diver-
ses estructures muràries que, oposades a les restes d’aquesta 
absidiola, delimitarien l’extrem inferior de la nau nord de l’es-
glésia de planta basilical (figures 6 i 7.1). D’una banda, dues de 
les construccions correspondrien a les façanes oest (MR-13) 
i nord (MR-14 i MR-27) del temple, que en definirien l’angle 
nord-occidental. D’altra banda, també s’ha identificat un mur 
mitger interior entre les naus central i nord (MR-36).
El mur MR-13 és una construcció d’orientació nord-sud forma-
da per una banqueta de fonamentació de dues filades i uns 45 
cm d’alçada sobre la qual reposa una elevació de carreus de 
granit perfectament escairats i disposats en filades regulars 
i que, amb uns 65 cm d’alçada màxima, conserva fins a qua-
tre filades (figura 8). Se n’han observat almenys uns 6 m de 
llargada i té una amplada d’entre 90 i 120 cm. El mur MR-13 
té continuïtat sota l’actual façana principal de l’església, que 
reposa directament a sobre. La banqueta de fonamentació 
s’instal·la dins un buidament de poca profunditat que sem-
bla definir-se sobre el retall de regularització i d’instal·lació de 
l’església sobre una antiga terrassa de sorres i graves del riu 
Noguera de Tor.

Figura 4. Planta general de la intervenció arqueològica sobre 
planimetria de l’església de Sant Feliu de J. A. Corbella (Adell et al. 1996, 
190).

Figura 3. Vista general de l’àrea intervinguda al final de l’excavació del 
2011.

Figura 5. Detall de l’arcada, el pilar i l’arrencament d’un segon arc 
conservats a l’interior de l’església que s’associen a un temple de planta 
basilical. 

St. Antoni 
de Pàdua

St. Antoni 
de Pàdua

Figura 6. Vistes generals de les estructures originals romàniques.
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estructures originals.
Finalment, en relació amb aquestes dues construccions s’ha 
identificat una tercera estructura, el mur MR-36, que s’adossa 
al parament interior del mur MR-13 i sobre la qual es troba 
l’actual façana nord de l’església (figura 8). Aquesta estructura 
murària reposa directament sobre la terrassa fluvial. Es troba 
formada per una banqueta de fonamentació amb tres filades 
observades i una elevació de carreus de granit perfectament 
escairats i disposats en filades regulars, que només en conser-
va una o dues. Se n’ha observat uns 1,3 m de llargada, però té 
continuïtat almenys fins a la capella de Sant Antoni de Pàdua, 
la qual cosa elevaria la longitud almenys fins als 3,5 m.8

Tanmateix, la presència d’aquesta estructura funcionant en 
elevació faria inviable la continuïtat envers l’oest de la galeria 
d’arcs sobre columna que s’observa a l’interior de l’església de 
Sant Feliu, a l’estil de les separacions entre naus dels temples 
de Taüll i Boí. Una possible explicació seria que la separació 
entre la nau central i la nau nord s’estructurés com una solució 
combinada amb la doble arcada (figures 5 i 19.1). Tanmateix, 
difícilment podrà resoldre’s aquesta qüestió sense una inter-
venció arqueològica més extensa.
Més enllà de la delimitació d’aquests murs, l’excavació ha per-
mès documentar puntualment restes de diversos paviments 
associats a aquestes estructures de la fase romànica primigènia 
de l’església. D’una banda, a l’angle nord-est de l’àrea d’inter-
venció s’ha identificat un nivell d’ús evidenciat per una sedi-
mentació de sòl amb traces de terra cremada i petits carbons 
i una petita àrea enllosada (SL-33) que entregava a la primera 
filada del fonament del mur MR-14. D’altra banda, al sud-oest 

8 Aquesta continuïtat s’ha observat gràcies a les fotografies del sondeig núm. 10 de 
la intervenció arqueològica del 2008, situat a l’angle entre la façana nord de la nau 
(MR-15) i el mur lateral de la capella de Sant Antoni de Pàdua (MR-38) (Arcos 2009, 
21). Tanmateix, la interpretació que proposem no concorda amb la presentada en la 
memòria de l’actuació, en què es relaciona amb la fonamentació de l’actual façana de 
la nau (vegeu nota 11).

Per sobre de la fonamentació s’identifica un parament més o 
menys regular bastit amb carreus de granit i pedres tosques i 
calcàries amb lligam de morter, que esdevé pròpiament res-
tes de l’elevació del mur MR-14. La cara interior té unes tres o 
quatre filades, mentre que no se n’ha identificat el parament 
exterior. Aquesta elevació es troba perduda en la meitat ori-
ental del mur, mentre que es conserva perfectament en la 
meitat occidental, en què la seva construcció es veu travada 
amb l’extrem nord del mur MR-13 que, a diferència del seu 
extrem oposat —bastit amb un carreuat regular de granit—, 
presenta un aparell en filades irregulars similar al del mur MR-
14. Aquesta elevació s’avança lleugerament a la línia del fona-
ment, fet que, juntament amb el tipus d’aparell més irregular, 
podria respondre a una possible refacció constructiva de les 

com a soleres en alguns dels sondejos realitzats en la intervenció arqueològica de l’any 
2008 (Arcos 2009, 24).

Figura 7. Planta general de les estructures romàniques: estructures associades al temple de planta basilical (1) i al temple de planta de creu llatina (2).

Figura 8. Sondeig realitzat a l’angle entre els murs romànics MR-13 i 
MR-36: detalls de les construccions (1 i 2) i del paviment SL-42 (3).
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de pissarra, una de les quals va ser excavada.9 Aquesta sepul-
tura estava ocupada per dues inhumacions primàries suc-
cessives d’individus subadults d’una edat compresa entre els 
18 mesos i els 2 anys (Armentano 2011).10 L’enterrament més 
antic (EN-32) corresponia a un individu infantil de sexe pro-
bablement masculí en posició decúbit supí i una orientació 
oest-est cobert per dues gran lloses de pissarra disposades 
de biaix (figura 9.3). Directament sobre aquesta coberta es va 
disposar una segona inhumació (EN-24) d’un individu infantil 
de sexe indeterminat en la mateixa posició i orientació que el 
primer (figura 9.2). En aquest cas, la coberta de pissarra estava 
formada per un conjunt de sis lloses de mesures mitjanes dis-
posades generalment de forma plana (figura 9.1).
Ara per ara, no es compta amb elements materials que perme-
tin precisar la cronologia de les construccions ni dels enterra-
ments. Tanmateix, les restes òssies humanes exhumades asso-
ciades als paviments més antics permetran en un futur realitzar 
una datació radiocarbònica que, si bé no dataria el bastiment 
d’aquestes construccions, sí que n’assenyalarà el moment d’ús.

3.2. L’església de planta de creu llatina (segles xII-xIII)
L’estadi d’una església de Sant Feliu definida per un planta 
de creu llatina es fonamentava en l’existència del transsepte 
sud, la construcció del qual s’ha situat durant el segle XII per 

9 La tomba no excavada (EN-44) ha estat identificada en el tall oest del sondeig realitzat 
entre els murs MR-13 i MR-36 (figura 10.2). 
10 El nombre mínim d’individus s’eleva de 2 a 4 a partir de les restes aïllades d’altres 
individus recuperades en els nivells de rebliment de la fossa de la tomba.

de la zona d’excavació s’han documentat dos nivells de sòl suc-
cessius (SL-42 i SL-43) definits per un nivell de llims i gravetes i 
calç, que entregaven als murs MR-13 i MR-36 (figura 8.3).
Entre ambdós sòls s’han identificat dues tombes amb coberta 

Figura 9. Vistes de la tomba identificada a l’angle entre els murs romànics MR-13 i MR-36: 1. Detall de la coberta de lloses de pissarra de l’enterrament 
EN-24; 2. Detall de l’individu subadult de l’enterrament EN-24 sobre la coberta de l’enterrament EN-32; 3. Detall de l’individu subadult de l’enterrament 
EN-32; 4. Detall del buidament de la fossa de la tomba.

Figura 10- 1. Detall del fonament de l’actual façana nord de la nau de 
l’església de Sant Feliu (MR-15) sobre les restes de les construccions 
romàniques originals (MR-36); 2. Detall del tall oest del sondeig 1, a 
l’angle entre els murs romànics MR-13 i MR-36, en què s’observa en 
secció l’estratigrafia documentada i destaquen la possible tomba EN-
44, el nivell d’enderroc de les estructures romàniques originals i la fossa 
d’instal·lació i el fonament del mur MR-15.
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En aquesta estructura hi ha 
oberta la portalada d’accés 
al temple i és on es va ados-
sar la torre del campanar. 
Tradicionalment, la porta 
sempre s’ha considerat un 
afegit posterior (c. segle XVI) 
que reutilitza els elements 
d’una portalada datada en-
tre els segles XV-XVI (Adell 
et al. 1996, 190) o, amb re-
serves, entre els segles XIII-
XIV (Riu-Barrera 1991b, 16). 
Pel que fa a la torre-campa-
nar, es considera que té l’ori-
gen entre finals del segle XII 
i inicis del XIII —moment 
en què dataria la base de la 
construcció—, però sembla 
que ha patit reformes poste-
riors, especialment als pisos 
superiors.
Però l’element clau que ad-
voca per una església de 
planta de creu llatina és la 

documentació d’un tram d’uns 2 m d’un mur (MR-34) que, amb 
la mateixa orientació nord-sud, s’estén sota el límit oest de la 
capella de Sant Josep (MR-39). Aquest fet posa clarament en 
evidència que l’estructura arquitectònica d’aquesta capella 
es basteix sobre una construcció anterior (figura 11). Es tracta 
d’un mur de carreus rectangulars de granit ben treballats que 
té continuïtat tant en direcció nord —sota l’actual mur de tanca 
del cementiri—, com en direcció sud —sota la façana occiden-
tal de la capella de Sant Josep. Per analogia i similitud amb les 
estructures de la façana sud de l’església, interpretem aquesta 
construcció com les restes del mur oest del transsepte nord. El 
tram septentrional del creuer va integrar la més oriental de les 
dues arcades que separaven les naus central i nord del monu-
ment primigeni i la nova façana nord i el mur oest del transsep-
te es van adossar molt probablement contra la columna circu-
lar central que les sostenia.

3.3. L’església de planta asimètrica (a partir del segle xVI)
La fesomia de l’església amb nau central i transsepte va variar 
quan es va enderrocar el tram nord de la nau transversal i la 
seva absidiola. Sobre les restes, es va aixecar la capella de Sant 
Josep i, annexa a aquesta, es va bastir la capella de Sant Anto-
ni de Pàdua. No sabem del cert el moment en què es produ-
eixen aquestes remodelacions. Tot i això, tal vegada podrien 
trobar-se relacionades amb el bastiment d’una capella que 
estava situada entre el transsepte sud i la torre-campanar que 
va ser derruïda durant la rehabilitació dels anys 70 del segle 
XX (figura 18). Aquesta capella, que tenia volta de creueria, ha 
estat datada al segle XVI (Riu-Barrera 1991b, 18-19; Adell et al. 
1996, 190). En qualsevol cas, amb la construcció d’aquestes 
capelles, l’església de Sant Feliu es configura com un edifici de 
planta asimètrica, amb la qual cosa queda desfigurat el segon 
temple romànic (figura 19.3).
Com s’ha assenyalat adés, s’ha constatat que la capella de Sant 

la tipologia de l’aparell constructiu, i en l’assumpció que la 
capella de Sant Josep estava bastida sobre les restes del su-
posat transsepte nord (Riu-Barrera 1991b, 18). La intervenció 
arqueològica del 2011 ha proporcionat dades inèdites que 
confirmarien aquest plantejament, tot i que no ha pogut de-
terminar la cronologia d’aquesta profunda remodelació ar-
quitectònica (figures 7.2 i 19.2).
D’una banda, la documentació dels enderrocs de les façanes 
oest i nord de la nau septentrional (MR-13, MR-14 i MR-27) in-
dica que diverses estructures de l’església romànica original 
van ser ensulsiades (figura 10). Desconeixem, però, si aquest 
fet respon a una acció antròpica o bé a una catàstrofe natural, 
constructiva o accidental (riuada, deficiència estructural...). 
Així mateix, el tram oriental del mur mitger entre les naus 
nord i central (MR-36) també va ser derruït i es va aixecar una 
nova façana (MR-15) que, de fet, roman dempeus fins a l’actu-
alitat. Es tracta d’una construcció instal·lada mitjançant una 
rasa de fonamentació d’uns 40 cm de profunditat i bastida 
principalment de pedres i carreus de granit rectangulars i ben 
treballats lligats amb morter (figura 10). Se n’han observat uns 
4,4 m de llargada. L’elevació reposa sobre una banqueta de 
fonamentació atalussada d’uns 35 cm d’alçada que, puntual-
ment, descansa sobre el mur mitger precedent (MR-36).11

La construcció de la nova façana nord (MR-15) es troba tra-
vada amb una nova façana oest de l’església (MR-45), que 
s’aixeca sobre les restes de la construcció anterior (MR-13). 

11 La lectura constructiva de la façana nord de la nau de Sant Feliu que plantegem 
difereix substancialment de la proposada arran de les dades del sondeig núm. 10 
realitzat en la intervenció arqueològica de l’any 2008 (Arcos 2009, 21). Allí on veiem la 
superposició de dues estructures muràries —MR-15 i MR-36— que corresponen a fases 
constructives diferenciades de l’església romànica, en l’anterior intervenció s’interpreta 
com el fonament esglaonat de més d’1 m d’alçada de l’actual paret nord del temple. 
Davant de les evidències documentades en la nostra actuació en un indret molt proper 
a la localització del sondeig núm. 10 —sòls d’ocupació successius i dues tombes— i 
de l’enregistrament d’una seqüència estratigràfica més rica i complexa, creiem que cal 
replantejar-se l’evolució constructiva de l’actual façana nord en la línia que s’exposa en 
aquest article.

Figura 11. Detalls del límit occidental del transsepte nord (MR-34) sobre el qual es 
basteixen els murs de la capella de Sant Josep.
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plada, amb un espai interior 
útil de vora 9,6 m2, bastida 
de forma conjunta amb 
el porxo (figura 12.1 i 13). 
Aquesta construcció es tro-
ba definida per tres murs 
(MR-9, MR-10 i MR-11) que 
presenten un aparell irre-
gular de còdols de granit 
de diferents dimensions 
i blocs de pedra calcària 
desbastats barroerament 
amb lligam de morter de 
calç. L’accés a aquest recin-
te es realitzava pel sud, des 
de l’arc de la porxada, que 
creiem que va ser tapiat 
(MR-12) en el moment que 
l’edificació va ser arrasada 
(figura 15.1-2). Al fons de la 
sala, adossat i centrat al mur 
nord, s’han identificat les 
restes d’un petit altar (BQ-
25), evidenciat per l’em-
premta de mostres de calç 

d’una estructura rectangular, de 90 cm de llargada per 55 cm 
d’amplada, que presumiblement va ser desmuntada quan es 
va enderrocar l’edificació.
La documentació de tres osseres i l’excavació de les restes 
d’almenys dues inhumacions en connexió anatòmica evi-
dencien clarament l’ús funerari d’aquest espai (Armentano, 
Nociarová 2011).13 Les osseres corresponen a fosses de dife-
rents dimensions excavades al subsòl, i que són contigües als 
murs laterals (figures 12.2 i 13.1). Malgrat que no han estat 
excavades completament14, han permès identificar les restes 
òssies d’almenys 10 individus. Algunes de les fosses es troba-
ven cobertes d’un seguit de lloses i pedres, principalment de 
pissarra, que, disposades de forma plana, definien una mena 
de superfícies enllosades que ocupaven la meitat oriental i 
l’angle nord-oest del recinte.
En canvi, la meitat occidental de l’espai, separada de l’enllo-
sat oriental per una mena de passadís central on s’estenen les 
restes d’un paviment de morter rosat (SL-22), es trobava ocu-
pada per les restes dels dos darrers enterraments que s’hi van 
fer (EN-1 i EN-21), la relació estratigràfica dels quals és confusa 
(figures 12.3 i 13.2). D’una banda, una inhumació d’un lactant 
de sexe indeterminat (EN-21) que va ser dipositat en decúbit 
supí i orientat nord-sud (figura 14.3). L’individu reposava so-
bre un llit de llosetes de pissarra i petits còdols que arranja-
va el fons d’una petita fossa rectangular. L’altre enterrament 
corresponia a un individu adult de sexe masculí (EN-1) dispo-
sat també en decúbit supí amb una orientació nord-sud que 
presentava diverses lesions degeneratives que indicarien una 
edat més aviat avançada (figura 14.1-2). Va ser sepultat dins 

13 L’estudi antropològic de les restes humanes exhumades al mausoleu ha determinat 
un nombre mínim de 25 individus (Armentano, Nociarová 2011).
14 Com que la cota d’aparició d’aquestes osseres era inferior al nivell necessari per dur 
a terme el projecte arquitectònic, en coordinació amb els tècnics institucionals, es va 
decidir preservar les fosses amb el seu contingut intacte, sense extreure’n pràcticament 
cap resta humana. D’aquesta manera, un cop finalitzada la intervenció, les osseres van 
ser protegides amb geotèxtil i recobertes de terra.

Josep es va instal·lar directament sobre les restes del trans-
septe nord, i fins i tot reaprofita parcialment alguna de les 
estructures precedents. Així, l’acurada observació de l’angle 
nord-oest d’aquesta capella permet constatar que l’elevació 
del seu mur nord (MR-40) es trava barroerament amb el mur 
oest (MR-39) que, de fet, reutilitza restes del límit occidental 
del transsepte (MR-34) (figura 11.1).
D’altra banda, la capella de Sant Antoni de Pàdua està deli-
mitada per dos murs (MR-28 i MR-38) que, respectivament, 
s’adossen a la capella de Sant Josep (MR-39) i a la façana nord 
de la nau (MR-15). La instal·lació d’aquestes estructures es va 
realitzar amb l’excavació d’unes rases de fonamentació. Així, 
s’ha documentat parcialment un tram de la rasa del mur MR-
28. Per contra, en el cas del mur MR-38 no s’ha assolit el nivell 
de construcció, si bé les dades conegudes d’aquesta estructu-
ra farien necessària una rasa per a la seva edificació.12

D’altra banda, com s’ha avançat en l’apartat anterior, altres 
obres que podrien situar-se en aquest moment serien la ins-
tal·lació de la portalada adovellada.

3.4. L’església entre els segles xVII i xVIII
En època barroca s’esdevenen noves obres a l’església, com 
ara la remodelació de la capçalera, amb el bastiment de la sa-
gristia on s’havia situat l’absis nord (figura 18.2), i les reformes 
de la façana principal (Polo et al. 1999) (figura 19.4). En aquest 
context, l’actuació arqueològica del 2011 ha permès situar la 
instal·lació, adossat a la façana oest, del porxo amb tres arca-
des, que aixopluga la portalada d’accés a l’església. De fet, l’ex-
cavació ha posat al descobert una petita edificació de planta 
quadrangular d’uns 3,2 m de llargada per gairebé 3 m d’am-

12 Segons s’observa a les fotografies del sondeig núm. 10 de la intervenció del 2008 
(Arcos 2009, 21), la banqueta de fonamentació del mur oest de la capella de Sant Antoni 
de Pàdua (MR-38) assoleix pràcticament el substrat geològic i s’adapta a la banqueta 
del mur MR-15, així com a les restes de l’elevació i la banqueta del mur MR-36, estructura 
relacionada amb la fase antiga de l’església.

Figura 12- 1. Vista general del mausoleu adossat al porxo d’entrada a l’església de Sant Feliu; 2. Detall de les osseres 
EN-29, EN-30 i EN-31; 3. Detall del nivell de paviment SL-22 i dels darrers enterraments.
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rària bastida sobre les restes de la façana oest de la fase antiga 
de l’església (MR-13). Malgrat que caldria incidir-hi per confir-
mar-ho, és possible que pogués tractar-se d’una antiga tanca 
del cementiri. Seria una estructura constructivament poste-
rior al mausoleu, però que tindria un funcionament sincrònic, 
fet que podria situar-la entre el segle XVII i el XVIII. El desmun-
tatge podria venir assenyalat precisament per l’enderroca-
ment del mausoleu en un moment imprecís del segle XIX.

3.5. El cementiri de l’església de Sant Feliu (segles xVII-xx)
En darrer terme, la intervenció arqueològica del 2011 també 
va identificar diverses restes humanes que s’emmarquen en 
l’ús de la zona intervinguda com a cementiri comunal (Armen-
tano, Nociarová 2011).16 Més enllà de les nombroses restes an-
tropològiques aïllades i de diverses osseres recuperades, que 
provenen dels nivells superficials i de sedimentació de l’àrea, 
destaquen les quatre inhumacions primàries localitzades a 
l’angle entre la capella de Sant Antoni de Pàdua i l’actual faça-
na nord de la nau de l’església de Sant Feliu (figures 16 i 17.1).
D’una banda, l’enterrament EN-19 correspon a una inhumació 
en fossa simple d’un lactant de sexe indeterminat disposat en 
decúbit supí i amb una orientació nord-est-sud-oest. De l’altra, 
els enterraments EN-16 i EN-17 són també inhumacions en fossa 
simple que corresponen a dos individus adults de sexe mascu-
lí disposats en decúbit supí i amb una orientació sud-nord. Es 

16 L’estudi antropològic de les restes humanes associades al cementiri comunal 
d’època moderna i contemporània ha determinat un nombre mínim de 60 individus 
(Armentano, Nociarová 2011), 29 dels quals provenen de restes aïllades dels nivells 
de sedimentació de l’espai, 27 corresponen a deposicions secundàries provinents de 6 
osseres i 4 a inhumacions primàries en connexió anatòmica.

un taüt d’avet blanc (Piqué, Vila 2011), que va ser instal·lat 
dins una gran fossa.
El parament meridional del paredat (MR-12) que tanca l’antic 
arc d’entrada a l’edificació té fixada una làpida en què es lle-
geix: “Sepultura dels Pubills que en pau descansen” (sic) (fi-
gura 15.2-3). Aquesta inscripció epigràfica i la constatació de 
l’ús funerari d’aquesta edificació annexa al porxo ens duu a 
interpretar-la com el mausoleu familiar dels Pubill, casa rica 
i poderosa de la Vall de Boí que es va extingir durant el segle 
XIX.15 Així mateix, el fet de poder correlacionar el pòrtic amb el 
lloc d’enterrament singular i particular d’aquesta família ens 
permet plantejar la hipòtesi que podria haver estat aquesta 
casa qui hagués promogut i sufragat la construcció del porxo 
de l’església de Sant Feliu.
La construcció del mausoleu i del porxo no compten, ara per 
ara, amb una datació precisa. Tanmateix, la troballa en una 
de les osseres (EN-29) d’un ardit de Barcelona del rei Felip IV 
(1653-1654) i la documentació a l’interior del mausoleu d’al-
gun fragment de ceràmica blava catalana assenyalarien que 
l’espai funerari ja hauria estat en ús durant la segona meitat 
del segle XVII. El seu funcionament podria estendre’s al llarg 
del segle XVIII i perllongar-se fins a un moment indeterminat 
del segle XIX. Gràcies a una fotografia de Lluís Marià Vidal da-
tada el 1892 (figura 18.1), sabem del cert que el mausoleu ja 
no es trobava dempeus a finals d’aquella centúria.
D’altra banda, a l’angle nord-oriental del mausoleu sembla 
que s’hi identifiquen les traces d’una possible estructura mu-

15 El record d’aquest casal es manté encara viu en la toponímia de la Vall de Boí: torre 
del Pubill, casa Pubill, pallers del Pubill...

Figura 13. Plantes generals del mausoleu adossat al porxo d’entrada a l’església de Sant Feliu: nivell de les osseres (1) i nivell del darrer paviment i dels 
últims enterraments (2).
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de difícil precisió cronològica. La datació de l’enterrament 
EN-18 esdevé el terminus ante quem per les tombes que 
afecta directament (EN-16 i EN-17). Més difícil és establir 
la relació amb l’enterrament EN-19, que es troba lleugera-
ment aïllat de la resta. Tanmateix, pel context estratigràfic, 
haurien de ser posteriors al segle XVI i anteriors a mitjan 
segle XIX.

4. CONCLUSIONS
Les principals novetats que ha posat al descobert la interven-
ció arqueològica de l’any 2011 a l’esglesia de Sant Feliu de 
Barruera se sintetitzen, doncs, en:
1. La identificació de diversos murs i paviments de la fase ori-
ginal romànica de l’església de Sant Feliu (segles XI-XII) que 

troben disposades de forma paral·lela, una a la vora de l’altra, i 
estan afectades per la fossa d’instal·lació de l’enterrament EN-18.
De ben segur, aquesta darrera sepultura (EN-18) és, a més de 
la més recent, la més interessant de totes. Es tracta d’una in-
humació d’un individu adult d’un 40-50 anys de sexe masculí 
disposat en decúbit supí i amb una orientació est-oest, que 
va ser enterrat en un taüt d’avet blanc (Piqué, Vila 2011). Entre 
altres alteracions esquelètiques, l’individu presentava el braç 
dret en hiperabducció amb l’avantbraç per sobre del crani i 
paral·lel a la capçalera de la caixa, l’húmer desplaçat de la ca-
vitat glenoidea i el colze amb un angle de 90° (figura 17.2). 
L’estudi antropològic ha establert que aquesta posició del 
braç dret seria compatible amb una luxació d’húmer —luxa-
tio erecta humeri— (Armentano, Nociarová 2011, 15-16), lesió 
que probablement va portar l’individu a la mort.
A més, l’individu tenia un conjunt de 40 monedes embolcalla-
des amb teixit sota l’extrem superior del fèmur dret. Es tracta 
de diferents encunyacions de Carles IV, Ferran VII i Isabel II.17 
La proximitat de les monedes d’un metall amb base de cou-
re ha permès la conservació possiblement per mineralització 
de diferents elements orgànics: tres tipus de teixit filat —res-
tes possiblement d’un mocador, del folre de la butxaca i dels 
pantalons— i les restes del teixit humà del difunt. El conjunt 
numismàtic situaria l’enterrament a mitjan segle XIX, sempre 
després del 1848.
Tot i que totes aquestes sepultures apareixen sobre un ma-
teix pla horitzontal, responen a una dinàmica diacrònica 

17 Les monedes han estat restaurades per part de Carolina Jorcano sota la coordinació 
de M. Àngels Jorba, tècnic especialista en materials arqueològics del Centre de 
Restauració de Béns Mobles de Catalunya (CRBMC).

Figura 14. Detalls de les restes del taüt d’avet blanc i de l’esquelet de 
l’enterrament EN-1 (1 i 2) i de l’esquelet del lactant de l’enterrament 
EN-21 (3).

Figura 15. Detalls del paraments interior (1) i exterior (2) del paredat 
de l’arcada nord del porxo, accés al mausoleu annex, i de la làpida 
sepulcral encastada en el parament exterior (3).
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pertanyerien a la nau nord d’un possible temple de planta ba-
silical (figures 6, 7.1 i 8). En relació amb aquests elements del 
temple primigeni, s’han excavat dues inhumacions infantils 
realitzades de forma successiva en una mateixa fossa sepul-
cral (figura 9) i s’han localitzat les restes d’una possible segona 
tomba (figura 10.2).
2. La identificació de restes del transsepte nord de l’església 
de Sant Feliu que pertanyerien a un possible temple de planta 
de creu llatina i capçalera triabsidiada (segles XII-XIII) (figures 
7.2, 10 i 11).
3. La identificació d’un mausoleu familiar annex al porxo d’en-
trada a l’església de Sant Feliu que almenys es trobava en ús 
amb posterioritat a mitjan segle XVII (figures 12-15).
4. La identificació de diversos enterraments i osseres del ce-
mentiri d’època moderna i contemporània a l’angle entre la 
capella de Sant Antoni de Pàdua i l’actual façana nord de la 
nau de l’església. En destaca l’enterrament d’un individu amb 
una patologia compatible amb una luxació d’húmer que da-
tem amb posterioritat a l’any 1848 (figures 16 i 17).
El més interessant de la nostra intervenció són, sens dubte, les 
dades arqueològiques enregistrades en relació amb les fases 
romàniques de l’església. Malauradament, ara per ara no es-
tem en condicions de plantejar datacions precises per l’absèn-
cia de materials cronològicament rellevants. Per tant, les atri-
bucions assenyalades remeten a la bibliografia de referència.
D’una banda, s’afermen els arguments en favor de l’existència 
d’un primer temple de tres naus i de planta basilical (figura 
19.1) que es concreten en l’existència a l’interior de l’esglé-
sia de les dues arcades sostingudes per un pilar circular que, 

combinades amb les evidències 
del mur mitger que hem docu-
mentat, separarien la nau central 
de la nau nord, amb les restes 
del tercer absis localitzades en 
una intervenció arqueològica 
anterior (Arcos 2009) i amb les 
estructures arquitectòniques lo-
calitzades durant la nostra actua-
ció que s’interpreten com l’angle 
nord-oest de la nau septentrio-
nal. La construcció d’aquest tem-
ple inicial s’ha situat entre finals 
del segle XI i el primer quart del 
segle XII.
Aquest primer edifici va ser mo-
dificat per bastir-hi una església 
de planta de creu llatina d’una 
única nau amb transsepte i cap-
çalera triabsidiada, estructura 
que es mantindrà com a base de 
les posteriors transformacions (fi-
gura 19.2). La datació que es pro-
posa del braç sud del transsepte 
se situa entre els segles XII i XIII. 
La nostra intervenció ha identifi-
cat restes del possible braç nord 
del transsepte conservades sota 
la capella de Sant Josep.
En un moment sense determinar, 

potser en el marc de les reformes del segle XVI, s’esdevé la 
remodelació d’almenys les façanes nord i oest (figura 19.3). 
Es va enderrocar el tram nord de la nau transversal i la seva 
absidiola, es van aixecar uns nous murs que es fonamenten 
sobre les restes dels murs romànics i, al mur nord, es van obrir 
les capelles de Sant Josep i de Sant Antoni de Pàdua.
Finalment, la construcció del porxo d’entrada adossat a la fa-
çana est s’esdevé presumiblement durant el segle XVII (figura 
19.4). A la banda nord, el porxo donava accés a una petita ca-
pella funerària o mausoleu, que una làpida atribueix a Casa 
Pubill. Un ardit de Barcelona del rei Felip IV indica que l’espai 
sepulcral almenys es trobaria en funcionament amb posterio-
ritat a 1653-1654.
Amb tot, el monument encara planteja moltes incògnites. 
Cal cercar nous elements que completin la hipòtesi del tem-
ple romànic de planta basilical: cal documentar en extensió 
la nau nord per buscar-hi la connexió de les estructures in-
terpretades com l’absis nord, cal cercar rastres del peu de la 
nau sud o cal descobrir més evidències de les estructures que 
separaven les naus (pilars...). Quant al monument de planta 
de creu llatina, cal incidir en l’anàlisi del transsepte nord per 
identificar-lo completament en extensió. Així mateix, altres 
prospeccions arqueològiques al voltant de la torre-campanar 
o de les capelles del nord de la nau podrien aportar noves 
dades a la seqüència constructiva. Per tant, qualsevol actu-
ació arqueològica aportarà nous elements que concretaran 
la història evolutiva del monument i, en el millor dels casos, 
proveirà de dades amb què es podrà precisar la cronologia de 
les construccions.

Figura 16. Planta del nivell d’enterraments de la necròpolis d’època moderna i/o contemporània.
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Figura 18. Fotografies antigues de Sant Feliu de Barruera procedents 
de l’Arxiu fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya: 1. Lluís 
Marià Vidal, 01/08/1892, Fons Lluís Marià Vidal i Carreras (AFCEC_
VIDAL_18X24_171); 2 i 3. Josep Danés i Torras, entre 1909-1929, 
Fons Estudi de la Masia Catalana, (AFCEC_EMC_X_2665 i AFCEC_
EMC_X_2666)

En definitiva, l’església de Sant Feliu de Barruera planteja unes 
perspectives de recerca arqueològica extraordinàries. Les res-
tes que amaga el subsòl s’albiren certament significatives, són 
la clau per refer amb precisió l’evolució històrica i arquitec-
tònica del temple —especialment en relació amb el projecte 
original romànic— i, a més, enriqueixen sobre manera el valor 
patrimonial del monument. Esperem, doncs, que projectes 
futurs puguin donar continuïtat a les intervencions arqueolò-
giques realitzades i permetin recuperar les restes del temple 
que romanen soterrades.
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Figura 19. Proposta de l’esquema d’evolució arquitectònica de l’església de Sant Feliu de Barruera.
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UNA NOVA VISIÓ  
DE SANTA MARIA D’ORGANyà

Joan Ramon Renyer Flix 1

RESUM
Les noves dades que s’han recollit a partir de les últimes intervencions 

arqueològiques que s’han efectuat a l’església de Santa Maria d’Organyà han 
permès identificar alguns dels espais que formaven l’antiga canònica i també 

obtenir unes datacions més antigues de les que es disposaven. Aquesta recollida 
de dades s’ha efectuat per dues vies:

1. Amb els resultats de les intervencions arqueològiques realitzades el 2010 i el 
2011, que han permès:

- Confirmar la capçalera amb degradació.
- Datació d’esquelet localitzat dins una tomba antropomorfa de pedra de tosca.

- Plantejar una hipòtesi de l’evolució constructiva de l’edifici.
2. Amb la recerca de documents en diferents arxius:

- Localització del plànol més antic de què es disposa fins al moment de l’església 
de Santa Maria. Plànol militar de 1853.

- Identificació de la Sala Capitular a partir d’un homicidi el 1792 i un robatori a la 
mateixa Sala Capitular el 1824.

- Ubicació del claustre.
Amb totes aquestes dades s’han obert nous interrogants que resten pendents 

d’un estudi més complet del conjunt de Santa Maria d’Organyà.

PARAULES CLAU
Canònica, sala capitular, claustre, tomba antropomorfa, militar.

ABSTRACT
The new data that has been collected from recent excavations that were carried 
out in the church of Santa Maria d’Organyà have helped to identify some of the 

areas that formed the old canonical church and obtain older datings than what 
was available. This data was collected in two ways:

1. The results of the excavations carried out in 2010 and 2011, which resulted in:
- Confirming the chevet with degradation.

- Dating of skeleton found in an anthropomorphic tomb of pumice stone.
- Proposing a hypothesis for the evolution of the building construction.

2. By searching for documents in different files:
- Locating the oldest map, which until now has been in the possession of the 

church of Santa Maria. 1853 military plan.
- Identifying the chapter house from a 1792 murder and robbery in the same 

chapter house in 1824.
- Locating the cloister.

With all of this data new questions have arisen that require a more complete 
study of Santa Maria d’Organyà.

KEYWORDS
Canonical, chapterhouse, cloister, anthropomorphic tomb, military.
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Una primera introducció són les notícies que tenim de l’es-
glésia de Sant Maria d’Organyà, que surt citada en el testa-
ment del comte Borrell II (927-992), en què deixa dues eugues 
i dues vaques a l’església.
Una església consagrada el 1057 pel bisbe Guillem (1041-
1075) i que en va substituir una altra que havia estat cons-
truïda per Isarn de Caboet i el bisbe Sala (981-1010). Aquesta 
última havia estat enderrocada fins als fonaments.
Un incendi en època d’Adalbertí va fer que s’hagués de res-
taurar i tornar a consagrar el 1090.
Es troba documentat que el 1283 s’estaven efectuant obres 
al claustre.
Al segle XIV es produeixen les ampliacions gòtiques.

Imatge 1. Proposta d’evolució 
històrica abans de les intervencions 
arqueològiques del 2010-2011.

El 1539 el papa Pau II uneix la canònica a la mensa capitular 
d’Urgell.
El Concili de Trento (1545-1563) coincideix amb la construcció 
del cor i el campanar.
El 1758 es va construir la capella del Roser.
El 1855 es va convertir en església parroquial.
En un primer moment, i a partir de l’estudi que va efec-
tuar Joan Eusebi Biosca, es creia que l’edifici, consagrat 
el 1057, constaria d’una nau i una capçalera trilobulada 
(imatge 1).
En el control arqueològic que es va efectuar el 2010 a la zona 
de les cobertes de l’església ja es va desvetllar l’existència d’es-
tructures anteriors al funcionament de l’actual església romà-
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nica, entre les quals s’ha de destacar un absis central amb co-
berta de semiesfera al qual s’adossa l’actual absis central que 
conté les pintures romàniques. Aquesta ampliació es podria 
correspondre amb la primera consagració, de la qual tenim 
notícia de l’any 1057 (imatge 2).
S’ha de mencionar també que les arcuacions llombardes que 
actualment es poden observar en aquest absis central són 
fetes a posteriori, ja que s’ha observat que els pilars que les 
formen es van adossar a l’absis i algunes parts es van incrustar 
a la pedra de l’absis trencada per facilitar-ne la unió. Aquest 
fet ens aporta la pista que aquestes obres de reforma podrien 
correspondre a la segona consagració de què tenim docu-
mentació de l’any 1090.
No serà fins a la intervenció arqueològica que es va efectuar 
a la sagristia de l’esmentada església entre el febrer i el març 
del 2011, on van aparèixer nous elements que indicaven una 
major antiguitat de Santa Maria d’ Organyà. En aquesta inter-
venció es van localitzar les restes de l’absis nord, que van de-
mostrar que la capçalera de l’església estava en degradació 
(imatge 3).
També es van localitzar dues tombes d’infants inhumats en 
sarcòfag de pedra de tosca, una de les quals es va localitzar 
saquejada segurament a començaments del segle XX quan 
es va construir un pou mort. La segona tomba de pedra de 
tosca i forma antropomorfa va ser oberta en el moment de la 
construcció de la fonamentació de l’actual absis central i, a di-
ferència del saqueig de la primera, on es van trobar les restes 
òssies remenades, en aquesta segona les restes òssies van ser 
respectades. S’ha de mencionar que a la rasa de fonamenta-
ció d’aquest absis central es van localitzar dipositats una gran 
quantitat d’ossos sense cap connexió anatòmica. De l’estudi 
d’aquesta segona tomba, en tenim una datació cap a la pri-
mera meitat del segle IX; quant a les causes de la seva mort, va 
ser la manca de vitamina C la que va provocar escorbut, una 
malaltia molt comuna en aquells moments (imatge 4).
Les sorpreses no es van acabar amb la localització de les 
tombes, sinó que van continuar amb la rasa oberta a l’in-
terior de l’església entre la nau lateral nord i la nau central 
a tocar del presbiteri. En aquesta rasa es va localitzar la fo-
namentació d’un pilar que estava construït amb el mateix 
tipus de pedra que les restes del cimbori que hi ha a la 
teulada, i amb l’orientació que presenta sembla que hi té 
relació (imatge 5).
També es va localitzar una estructura de pedra de grans di-
mensions a la nau central de la qual en aquests moments en 
desconeixem el volum i la utilitat. Pendents d’una intervenció 
arqueològica més exhaustiva a l’interior de l’església, tenim 
una primera hipòtesi que es podria tractar de les restes d’una 
construcció tardoromana o visigòtica (imatge 6).
Si les intervencions arqueològiques han estat interessants, la 
recerca d’informació als arxius no ho ha estat menys. Es va lo-
calitzar un plànol de 1853 a l’Arxiu Militar de Madrid en què 
es veu la planta de l’església i el quarter militar de la tropa 
que hi havia a Organyà i que era al costat nord de l’església 
(imatge 7).
D’aquest arxiu militar, sabem que el 24 d’abril de 1655 la “Jun-
ta de Guerra de España” exposa la necessitat de no enderrocar 
el fortí d’Organyà, ja que és important per al control de pas 
des de la Seu d’Urgell cap a la Conca d’Orcau i Tremp, i es pro-

Imatge 2. Restes de l’absis anterior a l’actual amb les 
pintures romàniques del segle XII.

Imatge 4. Tomba 2. Esquelet d’infant datat el primer 
quart del segle IX.

Imatge 3. Capçalera al costat nord que demostra una 
capçalera amb degradació no trilobulada.
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posa de cobrir el lloc amb miquelets.
A l’Arxiu de Lleida es va trobar la documentació que ha apor-
tat més informació sobre la canònica a causa d’un homicidi 
que va passar el 1792 i un robatori el 1824. Gracies a aquests 
dos fets, ha estat possible identificar on era la Sala Capitular.
De l’homicidi d’Antoni Coll, el 17 de juny de 1792, la docu-
mentació diu que el detingut va ser traslladat a un saló de la 
Casa Capitular on hi havia interinament el Zepo, com a presó 
més segura:
“... haviendole su merced requirido que enseñase el aposento, 
y executandolo, se ha encontrado en la cama a dicho Buena-
ventura Rocamora y haviendole mandado que se levantase y 
vistiese y luego de haver obedecido ha sido aprendido y cap-

turado y conducido por dichos soldados en la Casa Capitular y 
Salon de ella en que esta interinamente el “Zepo”, como carcel 
mas segura.”1

El presoner va fugir i quan s’interroga els soldats que custo-
diaven el detingut per saber com havien succeït els fets, la 
documentació ens diu que els soldats estaven destacats a la 
vila i aquarterats a la mateixa casa “13/ Immediatamente el 
dicho Señor Bayle, asistido demi el Escribano y de los testigos 
se confirio en el Salon de dicha Casa Capitular, en la que en-
contro a los soldados llamados Juan Muñoz cabo, Joseph Ur-
geles, Pedro Tornero y Bonifacio Bavio de los destacados en la 
Villa, y quarterados en la misma casa, debaxo media escalera 

1 rocamora, Josep (1972). Notarials Organyà.

Imatge 6. Estructura 
desconeguda de pedres 
de grans dimensions.

Imatge 5. Restes de pilar localitzat en una 
intervenció interior de l’església.

Imatge 7. Plànol militar del 1855 de Santa Maria d’Organyà. (Archivo General Militar de Madrid.  OT 150/10 L-08-05-)
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Imatge 9. Hipòtesis de la possible ubicació d’espais de 
la col·legiata de Santa Maria d’Organyà a partir de la 
documentació localitzada.

Capitular de la misma Collegiata y sita en la Iglesia Parroquial 
de la expressada villa, dixeron dichos Canonigos que se ob-
servava que la Puerta de la dicha Sala Capitular y 4 puertas 
que dirigent al arxivo del Cabildo que esta dentro de la misma 
Sala se hallaban abiertas y desconcertadas sus cerraduras...”
La comprovació de fets és la que ens aporta encara més infor-
mació de la ubicació de la sala capitular:
“Comparecieron Jose Boix carpintero y Pedro Ros Herrero am-
bos de la consabida Villa y de edad que sixeron ser el primero 
de cuartenta y tres años y el segundo de treinta y ocho años, 
los cuales por ser justo y conforme hacer de testimonio de la 
verdad mediante juramento que prestaron en poder de mi el 
Escribano hicieron relacion: Que haviendo visto y atentamente 
examinado las puertas forzadas de la Sala Capitular del Cabildo 
de esta Santa Iglesia que contenia una cerradura, la del arxivo 
del mismo Cabildo que contenia dos cerraduras, la puertecita 
immediata al caxon donde existia el arxivo que contenia una 
cerradura con dos distintes llaves, y el mismo cajon del arxivo 
que contenia una cerradura, reconocen que dichas puertas y 
cerraduras han sido violentades con Fuertes instrumentos de 
hierro como rejas, palancas u otras semejantes y que para estos 
autos ha sido preciso emplear mucha fuerza. Cual declaracion 
hacen segun su leal saber y entender y por los conocimientos 
que de estas coses les subministra su oficio....”3

Aquesta porteta encara es pot observar avui encastada a la 
paret de l’absis central dins l’edifici que ocupa la sagristia. 
Amb aquesta informació podem dir que la sagristia actual és 
la Sala Capitular de la canònica (imatge 8).
A partir de la ubicació de la Sala Capitular podem localitzar 
el claustre, ja que la documentació del 1741, 1748 i 1753 ens 
diu: “... Convocati et congregati ad sonum campana in aula 
Capitulari constructa intra claustros partis ecclesia Col.legiata 
Beata Virginis Marie.”4 Si la sala capitular, tal com hem vist, es 
troba al costat nord a l’actual sagristia, el claustre també era 
al costat nord.
Amb aquesta nova ubicació del claustre al costat nord és 
quan es plantegen els nous interrogants sobre a què podri-
en correspondre les estructures que es van localitzar quan es 
va fer la intervenció arqueològica a la plaça del costat de l’es-
glésia. Tenim documentat que en aquest lloc hi havia la casa 
del canonge, però la hipòtesi que en aquests moments estem 
estudiant la trobem a Las Vitas sanctorum Patrum Emereten-
sium, un llibre dels anys 30 del segle VII, i de l’obra de Sant 
Isidori de Sevilla (560-636) “Etimologies”, que definiria atri tal 
com era entès en aquells moments. Segons aquesta definició, 
l’atri seria un espai en part cobert ubicat prop de l’església, 
però suficientment separat per permetre un desplaçament en 
comitiva. Era sala de recepció, tenia caràcter judicial i era un 
emplaçament on hi hauria un estrat per a la col·locació dels 
jutges. També tindria funcions públiques, com el repartiment 
als pobres d’oli, vi, mel, etc.
L’atri tindria tres portes i es relaciona amb l’edilícia de palau, 
mentre que l’aula que tindria quatre portes seria on es repre-
sentaria la potestat règia. La documentació del 1040 i 1054 ja 
ens parla dels termes aula i atri com a llocs on es confirmen 
testaments i on s’administra justícia. “Omnium negociorum 
chausas ita iudices abeant delegatas ut terminandi sit illis 

3 puJol, Josep (1824). Notarials Organyà.
4 Fiter, Bonaventura (1748). Notarials Organyà.

Imatge 8. Porteta que va permetre identificar la sala 
capitular.

del Salon. Y haviendose quexado su merced con dichos solda-
dos de haverse escapado dicho presó, mayormente haviendo 
sido encargado a dicho cavo desdel dia antes 30 de Junio y 
aceptado el encargo de su custodia, de sucerse que la noche 
de dicho dia 30 se quedaron a dormin de guardia en dicho 
Salon 3 soldados con sus propios gergones que subieron de 
su quartel y ahun estaven existentes en el mismo salon...”2

Si mirem el plànol, veurem que el quarter militar és al costat 
nord.
El robatori a la Sala Capitular del 17 de juny de 1824 és el que 
ens aporta la informació més precisa de la ubicació de la Sala 
Capitular, atès que en fa una descripció i ens en dóna detalls, 
entre els quals parla de: 
“... junto Canonigo y testigos enfrente en la Puerta de la Sala 

2 rocamora, Josep (1972). Notarials Organyà.
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concessa licencia. Ego vero Albertinus iudex qui dirimendi 
causes potestatem abeo in valle Capudense vel in aliis mul-
tisque locis ubique, venit ante aula Sancte Marie et ad me...”5 
Recordem que el jutge Adalbertí va ser jutjat per la seva cob-
dícia davant de tota la representació dins l’atri.
Tota aquesta nova investigació ens porta a plantejar una ma-
jor antiguitat de les estructures que es troben a Organyà. Es 
podria tractar d’un complex visigot relacionat potser amb els 
inicis del Bisbat d’Urgell. El campanar actual sembla que po-
dria tenir relació amb un dels espais d’aquest possible com-
plex, i possiblement correspondria a un baptisteri, ja que un 
document del 1298 ens parla d’una persona que es vol enter-
rar a la galilea, al costat de la porta on hi ha la pica de Salpàs. 
“Et eligo meam sepulturam in galileia ecclesie beate Marie 
Organiani coram asnua celarii eiusdem, iuxta piquem in qua 
tenetur lo salispàs.”6 La galilea és un lloc situat fora de l’esglé-
sia i davant l’altar des d’on els que no estaven batejats podien 
seguir els oficis religiosos (imatge 9).
Com es pot comprovar, Santa Maria d’Organyà no deixa de 
sorprendre’ns. Se hi han fet descobertes interessants, però en-
cara queda molt camí per recórrer.
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RESULTATS DE LA 
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA 

REALITZADA A LA PLAçA 
MAJOR D’ORGANyà

Cristina Belmonte 1

RESUM
El projecte d’urbanització de la plaça Major d’Organyà, promogut per 

l’Ajuntament, va provocar que entre els mesos de febrer i abril de l’any 2009 
s’endegués una intervenció en aquest espai de la vila. La plaça es troba 

a tocar de l’església de Santa Maria i, per tant, dins l’entorn de protecció 
associat al temple, declarat BCIN. 

Fruit d’aquesta actuació es van documentar fins a 12 fases d’ocupació 
diferents, des de l’època romana fins al segle XX, que confirmaven alguns 

dels supòsits previstos, com la documentació de les restes dels murs de 
l’antiga capella del Roser i també les edificacions associades amb el claustre 
de la col·legiata de Santa Maria. Tanmateix, també es van documentar nous 

elements, com un nivell arqueòlogic d’època romana, un forn de campana o 
la ubicació exacta del refugi antiaeri de la Guerra Civil espanyola.

PARAULES CLAU
Església de Santa Maria d’Organyà, claustre, Guerra Civil, capella del Roser, 

necròpolis, murs.

ABSTRACT
The proposed development of Plaça Major d’Organyà, sponsored by the city, 

resulted in, between February and April 2009, the beginning of an intervention 
in this area of   the town. The square is next to the church of Santa Maria and, 

therefore, within the protective environment associated with the place of 
worship, declared by the BCIN.

As a result of this operation, up to 12 different phases of occupation were 
documented, from Roman times to the 20th century, which have confirmed 

some  assumptions, such as documentation of the remains of the walls of the 
former Roser chapel and buildings associated with the cloister of the collegiate 

church of Santa Maria. However, new elements were also documented, with 
regard to Roman archaeology, a removable-cover bell furnace or the exact 

location of a bomb shelter from the Spanish Civil War.

KEYWORDS
Santa Maria d’Organyà Church, cloister, Civil War,  

Roser Chapel, necropolis, walls.
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En el marc de l’execució del projecte d’urbanització de la 
plaça Major, que pretenia renovar els paviments, així com la 
infraestructura de serveis existents, es va documentar en ex-
tensió un area de 600 m2, es van delimitar en planta un bon 
nombre d’estructures. Aquestes es van documentar parcial-
ment, mitjançant la realització de 20 sondejos i l’excavació en 
extensió de dues petites estances. Les dades arqueològiques 
recuperades, complementades amb l’estudi documental del 
Sr. Carles Gascón, a més de l’estudi de l’església de Santa. Ma-
ria realitzat anteriorment per Joan Garcia Biosca i Joan Agelet, 
van permetre establir fins a dotze fases d’ocupació diferenci-
ades. (imatge 1).

FASE I (segles I aC- I dC)
Organyà devia ser un lloc de pas obligat en el camí que porta-
va de l’antiga Aeso (Isona) a Iulia Livica (Llívia) vorejant el curs 
del riu Segre. Tot i això, fins al moment, el registre arqueòlogic 
no confirmava aquest supòsit. Aquesta intervenció va perme-
tre recuperar les primeres evidències romanes al municipi, 
molt escasses, es van reduir a dues possibles sitges i alguns 
fragments ceràmics. Concretament es van recuperar diversos 
fragments de ceràmica comuna romana de cocció oxidant, un 
fragment d’àmfora itàlica i dos de punicoebussitana, així com 
un fragment d’africana. A partir d’aquests materials podríem 
situar l’ocupació romana d’Organyà entorn als segles I aC-I dC. 

Aquesta cronologia coincideix amb el moment fundacional i 
de màxim esplendor dels assentaments geogràficament més 
propers al municipi, com serien Aeso i Iulia Livica.
Finalment, cal assenyalar que les restes es van localitzar a l’ex-
trem oest de la intervenció, un del pocs punts on es va exhau-
rir l’estratigrafia. Així doncs, caldrà esperar a futures actuaci-
ons per aportar més dades sobre la possible ocupació romana 
del municipi.

FASE II (segles xI-xII)
Entre la fase romana i l’alta edat mitjana, no vam documentar 
cap tipus d’elements en aquesta intervenció, potser per no 
haver exhaurit l’estratigrafia o bé perquè l’enorme activitat 
durant fases posteriors arrasés les restes precedents.
Les restes més antigues documentades, associades a l’esglé-
sia de Santa Maria, s’han d’ubicar als extrems nord-est i nord-
oest de l’excavació. Aquestes estaven estretament vinculades 
a l’església primigènia i al seu espai de sagrera. La documen-
tació parla d’una primera església preromànica a Organyà, no 
documentada arqueològicament, i s’esmenta a l’acta de con-
sagració de la Seu, l’any 839. Però no és fins al testament del 
comte Borrell, l’any 993, que es fa la primera menció a l’esglé-
sia de Santa Maria com a tal. Cap a finals del segle X, Isarn de 
Caboet, senyor de la vall de Cabó, va fundar i dotan Organyà 
d’una església en honor a Santa Maria durant el pontificat del 

Imatge 1. Vista aèria del conjunt d’estructures documentades en la intervenció.
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car disputes entre els canonges i el bisbe,2 i en aquest context 
es vaproduir la gran reforma de l’edifici romànic.
Situem en aquest període cronològic la façana principal ac-
tual de l’edifici, que va comportar una ampliació del temple 
cap a ponent. Paral·lelament, es va construir una segona nau, 
situada al sud de l’antiga, per la qual cosa es va haver de des-
muntar l’absis meridional de l’església primitiva.
A tocar d’aquesta nau es va construir el claustre d’uns 21 m 
de llargada per uns 15 m d’amplada, abraçant una superfí-
cie d’uns 300 m2. El corredor tenia uns 3.50 m d’amplada i el 
pati central era de 112 m2. Les dimensions i característiques 
d’aquest recinte, així com la seva ubicació exacta, van quedar 
perfectament documentades durant aquesta intervenció. 
D’aquest període també són algunes de les parets situades a 
l’extrem nord-oest de la plaça, de les quals no vam poder defi-
nir la funcionalitat i que van ser bastides a l’espai que ocupava 
la necròpolis altmedieval, que segurament en aquest mo-
ment es concentrà en algun altre punt a l’entorn de l’església. 
La datació de tot aquest conjunt es determinà per diversos 
factors. D’una banda, l’estratigrafia associada, que se situa a 
partir del segle XV, la qual cosa ens dóna una datació igual o 
ante quem a aquesta centúria per les construccions. Tanma-
teix, la cronologia que aporta la rasa d’espoliació de l’absis 
sud de l’església primigènia, segles XII-XIII, ens permet acotar 
en termes post quem, el bastiment del claustre entre finals del 
segle XIII i inicis del XIV.
D’altra banda, els murs situats a l’extrem nord-oest de la inter-
venció estan tallats per estructures datades vers el segles XV 
i XVI, dada que dóna una datació ante quem per a aquestes 
estructures. Finalment, també cal esmentar que la rasa de fo-
namentació de la façana actual del temple estava coberta per 
nivells dels segles XV-XVI, que ens proporciona una datació 
ante quem per a la construcció d’aquesta paret.
Per tant, amb totes aquestes dades, podem afirmar que en-
tre finals del segle XIII inicis del segle XIV té lloc una impor-
tant transformació d’aquest edifici religiós, consistent en la 
modificació de la planta original, amb l’objectiu d’ampliar el 
temple i dotar-lo d’un claustre i noves dependències (imat-
ge 3).

2 MARQUÉS, B. (2004). La Canònica de Santa Maria d’Organyà a Les faldades de lo Ban-
yut, Pàg. 19-22

bisbe Sal·la (981-1010). Sembla que l’edifici va quedar petit i 
els Caboet en promouere un de nou sota el pontificat del bis-
be Ermengol (1030-1035), que en va impulsar la construcció, 
aquesta va finalitzar sota el mandat del bisbe Guillem Guif-
ré (1041-1075), consagrant-se l’església l’any 1057. Després 
d’alguns incidents amb el bisbe Adalbertí, el 5 de juny del 
1090, el bisbe d’Urgell Bernat Guillem, els senyors de Caboet, 
Guitard Isarn i la seva esposa, Gebelina, i altres personalitats 
van instituir una canònica regular, reformada segons la regla 
de Sant. Agustí al servei i culte de l’església de Santa Maria 
d’Organyà.1

És precisament a aquest edifici bastit al segle XI al que hem 
de vincular les restes documentades a la intervenció, que 
van permetre confirmar, d’una banda, la cronologia i, d’una 
altra, la seva planta amb capçalera trevolada. En aquest sentit, 
a l’extrem nord est de la intervenció, es va localitzar la rasa 
d’espoliació de l’absis sud d’aquest edifici originari. Aquesta 
estructura, per les seves característiques, mesures i ubicació, 
encaixava perfectament amb la planta de l’església primigè-
nia. A més, el material recuperat en el rebliment de la rasa, 
bàsicament ceràmica a torn de cocció reductora, datat vers 
els segles XII-XIII, confirmava que va ser en aquest moment 
que es va enderrocar aquest part de l’edifici per iniciar noves 
ampliacions.
A més a més, a l’entorn immediat d’aquest temple primigeni 
es van localitzar 13 inhumacions de les quals es van excavar 4. 
Totes estaven orientades E-W amb el cap a l’oest i majoritàri-
ament en fossa simple, a excepció d’una de realitzada en pe-
dra tosca, una altra amb caixa de còdols i una última en caixa 
de lloses. Totes van ser datades vers els segles XI-XII degut a 
la presència de ceràmica a torn de cocció reductora d’aquest 
horitzó cronològic. Així doncs, tant per cronologia, ubicació 
com tipologia cal pensar que estaven vinculades a l’espai sa-
grera de l’església de Santa Maria (imatge 2).

FASE III (2a meitat del segle xIII- inicis segle xIV)
Durant aquest període, i segons la documentació, la canònica 
es trobava en un període de puixant activitat, tant religiosa 
com econòmica. Alhora, aquest benestar econòmic va provo-

1 Totes les referències documentals es poden consultar a Junyent, E; Mazcuyan, A (1992) 
“Santa Maria d’Organyà” a Catalunya Romànica. Vol. VI pàg. 270 a 275. 

Imatge 4. Detall del conjunt d’estructures 
bastides entorn al segle XV.

Imatge 2. Planta general d’estructures 
associades a la fase II.

Imatge 3. Conjunt d’estructures 
vinculades a la fase III.
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quatre habitacions a l’oest del claustre. Aquests àmbits apro-
fitaven el mur occidental del claustre i una altra construcció 
solidària a aquest, ambdues de gran consistència i bastides a 
la fase precedent. En aquest moment també es construeix el 
mur que tanca aquesta estança per l’oest i 3 habitacions més, 
una a ponent i dues més a migdia de les anteriors. Eren uns 
àmbits de grans dimensions, destinats segurament a depen-
dències per als canonges, alguns potser per a ús col·lectiu. La 
seqüència estratigràfica documentada al seu interior va situar 
el seu bastiment entorn al segle XV.
Fora d’aquestes estances, a migdia, sembla que hi havia una 
zona d’horts o patis, on es va localitzar part d’una petita cana-
lització, així com una estructura de combustió. D’altra banda, 
l’accés a aquesta zona oberta es feia des de l’interior de les 
dependències de la canònica, tal com es desprèn de la porta 
localitzada en un dels murs.
Es fa difícil determinar la pertinença d’aquestes estances, 
però al capbreu de les possessions del vescomtat de Castell-
bó, redactat pel notari Pere Tragó a començament del segle 
XVI, trobem detallat l’emplaçament de la casa del degà, una 
de les dependències annexes a la col·legiata, i que limitava 
amb el claustre i amb l’església 4  (Imatge 4).

4 Expedient per a la declaració de BCIN- MH de l’església col·legiata de Santa Maria d’Or-
ganyà (Alt Urgell). Direcció General del Patrimoni Cultural. Inèdit. Pàg. 145

FASE IV (segle xV)
Segons es desprèn dels diferents estudis realitzats fins al mo-
ment, durant aquesta centúria es van produir algunes refor-
mes importants a l’interior de l’edifici, que van afectar sobre-
tot el sector meridional. La nau sud, que fins llavors estava 
dividida en dos nivells, fou unificada i coberta amb una volta 
apuntada, feta amb pedra tosca i suportada sobre arcs torals, i 
a més, es va obrir un gran arc, al primitiu mur sud de l’església.3

A l’exterior del temple, nosaltres també vam detectar algunes 
transformacions importants. L’antic espai ocupat per la necrò-
poli altmedieval va deixar d’utilitzar-se definitivament i es van 
amortitzar algunes construccions bastides a la fase precedent. 
La poca continuïtat en l’us d’aquests elements sembla indicar 
que es tractava de construccions sense gaire entitat i possi-
blement destinades a coberts o estructures similars. La seva 
amortització ens dóna una datació en termes post quem al 
segle XIV per les noves edificacions. D’altra banda, cal pensar 
que l’activitat de la canònica necessitava més dependències, 
fet que provocà la construcció de noves estances. Així doncs, 
aprofitant algunes construccions ja existents, es van edificar 

3 La informació sobre les transformacions a l’interior del temple es va extreure dels di-
ferents estudis realitzats sobre l’edifici amb anterioritat. Durant la intervenció, no es va 
actuar a l’interior de l’edifici, excepte un sondeig realitzat a l’extrem sud oest. Vid. bi-
bliografia: (GARCIA, J.E. 1999); (JUNYENT, E. i MAZCUYÁN, A. 1992); (MARQUÉS, B: 2004); 
(VILARÓ, A. 2004)

Imatge 5. Motllo del forn de campanes.
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FASE V (segle xVI)
L’any 1539 el papa Pau III, va decretar l’annexió de la canònica 
d’Organyà a la mensa capitular d’Urgell. Aquest fet va com-
portar noves i importants alteracions a l’edifici que s’inicien en 
aquesta centúria i es perllonguen fins al segle XVIII. 
Les innovacions litúrgiques que va imposar al concili de Tren-
to (1545-1563) es van traduir en la construcció del cor i del 
campanar. En aquesta fase l’església de Santa Maria es va am-
pliar cap al nord, amb la construcció de tres capelles obertes 
que formaren una nova nau. Dues llanternes, a banda i ban-
da del creuer, van il·luminar l’interior. Al mateix temps, les 
dependències vinculades a la vida comunitària (el refectori i 
els dormitoris) van deixar de ser necessàries. Un dels espais 
canonicals, adossats al mur de migdia de l’església, es va con-
vertir en la capella del Roser. Tanmateix, sembla que aquestes 
grans transformacions a l’interior de l’edifici no es traduïren a 
l’exterior, ja que pràcticament continuen en ús els mateixos 
elements que a la fase precedent, només amb algunes variaci-
ons. El canvi més significatiu fou la desaparició d’una estança, 
possiblement amb l’objectiu d’ampliar la zona d’horts o patis. 
Aquest fet ha estat confirmat per la localització de part d’una 
canalització, que va patir nombroses modificacions al llarg de 
seu recorregut. 
A banda d’aquest element es va localitzar una nova estructura 
de combustió i un petit paviment de còdols. Ambdós sembla-
ven indicar que les activitats en aquest punt del priorat havien 
augmentat, la qual cosa que explicaria la desaparició d’un dels 
àmbits de la fase anterior en benefici de la zona de horts o patis.
També cal destacar la localització d’un forn per a la fosa d’una 
campana, a l’extrem nord-oest de la intervenció i que podem 
relacionar amb la documentació conservada5 (Imatge 5).
Finalment, esmentar l’existència de tres murs, a l’extrem nord-
oest de la plaça, que tot i documentar-se en extensió l’àm-
bit en el qual es van localitzar, no hem pogut determinar-ne 
ni llur funcionalitat ni cronologia. Apareixien molt arrasats i 
l’única dada concloent és que s’haurien bastit entre finals del 
segle XVI i inicis del XVII, segons es desprèn de l’estudi dels 
materials arqueològics recuperats als nivells associats.

FASE VI (segle xVII)
Al llarg d’aquesta centúria sembla que continuen les reformes 
a l’església de Santa Maria, i alhora s’acceleren les transforma-
cions a l’exterior. Tanmateix, creiem que és important asse-
nyalar que els límits cronològics establerts en aquesta fase no 
s’han de veure com a dates immòbils. És a dir, algunes de les 
construccions iniciades la centúria anterior continuen en ús 
al llarg del segle XVII, i el mateix passa amb elements bastits 
en aquest segle, que tenen continuïtat al llarg del XVIII. Per 
això caldria veure les fase V-VI i VII com el conjunt de reformes 
barroques, associades al moment de màximes transformaci-
ons a la col·legiata. De tota manera hem cregut que per fer 
més entenedora l’evolució cronoconstructiva era convenient 
diferenciar de manera individualitzada cada una de les cen-
túries. Sobretot, per entendre les modificacions realitzades a 
l’exterior de l’església.
Així doncs, podem observar com a l’exterior del temple hi ha 
una important transformació dels espais. Entre finals del segle 

5 ADU, Llibre de Visites 1575-1576, núm. 32, fol. 23r Any 1575: S’indica que es donarà 
llicència per beneir dues campanes de la col·legiata de Santa Maria d’Organyà.

XVI i inicis del XVII documentem la desaparició de dues de les 
estances ubicades al nord-oest de la plaça. En aquest punt es 
va construir el forn de campana esmentat a la fase precedent 
i una canalització. Aquesta estructura, de grans dimensions, 
sembla que travessava tota aquesta part de la vila en sentit 
nord-oest sud-oest. Desconeixem, però, si correspon a la sé-
quia a la que fan referència algunes de les fonts documentals 
conservades per a aquest període. Per exemple, en un cap-
breu de 1602 es parla del punt per on entrava l’aigua a la vila 
i de la séquia major. 
A banda d’aquestes estructures, al sud de la zona exca-
vada es documentà el tapiat de la porta que comunicava 
les estances de l’extrem nord-oest del priorat amb la zona 
d’horts, ubicada al centre i sud-oest de la plaça. Ha estat 
impossible determinar els usos d’aquest àmbit, però és 
evident que la seva construcció anà en detriment de l’es-
pai destinat a horts o patis. Aquesta habitació llindava a 
llevant amb una nova estança, de planta rectangular i 
de grans dimensions, que tancava la resta de l’espai que 
abans havia estat ocupat per horts. De fet, la major part 
del seu perímetre eren construccions preexistents, es bas-
tian només de nou els seus límits sud i oest i es reforçava 
la paret est. Pel que fa als seus usos, sembla que continuà 
com una zona oberta, utilitzant-se com a pati, perquè al 
seu interior hem pogut documentar una nova canalització. 
Com en altres períodes, també hem localitzat a prop de la 
canal la presència d’una petita estructura de combustió, 
segurament amb les mateixes funcions que les documen-
tades anteriorment.
Al llarg d’aquest horitzó cronològic, també es detecten algu-
nes transformacions al claustre. En concret al seu perímetre 

Imatge 6. Estructures existents a la plaça al segle XVIII.
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interior, a la cantonada nord-oest, on es construeixen dos pe-
tits murets dels quals malauradament no hem pogut determi-
nar-ne la funcionalitat. Tot i així, sembla que a inicis d’aquesta 
centúria el claustre començà a sofrir transformacions impor-
tants, que van acabar per modificar completament els seus 
usos inicials. Una possible interpretació per a aquestes estruc-
tures podria estar associada a un document localitzat a l’Arxiu 
Parroquial d’Organyà, en que es parla de la existència d’una 
capella al claustre.6

A part d’aquestes construccions, a finals d’aquesta centúria i 
inicis dels segle XVIII té lloc l’ocupació del claustre com a zona 
de cementi parroquial. Associades a aquesta necròpoli s’han 
documentat 9 inhumacions de les quals se n’han excavat 6. 
També es va constatar que en tot l’espai, la superposició d’in-
humacions era constat, denotant la utilització continuada 
d’aquest àrea com a zona de cementi segurament al llarg de 
tot el segle XVIII. 
És també al final d’aquest segle, que nosaltres documentem 
diverses construccions a l’interior de l’església associades amb 
la creació del cor. També es basteix la capella del Roser, aprofi-
tant una antiga dependència del priorat, tot i que no serà fins 
a mitjans del segle XVIII que apareix el primer document que 
n’esmenta l’existència.

FASE VII (1.ra meitat del segle xVIII)
Al llarg de la primera meitat del segle XVIII sembla que no hi 
ha transformacions a l’interior de l’església. Serà a l’exterior on 
s’han de buscar les modificacions més importants, basades 
principalment en l’ocupació dels antics patis del priorat com a 
6 [Any 1630]: Celebració del capítol dels canonges de la Col·legiata de Santa Maria 
d’Organyà. Els canonges es reuneixen a toc de campana a la capella de Santa Caterina, 
“que sita est in claustro dicte eclesie . ADU, Arxiu Parroquial d’Organyà. Caixa 9, s/n

zona de vivenda. (Imatge 6)
És en aquest moment que es documenta la compartimenta-
ció d’aquest espai amb la creació com a mínim de 4 o 5 estan-
ces. Malauradament no hem pogut determinar amb exactitud 
ni el nombre d’habitacions ni les seves funcionalitats, ja que al 
mig d’aquestes construccions s’excavà el refugi antiaeri de la 
Guerra Civil, el qual les arrasà considerablement.
Només a l’extrem sud d’aquesta zona es diferencien dues ha-
bitacions de forma clara. Una estava pavimentada amb cai-
rons, i l’altra, de majors dimensions, presentava un empedrat 
fet de còdols. Per les seves característiques, creiem que la pri-
mera podria formar part d’una zona de vivenda, mentre que 
la segona tindria un ús més agrícola, possiblement un corral.
Desconeixem si totes aquestes estances pertanyien al priorat 
o a un particular, o bé es repartien entre ambdós propietaris. 
Tot i així, no descartem que fossin propietat d’algun vilatà i 
que el priorat s’hagués desprès d’aquests terrenys alguns 
anys abans. De fet, en un document de l’Arxiu parroquial d’Or-
ganyà  es parla de la venda d’un edifici l’any 1728, que per la 
seva ubicació bé podria situar-se en aquest punt de la plaça.7

Al llarg d’aquesta primera meitat de segle, continua utilit-
zant-se el claustre com a zona de necròpoli i la capella del 
Roser hauria d’estar ja en ús. En aquesta intervenció hem 
certificat l’existència de la porta que comunicava aquesta ca-
pella amb la resta de l’església, ubicada a la façana sud del 
edifici. Alhora també hem pogut constatar que la capella del 
Roser estava pavimentada amb cairons quadrats alternats 
amb algunes lloses de pedra, sota les quals van localitzar di-
versos enterraments. Aquest fet indicava que possiblement, 
part dels canonges o bé algun ciutadà acomodat eren enter-
rats a l’interior d’aquesta sala8. Tanmateix, per la construcció 
d’aquest espai es van reforçar les parets preexistents, concre-
tament l’occidental, amb l’aixecament de diverses pilastres. 
Alhora, s’observà un important rebaix en el mur de llevant, 
una espècie de fornícula, utilitzada possiblement per col·lo-
car-hi una imatge religiosa. 

FASE VIII: (2a meitat del segle xVIII-inicis segle xIx)
Al llarg d’aquest horitzó cronològic, són molt poques les 
transformacions que vam documentar. A l’interior de l’es-
glésia sembla que s’han completat les grans transforma-
cions iniciades al segle XVI, i són diversos els documents 
conservats que esmenten l’estat de l’edifici, així com petits 
inventaris de les seves pertinences.9

Dels documents anteriors, també es desprèn que l’antic claus-
tre encara continua funcionant com a cementiri parroquial, 
fet que en corfirma doncs l’ús com a fossana al llarg de tot 
el segle XVIII. En un altre document s’esmenta que aquesta 
necròpoli es trobava tancada per diverses parets i portes per 

7 [Any 1728]: Venda de la casa de Francisco Jordana i de la seva esposa, situada a la 
“plassa d·Organyà”, la qual afronta a llevant amb el carreró que passa als claustres de 
la Col·legiata de Santa Maria, al nord amb el carrer que passa entre la mateixa casa i el 
priorat i al sud i a ponent amb dues cases particulars. ADU, Arxiu Parroquial d’Organyà. 
Caixa 10, Manual o borrador d’actes a favor de la cura de la Insigne Col.legiata e Santa 
Maria de la Vila d’Organyà, fol. 55r.
8 En el buidatge de les fonts documentals realitzat pel Sr. Gascón es fan algunes referèn-
cies a diversos enterraments a l’interior de l’edifici. Per exemple, un document de l’Arxiu 
parroquial d’Organyà data el 1678 o d’un altre del llibre de visites del 1758, localitzat a 
l’Arxiu Diocesà d’Urgell. Vid. Capítol 3.2 d’aquesta memòria. 
9 En el buidatge documental realitzat pel Sr. Gascón apareix un altre document de l’any 
1764 localitzat a l’Arxiu Diocesà d’Urgell,  Processos de Visita del 1761-1795, on també 
s’especifica l’estat de l’edifici. Vid. Capítol 3.2 de la memòria final de resultats (BELMONTE 
2010)

Imatge 7. La capella del Roser, únic element encara dempeus a la plaça 
durant la segona meitat del segle XIX.
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evitar l’entrada de bèsties. Una d’aquestes parets podria ser el 
mur localitzat a tocar del carrer Santa Maria.10

També són d’aquest període dos dels documents conservats 
referent a la capella del Roser. D’aquests es desprèn que a mit-
jans d’aquesta centúria la construcció d’aquesta capella ja ha-
via finalitzat completament i que estava en funcionament.11

Pel que fa al conjunt d’estructures documentades a l’exte-
rior de l’església, a banda del mur del carrer de Santa Maria 
no es van documentar grans modificacions. L’edifici existent 
continuava en funcionament i només es localitzen algunes 
estructures a l’interior del claustre, possiblement vinculades a 
la necròpoli. Tanmateix, cal pensar que al final d’aquest perío-
de aquest espai va  deixar d’utilitzar-se com a cementiri. Això 
seria conseqüència de la prohibició emesa per la Reial Ordre 
del 2 de juny de 1833, de realitzar enterraments a les esglésies 
i en els seus entorns.

FASE Ix ( 2a meitat del segle xIx, 1855...)
La col·legiata va subsistir fins a l’any 1851,

 
quan va ser su-

primida en virtud del concordat subscrit entre la Santa Seu 
i el Regne d’Espanya, circumscrivint-se des d’aleshores en 
endavant l’activitat clerical a la vila dins de l’àmbit estricta-
ment parroquial.12 En aquest moment Espanya es trobava 
immersa en un llarg procés històric, econòmic i social, les de-
samortitzacions. Així doncs, és en aquest context que hem 
de veure la desaparició del conjunt d’estructures de l’antiga 
col·legiata, a excepció de la capella del Roser i del mur a to-
car del carrer Santa Maria. Així ho evidencien els resultats 
d’aquest intervenció, que es podem contrastar amb un antic 
plànol del 1900 on encara s’esmenten ambdós elements i 

10 Aquest mur encara era visible el 1900 segons es desprèn d’un plànol d’aquest període. 
En aquest s’esmenta el mur que tancava el pas de la plaça al planell. (GUÀRDIA, 2005: 
Pàg. 36)
11 ADU, Llibre de Visites 1758, núm. 111, fol. 4r
12 Expedient per a la declaració de BCIN- MH de l’Església Col·legiata de Santa Maria 
d’Organyà (Alt Urgell). Direcció General del Patrimoni Cultural. Inèdit. Pàg. 148

es pot observar com la plaça presenta ja la fesomia actual13 
(Imatge 7).

FASE x (1r quart del segle xx, 1910...)
A començaments de segle XX, concretament durant la dèca-
da de 1910, es produeix una nova sèrie de reformes emmar-
cades dins d’un projecte de reurbanització de l’espai obtingut 
pel poble en completar-se l’enderroc de les estructures de la 
canònica i formar-se, d’aquesta manera, l’espai que avui es co-
neix com plaça de l’Església. Segons es recull en l’obra dels 
germans Espar, titulada Coses d’Organyà d’ahir i d’avui, l’any 
1911 es dugueren a terme importants reformes consistents 
en l’enderroc de la capella del Roser, del cor d’obra i la seva 
substitució per un altre de nou, i en darrera instància, l’anul-
lació del gran arc que comunicava la nau central amb la meri-
dional, entre d’altres.14

La reorganització de l’espai exterior del temple, és a dir, l’ac-
tual plaça, incloïa la construcció d’una nova canalització que 
portava l’aigua cap a l’extrem est de la població. Aquesta es-
tructura possiblement responia a reformes de les antigues 
canalitzacions existents a la plaça, o de la séquia, que tal com 
ja hem vist en capítols anteriors es trobaven a prop d’aquest 
sector de la població.

FASE xI (segle xx, 1936-1939)
La Guerra Civil Espanyola va suposar un nou cop per l’església 
de Santa Maria, que va perdre bona part del seu mobiliari i 
paraments, així com el seus usos com a edifici religiós per con-
vertir-se en magatzem. En aquest moment s’obrí una porta a 
través de la paret sud de l’edifici que comunicava aquest amb 
la plaça. 
Durant la intervenció, just al centre de la plaça van poder do-
cumentar un gran retall, d’uns 19 m de llarg amb una ampla-
da mitja de 3,50 m i una profunditat entorn als 1,70 m. Tallava 
tot el conjunt d’estructures existents en aquest punt i es tro-
bava amortitzat per materials clarament del segle XX, que un 
cop abocats havien estat incendiats. Entre aquestes peces hi 
havia nombroses bales, elements litúrgics o vestidures eclesi-
àstiques.
Diverses fonts orals esmentaven l’existència d’un refugi an-
tiaeri al centre de la plaça. Alhora, especificaven que des-
prés del conflicte es van cremar nombroses possessions de 
l’església amb una gran foguera al mig d’aquest espai. Així 
doncs, amb aquestes dades i les característiques de l’estruc-
tura localitzada, sembla versemblant pensar que aquesta 
corresponia a l’esmentat refugi antiaeri. Les característiques 
de la seva construcció responien a una realització ràpida i 
sense cura, que evidenciava la urgència de la seva execu-
ció. Possiblement l’accés es realitzaria a través d’una trapa 
o similar i per una escala. Finalment tota l’estructura esta-
ria coberta per un embigat de fusta tapat per terres o sacs. 
Aquesta última dada també quedà contrastada amb diver-
ses fonts orals.
A banda d’aquest element, al sud de la plaça es localitzà una 
estructura de característiques similars. Corresponia a una ga-
leria de planta en ziga-zaga d’uns 18 m de llarg, 1 m d’ampla-
13 Imatge publicada a l’Article l’Organyà del 1900. (GUÀRDIA, 2005: 36). Vid. Bibliografia
14 Expedient de declaració de BCIN – MH de l’Església Col·legiata de Santa Maria d’Or-
ganyà a Organyà (Alt Urgell). Pàg. 148-149.

Imatge 8. Refugi antiaeri i galeria bastits 
durant la Guerra Civil Espanyola.



ARQUEOLOGIA

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 279

da i 1,40 m de profunditat. La seva documentació només es 
realitzà mitjançant l’execució d’un sondeig i la seva delimita-
ció amb planta. Tot i així, sabem que es realitzà com a mínim 
a partir d’inicis del segle XIX, datació obtinguda en termes 
post quem al conjunt d’estructures a les qual tallava, i que fou 
amortitzada al segle XX, sense poder precisar més aquestes 
cronologies. L’existència d’aquests dos elements de defensa 
antiaèria (refugi i galeria) en una població com Organyà esta-
ria perfectament justificada durant el conflicte. No només per 
les seues característiques i la seva incidència als Pirineus, sinó 
pels bombardejos que patí la població, amb diverses víctimes 
civils, el dia 1 de desembre de 1938 per part d’avions de la 
Legió Còndor. (Imatge 8)

FASE xII (2a meitat del segle xx)
Un cop acabat el conflicte bèl·lic es realitzen les últimes mo-
dificacions tant a l’església com la plaça, que es van succeint 
fins a l’ultima reforma, que es la que  motivà la present inter-
veneció15.
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA  
A LA ZONA CONVENTUAL  

DEL MONESTIR DE 
SANTA MARIA DE GERRI 

(PALLARS SoBIRÀ)
Josep M. Vila i Carabasa 1

RESUM
Entre els mesos de desembre del 2009 i març del 2010 es va portar 

a terme una intervenció arqueològica al solar situat immediatament 
al nord de l’antiga església del monestir de Santa Maria de Gerri, al 

Pallars Sobirà. L’excavació endegada ha permès delimitar clarament 
el perímetre del recinte monàstic, amb el claustre i les dependències 

situades al seu entorn. El claustre, que correspon a una reforma 
segurament del segle XVI, és un pati de planta quadrada, amb 

galeries cobertes amb trams de volta de creueria fetes de guix. La 
pavimentació, precàriament conservada, era de rajoles quadrades 

de ceràmica a les galeries i de còdols al pati central. Pel que fa a 
les dependències situades a l’entorn del claustre, s’ha excavat en 

extensió la que se situa a la banda occidental, on s’han documentat 
una sèrie d’estances que segurament corresponen a cellers o a 

estables.

PARAULES CLAU
Monestir, claustre, benedictins, medieval, Pallars, Gerri de la Sal.

ABSTRACT
Between December 2009 and March 2010 an archaeological 

intervention was carried out at the site located immediately north of 
the old church of the monastery of Santa Maria de Gerri, al Pallars 

Sobirà. The excavation undertaken has enabled a clear delimitation 
of the perimeter of the monastic enclosure, with the cloister and its 

out buildings located in its surroundings. The cloister, which probably 
corresponds to a renovation in the 16th century, is a square courtyard, 

with covered galleries and ribbed sections made of plaster. The paving, 
precariously maintained, was square ceramic tiles in the galleries and 
pebbles in the central courtyard. As for the rooms situated around the 

cloister, the extension that is located on the western side was excavated, 
where a series of rooms were documented that probably correspond to 

stable or cellars.

KEYWORDS
Monastery, cloister, Benedictine, medieval.

1 Àrea d’Història Medieval. Universitat Autònoma de Barcelona.
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INTRODUCCIÓ
Entre els mesos de desembre del 2009 i març del 2010 es va 
portar a terme una intervenció arqueològica al solar situat 
immediatament al nord de l’antiga església del monestir de 
Santa Maria de Gerri, al Pallars Sobirà. L’actuació s’ha de situar 
en el marc del programa Romànic obert, de col·laboració entre 
la Fundació La Caixa i el Departament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.
La intervenció tenia com a objectiu la delimitació de les es-
tructures de l’antiga zona conventual del monestir, i en espe-
cial del seu claustre, que tot semblava indicar que es trobava 
sota una zona coberta de runa situada al nord de l’església. Un 
cop comprovades les seves característiques formals i el seu ni-
vell de conservació, es podria decidir sobre la seva restauració 
i museïtzació.

SITUACIÓ
El conjunt de l’antic monestir de Santa Maria de Gerri està 
situat a la riba esquerra del riu Noguera Pallaresa, prop de 
l’aiguabarreig del torrent d’Enseu, davant de la població de 
Gerri, que està situada a la riba dreta. L’accés des del poble es 
fa per l’antic pont medieval. La zona on se situaven les anti-
gues construccions monàstiques es troba al nord de l’església 
i ocupa un espai de prop de 1.250 m2.

LA INTERVENCIÓ
La intervenció que es va programar al monestir de Gerri con-
sistia en la realització d’una excavació en extensió de la gran 
parcel·la situada al nord de l’església on fins a començament 
del segle XX hi havia el claustre i les dependències de l’antic 
monestir que progressivament van quedar enrunades. L’en-
derroc d’aquests edificis va provocar l’acumulació de fins a 4 
metres de runa a tocar de la paret nord del temple. Aquesta 
presència de terres era clarament perjudicial per a la conser-
vació de l’església, ja que, d’una banda, provocava l’acumula-
ció d’humitats, que després penetraven al temple, i, de l’altra, 
dificultava que les parets d’aquest es poguessin assecar per la 
mateixa acció del sol i de l’aire.
Per aquest motiu, la intervenció tenia un doble objectiu. 
D’una banda, la delimitació i l’estudi de l’antic claustre i de les 

dependències del monestir de Santa Maria de Gerri i, de l’al-
tra, l’eliminació de la runa sobreposada sobretot al costat de 
la parcel·la més proper a l’església que permetés resoldre els 
problemes d’humitat que presentava. Així doncs, calia priorit-
zar la intervenció a la zona més propera a l’església i decidir 
l’entitat de la intervenció a la resta en funció de les disponibi-
litats pressupostàries.
La parcel·la situada immediatament al nord de l’església del 
monestir de Santa Maria de Gerri és una peça lleugerament 
trapezoïdal d’uns 1.250 m2 coberta de runa i vegetació. En el 
moment d’iniciar-se la intervenció coneixíem aproximada-
ment la cota dels nivells de circulació antics a la zona més pro-
pera a l’església que se situava a l’entorn d’uns 4 metres per 
sota del nivell general de la parcel·la. Aquest espai estava deli-
mitat a la banda sud per l’església, de la qual estava separada 
per un estret corredor, excavat anys enrere per sanejar d’hu-
mitats l’interior del temple. El límit occidental corresponia al 
camí d’accés al monestir i els altres dos eren marges amb els 
camps contigus, tots situats a una cota més baixa. A la banda 
nord entre la parcel·la del monestir i les terres dels particulars 
hi ha un pas estret que dóna accés als antics horts monàstics 
avui propietat privada. Per aquest pas circula també un petit 
reg que dóna aigua a aquests horts.
Els nivells de rebliment de la parcel·la eren bastant desiguals 
segons les zones. Així, a la banda sud-est, més a tocar de l’es-
glésia, hi havia una major acumulació de runa que assolia els 
4 metres de potència en relació amb el pla de l’església. En 
canvi, al tram més proper al camí el rebliment era molt menys 
potent, i assolia a l’entorn dels 2 metres de gruix. Els dos ni-
vells estaven separats per un talús que anava més o menys 
paral·lel al camí, a uns 3-4 m d’aquest.
En el moment d’iniciar-se la intervenció es va definir un primer 
nivell format per terres, runa constructiva (pedres, fragments 
de teula i maó, i guix), així com restes modernes (plàstics, llau-
nes, runa moderna...). Es tractava d’un nivell amb potència 
variable que anava des dels 80 cm en alguns punts propers 
a la paret de l’església fins a ser pràcticament inexistent als 
llocs més allunyats d’aquesta. En el transcurs de l’excavació 
d’aquest estrat es va poder delimitar una base quadrangular 
de 2 x 2 m feta amb formigó armat que hem pogut identificar 

Imatge 1. Vista de la zona d’intervenció abans de l’inici dels treballs. S’hi 
observa el desnivell entre la paret nord de l’església i la zona on es va 
dur a terme la intervenció.

Imatge 2. Vista dels treballs de delimitació de la zona del claustre.
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com la base d’una antiga grua posada en el transcurs d’algu-
na de les obres de restauració del conjunt i que mai no es va 
arribar a retirar.
La presència d’aquest element, els materials detectats en l’estrat 
i els testimonis de diverses persones de la zona van permetre in-
terpretar aquest nivell com una acumulació de runa generada 
durant els treballs de restauració realitzats els darrers anys a Gerri 
i que no va ser enretirada en el seu moment, sinó abocada sobre 
el solar annex al temple juntament amb deixalles diverses gene-
rades per la mateixa obra (pots de pintura buits, tubs de silicona, 
sacs de ciment, restes de materials constructius).
Un cop completada l’excavació d’aquest primer nivell de re-
bliment, es va començar a definir un segon nivell també d’en-
derroc, però en aquest cas sense presència d’elements con-
temporanis i que hem interpretat com l’enderroc antic de les 
antigues dependències monàstiques amb anterioritat a l’inici 
de les obres de restauració del conjunt i, per tant, a l’aportació 
de runa moderna sobre el solar.

SECTOR EST
L’excavació es va iniciar per la banda oriental del solar, en què 
l’enderroc apareixia en una cota més alta. En aquest punt es 
van començar a delimitar una sèrie d’estructures que sembla-
ven associades a les dependències de l’ala est del claustre. 
Així, es va documentar una paret de 145 cm d’amplada, amb 
direcció nord-sud i perpendicular a la paret de l’església que 
semblava correspondre al límit oriental de la galeria est del 
claustre. Entre aquesta paret i el mur de tancament del recinte 
es van poder identificar dues habitacions. A la més propera a 
l’església es va extreure l’enderroc u.e. 2 fins a arribar al pavi-
ment del que semblava un pis superior d’aquest espai, ja que 
per sota es conservava parcialment una volta de pedra, l’exca-
vació de la qual ja no va ser possible.
Al nord d’aquest espai, es va localitzar una habitació de di-
mensions menors (2,39 x 2,87 cm, amb parets revestides de 
carreus quadrangulars de pedra, materials que també pavi-
mentaven el terra de l’estructura). Les seves característiques 
constructives i el fet que no se’n documentés cap porta d’ac-
cés a l’interior, ens fa interpretar-la com algun tipus de dipòsit 
amb una funcionalitat que en el moment present no podem 
determinar.
Un cop delimitats aquests espais es va decidir aturar la inter-
venció en aquest sector i concentrar els esforços en la resta 
d’espais de la parcel·la.

SECTOR NORD
A la banda nord de la parcel·la, l’extracció dels nivells d’en-
derroc general del monestir van permetre delimitar, si més no 
superficialment, almenys tres nivells d’edificacions successi-
ves.
A l’extrem nord est es va delimitar un edifici quadrangular de 
3,5 x 4,7 m fet amb murs de paredat comú bastant amples 
(entorn dels 1,4 m). L’estat de conservació dels murs era molt 
precari, especialment a les parts altes, on en alguns casos 
s’havia desprès el full exterior del mur. En canvi, a la part baixa 
es conservava el parament en més bones condicions.
Aquesta estructura va ser parcialment buidada de runa, tot i 
que per la seva posició, molt allunyada de la zona de l’església 
on s’havia de centrar la part principal de la intervenció, es va 

Imatge 3. Vista general del claustre un cop delimitat i excavat.

Imatge 4. Vista de claustre i del mur de separació amb l’ala nord del 
monestir.

Imatge 5. Vista general de les estructures corresponents a la planta 
baixa de l’ala oest del monestir.
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sitat de trobar un lloc per aplegar pedra per a la futura reuti-
lització a l’obra van comportar l’aturada de la intervenció en 
aquesta zona i el seu ús per a l’aplegament de pedra.
Aquest espai estava separat de l’àmbit situat immediatament 
al sud per un doble mur fet de blocs de pedra de mida mitja-
na i petita lligats amb abundant morter de calç. L’existència 
d’aquest doble mur implica dues fases constructives diferen-
ciades. Finalment, a l’extrem oest de l’estructura es va localit-
zar una porta que permetia l’accés a a la zona des dels espais 
situats immediatament al sud.
Al sud d’aquest espai es definia un edifici rectangular d’uns 
4,5 m d’amplada delimitat al nord pel doble mur del qual hem 
fet esment anteriorment, i al sud, per un mur del qual no es 
va poder definir la cara interior, però que estava fet a base de 
blocs quadrangulars de pedra lligats amb morter de calç. El 
límit oriental de l’estructura no es va poder definir, ja que en 
aquest sector hi havia la zona per on circulava la maquinària 
(excavadora i camions) utilitzada per a l’excavació i, per tant, 
va quedar fora de la zona de l’actuació arqueològica estricta.
A l’extrem oriental es va documentar una habitació, situada 
immediatament al sud de l’estructura quadrangular identifi-
cada a la cantonada nord oest del recinte, amb les parets arre-
bossades amb guix i un paviment fet de morter de calç blanca. 
Només conservava parcialment les parets nord i oest, mentre 
que al costat oriental s’hi documentaven tres estructures qua-

decidir no completar-ne l’excavació. Caldrà esperar a futures 
excavacions per poder determinar quina era la seva funciona-
litat en el marc del conjunt monàstic de Gerri de la Sal.
A la cantonada nord-oest de la parcel·la es va localitzar una 
estructura quadrangular, a manera de torre, que, per la banda 
oest, estava parcialment ensulsiada cap a la zona del camí. El 
fet que quedés a la cantonada i en un punt molt alt respecte a 
la resta d’estructures va aconsellar no portar a terme l’excava-
ció de l’interior, sinó que només es va delimitar exteriorment, 
almenys per la banda sud i est, i es va deixar l’interior sense 
excavar ni documentar.
Entre aquests dos edificis quadrangulars dels quals hem fet 
esment més amunt es va definir una mena de sala rectangu-
lar de la qual només es va poder definir amb claredat el mur 
interior, mentre que el que donava als horts no es va poder 
delimitar amb seguretat. Aquest fet, juntament amb la pre-
sència dels dos edificis quadrangulars dels extrems, pot fer 
pensar que ens trobaríem davant d’un espai exterior del mo-
nestir, només construït parcialment, potser fins al nivell de la 
planta baixa. De tota manera, caldrà esperar a una futura ex-
cavació arqueològica extensiva de les parts no excavades del 
monestir per poder interpretar de manera correcta aquests 
elements.
En qualsevol cas, la seva situació molt allunyada de l’església 
on s’havia de portar a terme l’excavació principal i la neces-

Imatge 6. Detall d’una fossa amb diverses inhumacions.
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drangulars fetes de guix i obra que semblaven correspondre 
a petits graners o llocs d’emmagatzematge de productes. A la 
part central de l’espai, un cop extreta la capa de runa superior, 
es va localitzar un nivell de pedres de mida mitjana i petita 
lligades amb morter de calç, que un cop ben delimitada es 
va poder comprovar que es tractava de la part superior d’una 
volta que feia de cobriment per a la planta baixa d’aquell edi-
fici. Aquesta constatació va permetre comprovar que ens tro-
bàvem a l’alçada del primer pis dels antics edificis monàstics i 
que s’havia conservat en algun dels trams la volta de la planta 
baixa, més o menys malmesa.
La volta semblava més o menys intacta en alguns punts i par-
cialment ensulsiada en d’altres. En tot cas, quedava clar que el 
nivell de conservació de les estructures del monestir, almenys 
en aquest sector, era força gran i assolia fins a l’alçada de la 
primera planta.
Pel que fa a les seves característiques constructives, es tracta 
d’una volta de mig punt, segurament una mica rebaixada feta 
amb blocs mitjans de pedra lligats amb morter de calç que 
recolza sobre els murs perimetrals. La construcció de la vol-
ta podria explicar el doble mur identificat al costat nord de 

Imatge 7. Detall d’una de les inhumacions documentades.

l’edifici que hauria servit per reforçar el mur 
anterior, massa estret per poder suportar 
les empentes d’una volta de les caracterís-
tiques de la que es documenta.
Les dificultats que comportava l’excavació 
d’aquesta zona, on hauria calgut consoli-
dar la volta com a pas previ a l’actuació ar-
queològica, van aconsellar aturar en aquest 
punt l’excavació, un cop comprovada la po-
tència de les estructures conservades.
Al sud d’aquesta construcció, la interven-
ció arqueològica va permetre delimitar 
una tercera edificació, paral·lela a l’anterior, 
de la qual sí que es va poder documentar 
completament el perímetre. Es tracta d’un 
espai rectangular de 3,5 m d’amplada i 
17,5 de llargada, delimitat per murs de fi-
lades de blocs quadrangulars bastant ben 
escairats. Presenta una subdivisió aproxi-
madament a l’alçada del terç oriental, feta 
amb un mur de 50 cm d’amplada fet amb 
blocs de pedra lligats amb morter de calç. 
Al centre del mur es documenta una porta 
que comunicava aquest espai amb la resta 
de l’edifici. És probable que aquesta divisió 
comporti també un canvi en l’alçada del ni-
vell de circulació de la sala, que és possible 
que estigui més amunt, a la banda oriental 
de l’edifici.
A les parets de l’edifici es conserven encara 
els arrencaments d’una volta segurament 
de perfil rebaixat que cobria l’habitació si-
tuada a l’extrem oriental. També en aquest 
sector es documenten per la part interi-
or dues finestres espitlleres que devien 
comunicar amb el claustre. Tot i que per 
qüestions de temps només es va excavar 
una part molt petita del rebliment interior, 

es van poder documentar algunes obertures constructives 
(espitlleres, finestres, portes), algunes de les quals, des del 
punt de vista tipològic, podrien adscriure’s a època romànica. 
D’altra banda, el tram de mur en el qual se situen aquestes 
estructures també podria tenir un parament que podria cor-
respondre tipològicament a aquesta mateixa cronologia. De 
tota manera, caldrà, evidentment, completar l’excavació de la 
sala per poder estudiar més bé aquestes estructures i defi-
nir-ne amb més claredat la tipologia i la cronologia.

SECTOR OEST
Es tracta de la zona paral·lela al camí d’accés al monestir. En el 
moment d’iniciar-se la intervenció, aquest sector presentava 
un rebliment molt menys potent que la resta, ja que en un 
determinat punt de la parcel·la (a uns 4-5 m del seu límit oc-
cidental) hi havia un talús de terra d’aproximadament 1 m de 
desnivell que separava la zona central de la part oest. Al costat 
del camí es conservava, molt desfigurat i desfet, un mur de 
tancament que havíem de considerar la façana occidental del 
monestir.
L’extracció dels nivells d’enderroc d’aquest sector va permetre 
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EL CLAUSTRE
Tots aquests edificis que hem anat esmentant més amunt i 
que van anar apareixent a mesura que es procedia a l’extrac-
ció dels nivells d’enderroc de la parcel·la delimitaven un gran 
espai central on es va localitzar el claustre de Santa Maria de 
Gerri.
La intervenció va permetre delimitar perfectament les qua-
tre galeries, pavimentades amb rajola ceràmica de 20 x 20 
cm posades a trencajunts i lligades amb morter de calç. Els 
paviments es conservaven en bon estat a les galeries nord i 
est, mentre que a la banda oest, i sobretot a la sud, havien 
pràcticament desaparegut. Al centre de les galeries es docu-
mentaven els pilars de sosteniment dels arcs que delimitaven 
el porxo i deparaven les galeries del pati central. Estaven fets 
amb carreus de pedra ben treballada posats a trencajunts. Fi-
nalment, al centre del pati es va documentar un paviment de 
còdols de riu que marcaven un pendent a quatre aigües que 
convergia cap al centre del pati on es va localitzar una impor-
tant llacuna en el paviment. Cal pensar que en aquest punt 
hi deu haver algun tipus d’element de desguàs, ja sigui una 

delimitar una estructura rectangular en direcció nord-sud que 
hem d’interpretar com l’ala occidental de l’antic monestir de 
Gerri. Es tracta d’un edifici d’uns 6 m d’amplada, tot i que en 
la majoria dels trams presenta murs de reforç adossats per la 
banda interna que deixen l’amplada efectiva entorn dels 4,7 m.
Aproximadament al centre de l’edifici, i coincidint amb la línia 
de la galeria nord del claustre, tot i que a una cota inferior, 
es va documentar un gran portal obert al mur exterior que 
cal interpretar com la porta d’entrada a l’interior del monestir. 
Aquesta estructura dóna accés a una habitació quadrangular 
des de la qual es pot accedir, mitjançant unes escales, als pisos 
superiors del monestir, i segurament també al claustre. Es do-
cumenta també una segona porta, de dimensions menors, al 
mur de tancament sud de l’edifici i que devia connectar el mo-
nestir amb la zona a l’exterior de l’església, davant del porxo.
En aquest sector és on la intervenció ha assolit una cota més 
profunda, tot i que sense arribar als nivells de circulació, amb 
la finalitat de protegir els possibles paviments que s’hi loca-
litzessin.

Imatge 8. Planta general de les estructures excavades en 
relació amb l’església del monestir.
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ge que recollís i evacués les aigües de la teulada de l’església 
que van a parar a aquest punt. Amb aquest objectiu calia ar-
ribar fins a una cota una mica per sota de la del paviment de 
l’església a l’extrem est de la rasa i des d’aquest punt donar-li 
un pendent continu fins a arribar als peus del temple. Aques-
tes condicions permetrien que el tub de drenatge que s’havia 
de col·locar al fons d’aquesta rasa pogués recollir les aigües 
més avall del nivell de pavimentació de l’església i les evacués 
fora del recinte amb prou garanties de treure el màxim d’hu-
mitats de l’entorn del temple.
En aquest sector ja hi havia un antic tub de drenatge col·locat 
en el marc d’alguna de les actuacions de restauració anteriors 
que no havia estat suficient per extreure l’aigua, ja que estava 
situat a una cota per sobre de la del paviment de l’església.
La intervenció en aquest sector va consistir en primer terme 
en l’extracció del tub vell de drenatge i de les graves que hi es-
taven associades fins a delimitar la seva rasa inicial. En aquest 
punt es va identificar el nivell no alterat per les remocions mo-
dernes, a partir del qual es va iniciar l’excavació estratigràfica 
pròpiament dita. Es tractava d’un estrat format per terres de 
color marró fosc mitjanament compactes amb presència de 
gravetes, alguna pedra i restes òssies humanes disperses. La 
presència d’ossos en aquest punt a l’entorn de l’església ens 
va portar a pensar que aquest estrat era el nivell final de re-
bliment d’alguna antiga necròpolis situada al voltant de l’es-
glésia de Gerri.
A l’extrem oriental de la rasa, aproximadament a l’alçada del 
primer tram de la nau, aquest nivell ja recolzava directament 
sobre les graves naturals del substrat geològic sense que s’hi 

cisterna que permeti recuperar l’aigua de la pluja, o bé una 
simple canalització que la tregui fora del recinte.
Cal destacar que durant l’excavació de l’enderroc de la zona 
central es van recuperar nombrosos elements arquitectònics 
(trams de nervi de volta, dovelles...) procedents de l’ensulsia-
da del claustre, que majoritàriament eren de guix. Això sem-
bla indicar que la majoria de les estructures de suport de les 
galeries del claustre devien estar fetes amb aquest material.
L’eliminació de l’enderroc del pati central va permetre també 
documentar una escala, feta amb guix i pedra i que, a través 
de la cantonada nord est del claustre, comunicava aquest 
amb els pisos superiors de les ales septentrional i oriental del 
monestir. També es van poder documentar portes de comu-
nicació, totes tapiades, amb les dependències situades al vol-
tant del claustre.
Un cop documentats els paviments, amb la realització del cor-
responent reportatge fotogràfic i la seva representació gràfi-
ca, es va procedir a protegir-lo mitjançant el seu cobriment 
amb sauló sobre una capa de geotèxtil.

RASA AL COSTAT DE L’ESGLÉSIA
Amb la delimitació, excavació i documentació del claustre i de 
les seves galeries es donava per acabada la intervenció previs-
ta en el projecte original. De tota manera, des dels Serveis Ter-
ritorials de Cultura a Lleida se’ns va demanar de realitzar una 
darrera actuació que havia de servir per millorar el drenatge 
de les aigües pluvials a la banda nord de l’església.
Es tractava de realitzar una rasa de 150 cm d’amplada al llarg 
de la façana nord del temple per col·locar-hi un tub de drenat-

Imatge 9. Planta general de les estructures aparegudes durant la intervenció.
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Cal tenir present, de cara a futures actuacions, que probable-
ment la necròpolis continuava per sota de la cota final de la 
intervenció.

CONCLUSIONS
A l’hora d’extraure conclusions de la intervenció arqueològi-
ca endegada entre els mesos de desembre del 2009 i març 
del 2010 a les dependències monàstiques de Santa Maria 
de Gerri, cal tenir en compte una sèrie de consideracions. En 
primer lloc, que la intervenció ha tingut un caràcter parcial, 
ja que l’objectiu primordial era l’eliminació de les terres de la 
parcel·la annexa a l’església per mirar de resoldre el problema 
d’humitats que presentava el temple. Això va provocar que es 
programés una actuació intensiva només a la zona més pro-
pera a la capella, mentre que la recerca a la resta dels edificis 
quedava supeditada a les disponibilitats de temps que per-
metés el desenvolupament de la intervenció principal.
Com a conseqüència d’això, l’actuació ha tingut nivells dife-
renciats d’intensitat, des d’una simple neteja superficial a la 
zona nord est fins a una excavació amb major o menor fondà-
ria a les dependències al voltant del claustre; mai s’ha arribat 
als nivells de pavimentació. Només la zona central ha estat 
objecte d’una excavació extensiva fins als nivells d’utilització. 
I encara en aquest cas s’han documentat els paviments en ús 
en el moment de l’abandonament del monestir amb la desa-
mortització del segle XIX. Només a la rasa paral·lela a l’església 
s’ha continuat l’excavació per sota de la darrera pavimentació.
Per totes aquestes circumstàncies, els resultats de la interven-
ció del 2009-2010 al monestir de Santa Maria de Gerri només 

documentessin altres estructures a banda de la banqueta de 
fonamentació de la paret de l’església.
L’excavació d’aquesta rasa va permetre posar a la llum també 
un petit tram de mur de 110 d’amplada i format per blocs mit-
jans i petits de pedra i còdols lligats amb morter de calç que 
es trobava a l’alçada del porxo del temple. És perpendicular a 
la paret de l’església i la seva alineació no coincideix amb cap 
altra de les del claustre actual, per la qual cosa cal pensar que 
podria correspondre a alguna estructura anterior del mones-
tir que va ser amortitzada en el moment de la construcció del 
claustre actual.
Per sota del nivell de rebliment superior de la necròpolis es va 
localitzar un segon estrat format per graves i sorres de color 
vermellós, adossat a la paret de l’església. Tallades en aquest 
estrat es van localitzar un total de tretze inhumacions o restes 
d’inhumació anatòmicament connexes, algunes de les quals 
estaven vinculades amb estructures de caixa de llosa de pedra 
i altres, simplement tallades a l’estrat. Aquests enterraments 
es trobaven en dos o tres nivells diferents, fet que indica una 
ocupació bastant intensiva de la necròpolis.
Totes les inhumacions documentades corresponen a indivi-
dus adults i estan disposades en direcció est-oest, amb el cap 
a l’oest, amb l’excepció d’una, que està disposada a l’inrevés. 
Tot i que la major part dels enterraments són individuals, hi 
ha algun cas en què es documenta la remoció prèvia d’alguna 
tomba, fet que podria indicar, amb les prevencions que cor-
responguin, una reutilització d’alguna de les tombes.
Un cop excavada la rasa per al drenatge amb el pendent ne-
cessari es va donar per acabada la intervenció en aquest punt. 

Imatge 10. Planta de les inhumacions documentades.
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es poden considerar provisionals, a l’espera que una continu-
ació dels treballs amb una excavació extensiva del monument 
pugui aportar noves dades, ja més definitives, sobre la histò-
ria i l’evolució del monestir.
De tota manera, sí que com a conseqüència de la intervenció, 
podem fer una sèrie de consideracions sobre diferents aspec-
tes del monument que caldrà tenir en compte de cara a futu-
res actuacions al monestir de Gerri.

CONSERVACIÓ DE LES ESTRUCTURES DEL MONESTIR
En el moment d’iniciar-se la intervenció hi havia dubtes sobre 
el grau de conservació de les estructures de l’antic convent, 
que van anar desapareixent pràcticament des del mateix mo-
ment de l’abandonament del monestir cap al 1835. Sabem 
que les avingudes periòdiques del barranc d’Enseu, situat a 
tocar del monestir, havien afectat tradicionalment el seu en-
torn. Especialment greu va ser l’avinguda del 1903, que va 
provocar importants inundacions a tot el terme.
El 1906, quan el canonge Barraquer publica el seu llibre Las 
Casas de Religiosos en Cataluña durante el primer tercio del siglo 
XIX, al capítol sobre el monestir de Gerri presenta un gravat 
que ha de ser de finals segle XIX o molt a començaments del 
XX, en el qual les dependències monàstiques de Gerri aparei-
xen reduïdes a alguns dels murs perimetrals. Aquesta imatge 
coincideix plenament amb la que ofereixen algunes de les pri-
meres fotografies del monestir datades a començament del 
segle XX.
En aquest sentit, la intervenció realitzada ha permès compro-
var que el grau de conservació de les estructures del mones-
tir disminueix en sentit nord-sud, de manera que la zona on 
es conserven les estructures a una major alçada és al costat 
septentrional, on s’ha documentat l’extradós de la volta que 
separava la planta baixa de la primera. També al costat ori-
ental es conserven parets en una alçada que supera els 2-3 
m, tot i que en aquest punt no s’ha detectat la conservació 
de les voltes, tret de l’edifici situat a la cantonada sud-est del 
claustre.
Aquesta tendència a l’arrasament de les estructures en sen-
tit nord-est sud-est es comprova també al mateix claustre, en 
què els pilars dels arcs del porxo estan conservats de manera 
diferenciada seguint aquesta mateixa tendència.
En aquest mateix ordre de coses, el pendent natural del ter-
reny sobre el qual s’assenta el monestir té clarament una ori-
entació est-oest, en què l’occidental és la més baixa i l’oriental 
la més alta. Així, la galeria occidental del monestir, paral·lela al 
camí d’accés al conjunt, se situa gairebé dos metres per sota 
del paviment de la galeria oest del claustre situada a continu-
ació. El claustre manté una cota bastant uniforme en tota la 
seva superfície, tot i que hi ha un lleuger desnivell d’uns 30 
cm entre un costat i l’altre. En canvi, el desnivell sembla que se 
salva de manera esglaonada a l’edifici situat a la galeria nord 
del claustre, on segurament hi ha un desnivell en la cota de 
circulació entre la sala principal, a l’oest, i l’habitació coberta 
amb volta situada a l’extrem oriental. A partir d’aquest punt, el 
fet que es conservin els pisos alts de les dependències dificul-
ta la identificació dels nivells de paviment inferiors.
Es desprèn clarament del resultat de la intervenció del 2009-
2010 que les dependències monàstiques de Gerri es conser-
ven fins a un nivell bastant important que en alguns casos su-

pera els 3-4 m d’alçada. Això pot permetre en el futur, en cas 
que es completi l’excavació, disposar de prou elements per fer 
comprensible a futurs visitants l’estructura arquitectònica del 
monestir de Gerri, almenys la del darrer moment de funciona-
ment del monestir a començament del segle XIX.

DADES HISTÒRIqUES DEL MONESTIR
A banda dels elements esmentats més amunt sobre el grau de 
conservació de les estructures del monestir, la intervenció del 
2009-2010 ha permès també obtenir algunes dades impor-
tants sobre la història constructiva de Santa Maria de Gerri.

LA NECRÒPOLIS
L’excavació de la rasa paral·lela a la paret de l’església de Gerri 
ha permès documentar l’existència en aquest punt d’una zona 
de necròpolis, de la qual caldria precisar la cronologia. Des del 
punt de vista tipològic, és molt difícil donar una datació preci-
sa als enterraments documentats, ja que, en general, es trac-
ta de tombes en fossa simple o, en algun cas, amb caixa de 
lloses. D’altra banda, l’existència de diferents nivells d’enterra-
ments i d’algunes sobreposicions sembla que indica que ens 
trobem davant d’una zona de necròpolis relativament densa, 
similar a les que es formen al voltant dels temples medievals.
La seva ubicació per sota dels nivells de circulació del claus-
tre també és una circumstància que cal tenir en compte. En 
aquest sentit, sembla clar que les inhumacions documentades 
no poden correspondre a tombes associades a enterraments 
fets a la galeria del claustre, ja que, si bé no se n’ha conservat 
el paviment, la manca de traces de tombes al paviment de la 
resta de galeries sembla indicar que no s’enterrava al claustre 
de Gerri, almenys a partir del moment en què es va col·locar el 
paviment de rajoles que ha arribat fins a nosaltres.
Per tant, hem de concloure que es tracta d’una zona d’enter-
raments anterior al segle XVI, moment en què situem provi-
sionalment la construcció del claustre que ha arribat fins a 
nosaltres. D’altra banda les inhumacions estan perfectament 
arrenglerades amb la paret de l’església i l’estrat en el qual 
estan retallades les fosses s’adossa clarament a la façana del 
temple. Aquest fet ens aporta una cronologia postquem del 
segle XII, data aproximada de construcció de l’església. Així 
doncs, es tractaria d’una necròpolis medieval amb data entre 
els segles XII i XVI.
Pel que fa als sistemes d’enterrament, es combina la tomba 
amb caixa de lloses i la fossa simple. Els individus documen-
tats són tots adults i la posició del cos és l’habitual, en decúbit 
supí, orientats est-oest amb el cap a la banda occidental, amb 
excepció d’un cas en què el cos se situa amb el cap a l’est.
L’existència d’aquesta necròpolis en aquest punt planteja la 
incògnita del moment de construcció del claustre de Gerri i 
de la seva possible ubicació inicial. En aquest sentit, alguns 
autors han apuntat la possibilitat que en origen el claustre de 
Gerri es trobés al costat meridional del temple, on avui hi ha 
el cementiri. De fet aquesta ubicació és la més habitual i en el 
cas de Gerri, la més lògica tenint en compte la climatologia 
de la zona. En tot cas, com que no s’han fet mai excavacions 
arqueològiques a la banda meridional del temple, no tenim 
elements per donar suport o no a aquesta possibilitat. No cal 
dir que la presència del claustre a l’altre costat del temple ex-
plicaria la posició de la necròpolis documentada.
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De tota manera, no es pot oblidar que la construcció del 
claustre monumental és una de les darreres tasques que em-
prenen les comunitats benedictines un cop ja han assolit la 
resta d’edificacions que formen el monestir. Mentre això no 
es produeix, la zona reservada per al futur claustre es manté 
com un pati obert amb funcionalitats diverses. No es pot des-
cartar, en aquest sentit, que es pogués utilitzar totalment o 
parcialment com a zona d’enterrament. En tot cas, caldrà no-
ves intervencions arqueològiques en aquest sector per poder 
aclarir tots aquests aspectes.

EL MONESTIR I EL CLAUSTRE
La intervenció arqueològica ha deixat al descobert una 
part de l’estructura de l’antic monestir i, sobretot, el claus-
tre que va arribar fins a la desamortització de 1835. Pel 
que fa al monestir, sabem que es distribuïa al voltant del 
claustre central seguint el sistema clàssic de naus allarga-
des paral·leles a les diferents galeries, excepte pel costat 
meridional, on hi ha l’església. A la banda nord, a més de 
l’edifici paral·lel a la galeria, n’hi havia fins a dos de conse-
cutius, tot i que el més septentrional podria tractar-se d’un 
espai obert.
L’accés principal al monestir es feia des de la façana occiden-
tal, amb una porta que donava al camí exterior que, com avui, 
comunica el pont sobre la Noguera Pallaresa amb el mones-
tir. Per aquesta porta s’accedia a l’ala occidental del monestir, 
que, com a planta baixa, sembla que devia tenir funcions de 
magatzem, rebost o celler. Hi havia una segona porta més 
petita que, mitjançant unes escales, comunicava l’ala oest del 
monestir amb la plaça del davant de l’església.
Des de la porta d’entrada s’accedia per unes escales, de les 
quals només s’han conservat dos graons, a la part alta de l’edi-
fici, i des d’aquí probablement al claustre, la galeria del qual 
es troba uns 2 m per sobre del paviment de l’entrada. Un cop 
al claustre, es podia accedir a l’interior de la resta d’estances 
que es distribuïen al seu entorn, seguint una mica l’estructura 
clàssica dels monestirs benedictins. Aquestes escales que co-
municaven l’entrada del monestir amb el claustre estan docu-
mentades el 1789 (Moliné 1998: 91).
A l’hora d’entendre l’estructura del monestir, no s’ha d’obli-
dar que el que tenim en l’actualitat és el resultat d’un con-
junt de transformacions que va patir l’estructura inicial del 
monestir. En aquest sentit, hem de recordar que en època 
moderna els monjos de Gerri, com la majoria dels membres 
de les diferents comunitats benedictines i d’altres ordes, van 
deixar de fer vida comuna i cada monjo va passar a viure in-
dependentment en una casa pròpia situada dins de les de-
pendències del monestir. L’adaptació a aquest nou sistema 
de vida va comportar importants transformacions arquitec-
tòniques en molts dels convents del país, i Gerri no en devia 
ser l’excepció.
Així, es van compartimentar els espais que anteriorment eren 
unitaris per poder generar les cases individuals per als mon-
jos. Es van crear noves comunicacions interiors entre els pisos 
alts i els baixos, alguns dels quals formaven part de la mateixa 
casa, i es van construir escales i passadissos que permetessin 
arribar als diferents monjos des de casa seva fins al claustre i 
connectar així amb l’església.
És, per tant, en aquest context que cal interpretar moltes de 

les compartimentacions documentades a escala de planta 
baixa, les portes i les petites escales que es detecten en dife-
rents punts dels edificis documentats.
Des del punt de vista arquitectònic, el claustre és, sens dub-
te, l’element més monumentalitzat del monestir. Les galeri-
es estaven cobertes amb voltes de creueria sostingudes per 
nervadures que es recolzaven a les parets de l’església i de la 
resta dels edificis al voltant del claustre, així com als arcs al vol-
tant del pati central. Tots aquests elements estaven construïts 
amb peces prefabricades de guix, de les quals han aparegut 
moltes mostres al llarg de la intervenció. Només els arcs que 
donaven al pati central, els pilars dels quals estan fets amb 
carreus, podrien haver estat fets de pedra. Per totes aquestes 
característiques, cal situar la construcció del claustre de Gerri 
que ha arribat fins a nosaltres en un moment ja ben entrat el 
segle XVI.
Alguns autors (Moliné 1998: 92) indiquen que el claustre tenia 
dos pisos i al voltant s’hi situaven les cases dels monjos, dels 
beneficiats i de l’abat, sense que la documentació conservada 
permeti precisar més bé la distribució dels edificis.
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RESUMIT
Els restes de la fortificació  de Castèth Leon, a Es Bòrdes (Val 

d’Aran) es troben sobre un turó,  a la   confluència dels rius 
Garona i Joeu que permet el control  d’una important cruïlla 
de camins. Per aquest alt  valor  estratègic, des del moment 

de la construcció, l’any 1283, i fins a la seva definitiva 
destrucció el 1719, va ser la seu  del poder reial a  la Vall 

d’Aran.  Per aquest motiu, va esdevenir un dels escenaris 
principals de la història d’Aran.  

El  Conselh Generau d’Aran des de 2004 hi ha portat a 
terme  successives campanyes d’intervenció arqueològica. 

Les campanyes 4a i 5a (biennis 2008-09 i  2010-11), a més 
a més de continuar amb l’excavació arqueològica  als 

sectors  nord-oest  i sud-oest de la  fortificació, s’ha dedicat 
a la consolidació  de les  estructures arquitectòniques  

descobertes amb l’objectiu de preservar-les de la degradació. 
Aquestes campanyes   han aportat abundant  informació 

sobre l’evolució arquitectònica i la vida i cultura material en el 
castell d’època moderna.  

PARAULES CLAU
Vall d’Aran, arquitectura militar, cultura material, fauna 

domèstica, època moderna.

ABSTRACT
The ruins of the Castèth Leon fort, in Es Bòrdes (Aran Valley) is 

located on a hill at the confluence of the rivers Garona and Joeu, 
which allows an important crossroads to be controlled. Due to 
this strategic value, from the time of construction in 1283, and 
until its final destruction in 1719, it was the seat of royal power 

in the Aran Valley.  For this reason, it became one of the main 
scenes of Aran history.  

The Aran General Council has conducted successive 
archaeological campaigns since 2004. The 4th and 5th 

campaigns (biennial 2008-09 and 2010-11), in addition to 
continuing archaeological excavations in the northwest and 

southwest sectors of the fortification, have also focused on the 
consolidation of the architectural structures discovered in order 

to preserve them from degradation. 
These campaigns have provided abundant information about 
the architectural evolution and life and material culture in the 

modern era castle.  
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Es rèstes dera fortificacion de Castèth Leon (Ben Culturau 
d’Interès Nacionau en vertut deth Decret 22/4/49), se tròben 
situades en un ticò sus eth pòble d’Es Bòrdes, ena Val d’Aran, 
a 888,65 m d’altitud ena sua còta mès nauta, ena confluéncia 
des vals des arrius Garona e Jueu. Es costats sud e oèst deth 
ticolet son delimitadi per malhs e per ua pala fòrça arribenta 
ath nòrd, çò que les hè practicaments inaccessibles; per èst, 
per contra, eth terren ei de mès bon accedir.
A meddia, ath pè dera grincha, i passe eth Camin Reiau, èish 
rotèr vertebrador dera Val d’Aran que, peth costat dera Garo-
na, connècte era lana occitana damb eth versant meridionau 
des Pirenèus a trauès des pòrts de montanha. En aguest lòc, 
se tròbe era bifurcacion d’un aute camin que, pera val deth riu 
Jueu (era Artiga de Lin), permet sautar entara val de Benasc 
(Aragon) e tath Lushonés (França). Era antica fortalesa exercie 
un contròtle absolut sus aguest horcalh de camins.
Era prumèra tor deth futur castèth siguec bastida pes  
tropes franceses deth senescau de Tolosa, Eustaqui de Beau-
marchais, en 1283, immediataments dempús dera invasion 
d’Aran per part deth rei de França, Felip III, que ne pretenie era 
annexion, profitant era excomunion de Pèire III (II d’Aragon) 
eth Gran, per part deth papa Martinus IV. Aguest hèt provo-
quèc un long litigi entre Aragon e França, que s’alonguèc en-
quia 1313, quan finauments Aran tornèc a mans deth prumèr. 
Mentre non se dirimie a quin des pleitejants corresponie era 
titularitat, era Val d’Aran demorèc, de 1298 enquia 1313, jos 
era custòdia deth rei de Mallorca.
Ja a compdar deth prumèr moment siguec era sedença, pru-
mèrament des governadors francesi e, a compdar de 1298, 
des malhorquins. Tanben, dempús qu’Aran tornèsse entara 
influéncia catalanoaragonesa e enquiara sua destruccion en 
1719, era fortalesa siguec era sedença deth poder e era admi-
nistracion reiau, e venguec protagonista des nombroses vicis-
situds belliques qu’an afectat Aran. Cau remercar tanben era 
extraordinària importància estrategica qu’aurà coma fortifica-
cion de frontèra, especiauments a mesura que se consolide 
era linha fronterèra des Pirenèus.

RECèRCA DOCUMENTAU E DADES ISTORIqUES
Aguesta documentacion se tròbe basicaments conservada en 
aguesti archius:
-	 Archivo General de Simancas (Valladolid). Hons deth Con-
sejo de Estado (s. XV-XVII), deth Consejo de Guerra (s. XVI-XVII) 
e dera Secretaría de Guerra (XVIII), a on se tròben informes e 
correspondéncia entre es visitadors o es governadors e eth 
virrei o eth rei madeish. Tanben se i consèrven mapes e plans.
-	 Service Historique de l’Armée de Terre (SHAT) en París. Cro-
niques militares e, sustot, plans des guèrres des sègles XVII-
XVIII.
-	 Arxiu de la Corona d’Aragó (Barcelona). Mestre Racional 
llibre de comptes 2421, Reial Audiència, Cancelleria, Reial Pa-
trimoni, compdes de reformes.
-	 Archivo General Militar de Madrid (IHCM). Plans e informes 
XVIII.
-	 Archiu Generau d’Aran. Hons Conselh Generau.
Entre aguesti documents son de fòrça interès es detalhats in-
ventaris e descripcions que mos informen, sector per sector, 
dera distribucion e der estat de conservacion deth castèth, 
e tanben deth mobiliari, auviatge e armament qu’en deter-

minadi moments possedie (Joanot Salba, 1555; Çaportella, 
1588; Miguel Ferrer, 1588, Alamany de Tragó, 1589, Tiburcio 
Spanocchi, 1594; Gracia de Tolba, 1613, Thierry, Noailles 1691, 
Arpajon, 1711, Dumains, 1719).
Un aute conjunt important de documents son es diuèrsi plans 
dera edificacion que se heren en diferenti moments (Tiburcio 
Spanocchi, 1594; Noailles, 1691; anonim col. del Pozo v. 1700; 
Masse, 1711 e d’auti d’anonims deth SHAT, 1711 e 1719), que 
mos permeten seguir era sua evolucion arquitectonica.
En moment iniciau (1283) se deuec de bastir era tor der aume-
natge, que, segon representen e descriuen es documents –e 
s’a pogut corroborar enes trabalhs arqueologics– ère de plan 
circular e fòrça grana, coma correspon a un vertadèr donjon, 
d’acòrd damb era tipologia des fortificacions medievaus fran-
ceses. Seguraments, ath long deth s. XIV, aguesta grana tor 
deuie d’auer tot eth perimètre emmuralhat. Alavetz, imme-
diataments dempús deth retorn dera Val d’Aran ath domeni 
catalanoaragonés, entre eth 1318 e 1320 (Regla, 1951a: 299; 
Cahner, 1973; Català, 1979: 1512, 1518; Olivera et alii, 1994: 
98), sabem que se heren reformes, e tanben en 1362. Pòc 
dempús, en 1373, eth 8 de junh, eth rei Pèire III eth Ceremo-
niós, de Barcelona estant, concedís era quantitat de 100 liures 
barceloneses entara reparacion deth castèth, que se dediquè-
ren a importantes òbres de reparacion dera tor deth portau 
e dera tor mèstra, semble que, en aguest cas, entà apariar es 
grèus maus materiaus provocadi peth fòrt tèrratrem que i 
auie agut eth dia 3 de març deth madeish an. Damb aguestes 
intervencions, podem gausar díder que demore completa-
ments configurat er espaci sobiran dera fortificacion.
Ath long deth sègle XV e enquia miei s. XVI, ei escassa era 
documentacion que parle deth castèth. Sabem, totun, qu’en 
1483, pendent era invasion d’Aran per part d’Hug Roger III, 
comde de Pallars e deth sòn aliat, eth baron de Les, Benet 
Marco, Castèth Leon demore ath sòn costat.
Qu’ei en contèxte de mitat de sègle XVI quan eth castèth ven 
reauments important e genère un naut gran volum de docu-
mentacion, tant escrita coma grafica. En 1555, Joanot Salba 
mos proporcione ua interessanta descripcion (Joanot Salba. 
Estado 319. Folios 9-12. Archivo de Simancas), e lo qualifique 
de «vielh, en fòrça mau estat e non preparat entà hèr front 
ara guèrra modèrna». Tanben hig qu’es murs son pòc gròssi, 
exceptadi es dera tor der aumenatge, que conselhe perbo-
car. Ans mès tard, en 1584, encara eth governador Çaportella 
(Çaportella. Guerra antigua. Guerra y Marina. Legajo 169, fol. 
81-82. Archivo de Simancas) denóncie aguesta precaritat en 
sòn detalhat inventari.
Finauments, era complicada situacion internacionau, era 
guèrra entre Espanha e França, agreujada pera menaça creis-
henta deth protestantisme (es huganauts en França), obligue 
a Felip II a fortificar era frontèra. Aguesti hèts representen entà 
Castèth Leon en ua importanta renovacion arquitectonica e 
der armament, que se desvoloparà en dues fases: era prumèra 
entre 1588-89 e era segona en 1594.
Er inventari escrit per Alamany de Tragó (Alamany de Tragó. 
Calzado, trabalh mecanoscrit. Archiu Calzado), quan prenec 
possession deth castèth eth madeish an 1589 coma nau go-
vernador, dèishe constància des reformes hètes.
Uns documents d’excepcionau valor entà conéisher er aspèc-
te e configuracion deth castèth en aguest moment son es di-
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boishi detalhadi e es escrits que les complementen que, en 
1594, hec er engenhaire italian Tiburcio Spanocchi, per orde 
de Felip II, entà comprovar er estat e efectivitat dera fortifi-
cacion. Aguest diboishèc eth plan deth castèth, enumerèc e 
descriuec es sues dependéncies e proposèc ua seguida de 
reformes. Tanben mos a legat ua perspectiva de Castèth Leon 
per oèst, que permet conéisher fòrça detalhs arquitectonics 
dera edificacion e d’auti elements der entorn deth castèth, 
coma eth Camin Reiau, eth riu Jueu e es pòbles de Begós e 
Benós.
Aguesta qu’ei era configuracion arquitectonica que, en 1613, 
tròbe Juan Fco. Gracia de Tolba, visitador reiau, enviat per Car-
les III e que se mantierà ath long dera prumèra mitat deth s. 
XVII.
Era Guèrra des Segadors siguec crudèla ena Val d’Aran, di-
vidida entre es terçons superiors (Pujòlo e Arties e Garòs), 
partidaris dera Generalitat catalana, e era rèsta dera val, a fa-
vor des castelhans. Laguens d’aguest contèxte de vertadèra 
guèrra civiu, Castèth Leon siguec cobejat per ambdues fac-
cions. En 1641 es procatalans prenen era fortalesa dempús 
d’un sètge de 45 dies e lo mantieràn enes sues mans enquia 
1643, quan eth governador Jacint Toralla, mejançant un pacte 
secret, hè liurament dera fortalesa as tropes de Felip IV. Era 
reaccion catalana non se hè a demorar pas: Josep Margarit i 
Biure, conselhèr segon de Barcelona, amassa damb er aranés 
Bartomeu Espanha e ua armada de 700 òmes entren ena Val 
d’Aran, passen a huec e sang Vielha e prenen Castèth Leon. I 
a dures represalhes entàs felipistes aranesi, obligadi ar exili. 
Era naua guarnison ei composada per francesi e aranesi de 
Pujòlo. Finauments, en 1649, un contingent de 120 aragonesi 
e aranesi procastelhans, comandadi per Rafael Subirà, prenen 
per suspresa Castèth Leon.
Totes aguestes confrontacions comportèren —coma indi-
quen es documents e auem pogut corroborar arqueologica-
ments— ua seguida d’esbauci e reparacions d’urgéncia en 
fòrça des estructures deth castèth. 
Sabem tanben qu’en 1658 i a un acòrd deth Conselh Generau 
entà reparar era fortificacion. Enes plans de darrèrs deth XVII, 
podem observar coma s’a produsit eth reforçament des cos-
tats mès vulnerables (èst, nòrd e oèst) damb uns glacis.
Era Guèrra de Succession espanhòla tornèc a representar un 
nau fraccionament dera Val d’Aran entre es partidaris deth 
pretendent de Catalunya, er archiduc Carles d’Àustria (Naut 
Aran) e era rèsta dera val, que daue supòrt ath pretendent 
borbon. Atau, en 1706, un grop d’aranesi partidaris der archi-
duc Carles, comandadi per Ramon Mòga e Jusèp Portolà, pre-
nen era fortificacion. Castèth Leon que se mantierà enes sues 
mans enquia 1711, quan es tropes der archiduc se rendissen 
ara armada felipista deth Marqués d’Arpajon. Aguest imposèc 
fòrtes contribucions as aranesi entara reconstruccion dera 
fortalesa. Diuèrsi plans informen de coma ère en aguest mo-
ment e des bastions o glacis exteriors que s’auien bastit espe-
ciauments en costat orientau, eth de mès bon accedir. 
Pòc dempús, en 1718, comence ua auta guèrra, coneishuda 
coma era dera Quadrupla Aliança, que confronte Espanha 
damb França, Anglatèrra, Olanda e Àustria. Conseqüéncia 
d’açò ei era aucupacion dera Val d’Aran per part des tropes 
aliades, comandades peth marescau Bonàs. Er 11 de junh de 
1719, dempús d’un sètge dur, Castèth Leon passe a poder de 

Bonàs. Mès tard, en mes de noveme deth madeish an, eth ma-
rescau Berwick ordene era destruccion de Castèth Leon. Se-
guint aguestes instruccions, un mes dempús, es tropes fran-
ceses cremen e minen era fortalesa.
Maugrat qu’en 1755 se desestimèc definitivaments era sua re-
construccion, cent ans mès tard (1845) encara Pascual Madoz 
descriu eth castèth e se hè resson dera polemica sus era con-
veniéncia de tornar-lo a bastir. Completarà era des·hèta totau 
dera antica fortalesa era reutilizacion sistematica de materiaus 
constructius ath long deth s. XVIII e XIX entara construccion 
des cases deth pòble d’Es Bòrdes, qu’a compdar deth sègle 
XVII s’auie generat ath pè de Castèth Leon. Uarts e tèrres de 
coitiu aucupèren eth terrenh dera fortificacion, mentre qu’es 
pales deth ticolet èren completaments boscades.
Maugrat tot, encara viuerie un aute conflicte durant era aucu-
pacion dera Val d’Aran en octobre de 1944 (19 a 26 d’octobre) 
per part des maquis. Pendent aguesti hèts venguec un scenari 
important ena luta entre es guerrilhèrs que s’auien acasterat 
en aguesta posicion e era guarnison de carrabinèrs que defe-
nie eth pòble. Eth hilat de trencades e nins de metralhadores 
construïts en aguest moment an estat es prumèrs elements 
que mos toquèc documentar quan comencèc era intervenci-
on arqueologica. 

INTERVENCIONS ARqUEOLOGIqUES
En bienni 2008-2009 s’encete ua campanha, qu’ath delà de 
continuar era catacion arqueologica, a començat a consolidar 
es estructures anterioraments descobèrtes entà preservar-les 
dera degradacion a que les sosmeten es dures condicions me-
teorologiques.
En aguestes naues campanhes, es esfòrci se centren en conti-
nuar es trabalhs a on auien demorat arturadi: en sector nòrd-
oèst dera fortificacion. Se torne a desforestar er endret, ja que 
i a parçans dera fortalesa que non auien estat netejadi enes 
actuacions anteriores, coma pòden èster eth sector nòrd deth 
castèth pera part baisha dera muralha descaperant part d’un 
gran bastion plaçat en aguest costat; posteriorament calec 
botjar es terrères generades enes prumères campanhes e 
depausades ena zòna oèst, ath pè deth paredau que delimi-
te era fortificacion per aguest costat. Tanben se desforestèc 
ua grana extension plaçada en aguesta zòna, que deishèc 
ath descobèrt ua faussa braga situada en aguest airau, que 
tanben coneishíem era sua existéncia gràcies as planimetries 
elaborades ena segona mitat deth sègle XVII e especiaument 
a començament deth XVIII (en aguest espaci se localizèren 
dues bales de canon e diuèrsi objèctes e materiau ceramic).
Un viatge sanejades es muralhes oèst e nòrd, eth trabalh se 
centrèc ena cantoada nòrd-oèst dera fortalesa, a on s’acabè-
ren d’esbauçar e des·hèir es indicis dera aucupacion deth lòc 
pes maquis ena tardor der an 1944 (se des·hèn nins de tira-
dors, rases e petiti espacis de residéncia dera tropa) a on se 
localizèc un pati totaument comolat de tarcum generat en un 
des sètges (segurament a principis de 1641). Aguest endret 
auie estat afectat pera aucupacion de 1944, qu’auie destruït 
parciaument ues estructures corresponentes ara darrèra fasa 
deth castèth (principis deth sègle XVIII), mès tanben a cons-
truccions fòrça mès antiques, coma pòden èster eth sector 
nòrd dera antica casèrna d’origina medievau e era tor de Sant 
Jaime (cantoada nòrd-oèst deth castèth). Ath dessús d’agues-
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ta darrèra se i auie plaçat un nin de tirador profitant pèira dera 
fortalesa, que afectèc ara madeisha tor, a mès a mès des mu-
ralhes bastides ena segona mitat deth sègle XVII (cau díder 
qu’aguestes son bastides quan aguesta tor ei fòrça compro-
metuda pes eveniments bellics der an 1650, quan era fortifi-
cacion demore fòrça maumetuda pes efèctes dera artilheria).
Podem díder qu’eth trabalh principau se basèc ena catacion 
totau deth tarcumèr plaçat en pati que i a entre era tor de Sant 
Jaime e era paret nòrd dera casèrna (mos a generat 450 quilòs 
de fauna, milèrs de fragments de ceramica e fòrça materiau 
metallic coma claus, airines, projectils d’arcabusa e mosquet, 
etc.). Era suspresa gessec quan trapèrem er enterrament d’un 
militar mòrt en combat (aguest ère sepultat laguens deth tar-
cumèr e que mos confirmèc que moric en sètge dera fortifi-
cacion).
Mès, dilhèu era aportacion mès importanta dera campanha 
siguec era localizacion dera basa dera antica tor redona der 
aumentage bastida en 1283 pes tropes franceses. D’aguesta, 
sonque se sauvaue part dera sua fondamentacion pera ban-
da oèst (ço que mos proporcionèc ua superficia e longitud 
sufisentes entà recalcular es sues dimensions de diamètre 
exterior, qu’ère de 10,80 mètres). Un viatge localizat aguest 
fragment d’assetiament, es esfòrci se centrèren ena neteja de 
tota era zòna plaçada ar èst, çò que servic entà sanejar e ne-
tejar enquiath darrèr cornèr tot eth malh e localizar un aute 
petit fragment de mur corresponent ara cara intèrna dera tor, 
e que mos facilitèc eth celh qu’auie agut en sòn dia ena basa 
(2,70 mètres);1 atau madeish, se i localizèren fòrça emprentes 
de mortèr de caudia e quauques pèires que mos confirmèren 
definitivament eres sues traça, corbatura e dimensions, hèt 
que mos facilitèc fòrça era posteriora consolidacion e lheua-
ment en volum.
Atau madeish, se perfilèc e sanegèc era part nòrd dera antica 
casèrna des soldats, que demorèc delimitada ua cistèrna que 
se catèc ena campanha posteriora. D’aguesta bastissa, encara 
se sauven aué en dia es antics perbocats des sues parets ex-
tèrnes e petiti esgots que canalizarien era aigua dera ploja en 
un petit pati plaçat entre era tor der aumenatge e era casèrna.
En bienni 2010-2011, s’encete ua auta campanha, qu’ath delà 
de continuar era catacion arqueologica, a continuat consoli-
dant es estructures anterioraments descobèrtes entà preser-

1 Que coïncidís damb es descripcions hètes per Juan Francisco de Gracia en 1613.

var-les dera degradacion a que les sosmeten es dures condi-
cions meteorologiques. En aguest nau periòde, es esfòrci se 
centren en continuar es trabalhs a on auien demorat arturadi: 
en sector nòrd-oèst dera fortificacion. Se torne a desforestar 
er endret, ja que i a parçans dera fortalesa que non auien es-
tat netejadi enes actuacions anteriores. Aguest lòc auie estat 
afectat pera aucupacion de 1944, qu’auie des·hèt parciau-
ment ues estructures corresponentes a construccions fòrça 
mès antiques, coma pòden èster eth sector nòrd dera antica 
casèrna d’origina medievau e era tor der aumenatge. Tanben 
s’an acabat es trabalhs ena part der antic pati plaçat ath nòrd 
dera casèrna, entre aguest e era tor de Sant Jaime.
Podem díder qu’eth prètzhèt principau en an 2010 s’a basat 
ena catacion totau dera cistèrna plaçada ena part inferiora 
septentrionau dera casèrna que i a entre era tor der aumenat-
ge e era muralha oèst deth castèth. Era zòna dera cistèrna ère 
totaument caperada pes rèstes der esbauçament dera casèrna 
que se i traparie ath dessús e eth trabalh entà vuedar-les sigu-
ec fòrça laboriós. Podem díder que majoritàriament ère cape-
rada de materiau constructiu (pèira e fragments de mortèr de 
caudia), que s’an tornat a sauvar entà profitar-les entà per’mor 
de consolidar es estructures dera fortalesa. Aguesta cistèrna ei 
mès o mens rectangulara, s’observe ena sua part superiora un 
perbocat de color iranja, que s’estretís ena sua part inferiora a 
on forme ua conformacion mès petita e sense perbòc. Eth hons 
ei de forma concava e lhiscada damb mortèr de caudia. Es sues 
dimensions ena part superiora son aguestes: 3,40 m d’amplada 
per 4,50 m de longada e 2,20 m de prigondor.
Posteriorament, en 2011 calec botjar es terrades generades 
enes prumères campanhes e depausades ena zòna sud. Un 
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viatge sanejat eth sector meridionau començam a trapar es-
tructures en aguest airau estacades ara casèrna e ara antica 
casa deth governador (se localize part deth peirat deth baish). 
Atau madeish, se va resseguint eth perimètre des muralhes 
tant des costats oèst (se sanege ua estructura quadrangula-
ra que conforme un gran contrafòrt d’aguest paredau ena 
sua part centrau) e meridionau dera fortificacion. Profitant 
era documentacion arqueologica d’aguest airau e un viatge 
documentadi, s’esbaucen toti es paredaus hèti en pèira seca 
corresponents ara darrèra fasa de vida deth castèth (s. XVIII) 
e tanben bèth un que ja formarie part dera posteriora ester-
rassada der endret entà reconvertir aguest espaci en uarts. 
Damb açò artenhem veir era cara exteriora des paredaus bas-
tidi en sègle XIV e era traça e cara interiora des remodelacions 
deth XVII.
Es muralhes auien estat saquejades pr’amor d’espoliar era pèi-
ra a compdar der an 1756, qu’ei quan se desestime era restau-
racion dera fortalesa per part des engenhaires militars. Atau 
madeish, enes sectors sud e sud-èst son afectades per retalhs 
de granes dimensions corresponents as tarcumèrs generadi 
pera preséncia militara der endret enes ans quaranta deth sè-
gle XX e tanben per bèra rasa d’aguest madeish moment.
Acabant era campanha, trapèrem eth plan dera tor plaçada 
ena cantoada S-W deth castèth e, atau madeish, eth paredau 
restacat ara pòrta medievau dera fortificacion.

ELEMENTS DERA CULTURA MATERIAU
Associadi as nivèus catadi d’epòca modèrna, cau parlar pru-
mèrament dera preséncia d’un gran volum d’elements ce-
ramics e, en mendre mesura, maugrat qu’en un nombre pro 
significatiu, d’elements metallics.
Tanben s’an recuperat quauqui objèctes de uas o còrna (man-
ge de guinhauet, plendenga, dat, piente, grans de colièr, etc.) 
e fragments de petiti recipients o flasconets de veire.
Mencion especiau merite eth volum considerable de rès-
tes faunistiques (42.000 fragments: ovicaprins: 53,8%; vaca: 
17,6%; porcèth: 7,4%; garia: 3%). Segontes es dades proporci-
onades per diuèrsi escrits deth sègle XVI enquiath XVIII (Serra, 
1985; Gras, 1999), era carn ère per excelléncia aliment de nò-
bles, mentre qu’entre era pagesia eth 70% dera racion calori-
ca ère composada de pan e haries de cereaus. Entre aguesti 
darrèri, era carnalha se minjaue en petites porcions barrejada 
damb legums e verdures enes nomentades oles, a on tot se 
hège a còder barrejat. En aguestes, es carns mès emplegades 
sigueren eth porcèth e era poralha, e sonque en hèstes fòrça 
singulares se consumie carnalha d’ovicaprins, mentre qu’era 
de vedèra ere lèu exclusivament entàs classes mès nautes 
dera societat. Ena codina espanhòla de finaus deth sègle XVI 
enquia finaus deth XVII, era ola poirida siguec era version aris-
tocratica dera populara a on auem d’includir era ola aranesa, 
ja qu’a diferéncia dera populara contenguie diuèrsi tipes de 
carn, coma era de bovin, poralha, langoïssa, porcèth e anhèth 
(Prats, 2003).
Es dades proporcionades pes rèstes ossoses de Castèth Leon 
son indicatives d’ua codina ena qu’era carnalha s’utilizaue tro-
cejada amassa damb eth uas, segurament tà premanir sèties 
a on era tecnica emplegada de coccion ère eth borit. Es escas-
ses pèces osteologiques cremades presenten ua superfícia to-
tauments alterada mès indicativa qu’auien estat lançades ath 
huec que codinades sus es brases.
Era carn mès consumida ère er anhèth, encara que tanben se 
constaten proporcions importantes de carnalha de bovin, po-
ralha e porcèth, aguest darrèr en proporcion escassa respècte 
era oelha e era vaca.
Aguestes dades se corresponen totauments damb era explo-
tacion des ramats en Pirenèu des dera preistòria enquia co-
mençaments deth sègle XX. A grani trèts era activitat rama-
dèra ena zòna se pòt definir basicament destinada ath neuris-
satge de bestiar ovin e crabum entà aprovisionar de carn, lèit 
e lan, mentre qu’es vaques e es equins sigueren ocupadi lèu 
exclusivament entàs trabalhs de tir e transpòrt. Per un aute 
costat, era quantitat de porcèths ère fòrça baisha e normau-
ment non se criauen, senon que se crompauen enes hèires de 
tardor tà hèr-les a grossir e aucir-les abans de dus ans (Serra, 
1985; Paban, 2001; Nadal, 2004).
Coma qu’era vaca siguec un animau car e escàs, utilizat ba-
sicament entà laurar e possar eth carro, se pense qu’es rès-
tes alimentàries recuperades en Castèth Leon son indicatives 
d’ua dièta de taula de classa nauta, ena que tanpòc manquè-
ren elements d’importacion coma eth peish de mar, tot e 
qu’era unica rèsta de ton non ei pas concludenta tà poder par-
lar d’un consum mès o mens continuat. Ath long des sègles 
XVII e XVIII, aumente eth consum de ton salat e de sardina ath 
deuant deth popular bacalau, hèt que se pòt reprodusir en 
tèrres d’interior e de montanha (Serra, 1985; Caceres, 1995).
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CONSOLIDACION DES ESTRUCTURES
Ua des prioritats que mos auem mercat en aguest projècte 
ei era consolidacion des estructures a mesura que daurim es-
pacis, ja qu’era climatologia aranesa, damb fòrtes nheuades, 
gelades e ploja intensa ath long de fòrça dies, pòt mauméter 
en pòc temps es construccions localizades. Es materiaus em-
plegadi sagen d’èster de fòrça qualitat (an d’èster resistents 
ath clima) e respectuosi damb er aspècte finau que volem dar 
ath monument. Entà arténher aguesti objectius, emplegam 
mortèrs de caudia entàs paraments extèrns (recuperam era 
madeisha semblança qu’aurien originaument e tanben acom-
plim era Lei de Patrimòni, que mos exigís diferenciar çò qu’ei 
originau de çò qu’ei modèrn). Açò ac artenhem damb era co-

loracion que mos da aguest mortèr, qu’ei un shinhau mès mar-
ronós qu’er originau, qu’ei blanc. D’aguesta manèra acomplim 
damb era lei, recuperam er aspècte qu’aurie originaument e 
protegim es estructures originaus. Es farciments intèrns des 
estructures se hèn damb hormigon convencionau.
En 2009, eth prumèr trabalh consistic ena consolidacion dera 
tor de Santa Barbara, localizada enes prumères campanhes e 
interpretada erronèament coma tor der aumenatge. Aguest 
error siguec conseqüéncia dera sua situacion en un lòc fòr-
ça dominant e centrau dera cala dubèrta e tanben pera sua 
corbatura. Un viatge descorbida era tor der aumentage ena 
darrèra actuacion, aguest espaci se reïnterpretèc e mos dè-
rem compde que se tractaue dera tor plaçada ar nòrd-èst 
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dera antica fortificacion d’origina medievau. Pr’amor deth sòn 
mau estat de conservacion, decidírem consolidar-la e dar-li 
un shinhau de volum entà qu’era gent podesse començar a 
interpretar eth plan der endret militar. Se li tornèc a dar era 
amplada qu’auie agut ath començament e se pugèren diuèr-
ses hilades.
Era segona estructura consolidada e recuperada, en 2010, ei 
era tor der aumenatge. D’aguesta, er aspècte mès laboriós 
a consistit en recuperar es sues antiques dimensions (10,80 
mètres de diamètre extèrn, 5,40 mètres de diamètre intèrn e 
2,70 mètres de celh ena fondamentacion). Pr’amor deth sòn 
estat d’arrasament, s’a optat per recuperar-la volumetrica-
ment entà qu’es visitaires poguen interpretar er aspècte dera 
fortificacion, ja qu’aguesta ère er element centrau e princi-
pau deth castèth. S’a repujat eth sòn perimètre entre 40 cm 
e 1,80 mètres ena sua porcion mès baisha. Coma qu’aguesta 
estructura ère bastida en ua zòna fòrça arribenta, auem agut 
de besonh remontar aguestes nautades entà nivelar ena sua 
part mès nauta tota era superficia dera paret que conformarie 
era fondamentacion.2

En 2011, un viatge acabada era actuacion arqueologica en 
extrem nòrd-oèst dera fortificacion, se comence era conso-
lidacion des muralhes medievaus deth sègle XIV, atau coma 
es bestors de Sant Jaime e Santa Barbara (se repuge era sua 
còta entà igualar-la damb eth paredau nòrd). Era muralha 
septentrionau se puge de manèra gradonada, ja qu’eth malh 
ei fòrça arribent e igualar-la serie fòrça dificultós e impac-
tant. A nosati, mos interessaue preservar çò de pòc que se’n 
conservaue e mercar de manera fòrça clara era sua traça, 
entà qu’es persones que visiten eth monument se poguen 
hèr ua idea fòrça precisa de coma foncionaue eth perimètre 
medievau.
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ExCAVACIONS 
ARQUEOLÒGIQUES AL 

CASTELL DE TAVASCAN, 
LLADORRE 

(PALLARS SoBIRÀ)
Carme Subiranas Fàbregas 1, Josep Ros i Mateu 2

RESUM
Entre els anys 2007 i 2012 s’han dut a terme diverses 

campanyes d’excavació arqueològica al castell de Tavascan 
promogudes per l’Ajuntament de Lladorre. El castell és 

una petita fortificació amb orígens al segle XIII, tot i que 
la primera notícia documental és de l’any 1373, i va ser 

abandonat a mitjan segle XVIII. Actualment, és possible 
observar gran part de les estructures del castell. Moltes 

de les estructures conservades correspondrien a una fase 
important de reformes d’entre mitjan segle XVI i mitjan segle 

XVII que van alterar la fesomia del primitiu castell medieval.
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ABSTRACT
Between 2007 and 2012 several archaeological excavations 
were carried out at the Castle of Tavascan, promoted by the 

City Council of Lladorre. The castle is a small fortification with 
origins in the 13th century, although its first documentation 

comes from 1373, and was abandoned in the mid-18th century. 
Today, it is possible to observe many of the castle’s structures. 

Many of the structures preserved correspond to a phase of 
major reforms from the mid-16th century and the mid-17th 

century, which altered the appearance of the original medieval 
castle.
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Lladorre, Castle, Middle Ages, Pyrenees.
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INTRODUCCIÓ
Les restes del castell de Tavascan se situen al cim d’un petit 
puig dins la zona coneguda com la Solana de Gueron, al nord 
del poble, entre les estretes valls que formen el riu Lladorre, 
a l’est i el riu Tavascan a l’oest. El castell es troba a una cota 
de 1.212 msnm L’accés al castell es realitza actualment per un 
camí asfaltat anomenat Camí de Grau, que mena fins a la bor-
da de Grau. La titularitat del castell és municipal.
La fortificació presenta una planta ovalada que s’orienta d’est 
a oest, amb unes dimensions mitjanes de 255,76 m². Està 
construïda sobre la roca i separada de la resta de la serra per 
un tall antròpic que funciona com a fossat
El poble de Tavascan pertany administrativament al muni-
cipi de Lladorre, al Pallars Sobirà, juntament amb els pobles 
d’Aineto, Boldís Sobirà, Boldís Jussà, Lleret i el mateix Lladorre.
La reconstrucció de la història d’aquest castell quasi “fantas-
ma” no és senzilla, ja que, a diferència d’altres castells palla-
resos, el de Tavascan no compta amb gaire documentació 
escrita que s’hi refereixi.
Aquest dèficit d’informacions es deu en part a la seva cons-
trucció tardana, ja que, segons les evidències estrictament 
documentals avui disponibles, el castell de Tavascan va for-
mar part del procés d’encastellament del comtat de Pallars 
produït durant els segles XIII i XIV, en el context de l’augment 
de la tensió i la conflictivitat entre els comtes locals. Situat en 
un lloc que permetia el control d’un dels principals ports pi-
rinencs (port de Tavascan), i també al capdamunt de la vall 
de Cardós, una de les valls pallareses els habitants de la qual 
havien sabut protegir més bé la seva autonomia davant la 
feudalització, el castell de Tavascan s’entén, per tant, perfec-
tament. 
És possible que el castell de Tavascan ja existís el 1336, quan, 
per sentència i concòrdia arbitral entre el comte Arnau Roger 
de Pallars i el vescomte Roger de Coserans, la vall de Cardós, 
amb els seus “castris et aliis locis et fortaliciis”, havia de passar a 
ser un feu dels Coserans en nom del comte de Pallars. Tanma-
teix, però, el castell de Tavascan no s’hi esmenta.
La primera vegada que es documenta és l’any 1373, amb mo-
tiu del procés plantejat per Joan de Solmonts contra Arnau 
Roger per la possessió dels castells de Boldís i “Tavasquan”. 
El conflicte es va allargar fins a l’any 1410. A partir d’aquest 

moment, el castell de Tavascan desapareix de la documen-
tació fins al 1486, en plena guerra de conquesta del Pallars 
pel comte de Cardona. Entrem de ple en les cruentes guer-
res del segle XV, durant les quals la vall de Cardós quedarà 
“desmurada e totes les forces de aquella enderocades”. Proba-
blement, el castell de Tavascan també es va veure afectat per 
la devastació i no es va reconstruir fins a finals del segle XV. 
Quan reaparegui, a més, el castell estarà en mans del rei i no 
del comte de Pallars.
L’any 1596 la documentació fa esment de obres en una de les 
torres del castell. 
El castell de Tavascan dels segles XVI-XVII tenia com a objectiu 
principal la guarda dels passos del Pirineu, i això n’explica la 
supervivència mentre nombroses fortaleses d’origen medi-
eval anaven desapareixent. Cal tenir en compte que a partir 
del 1500 comença una nova època d’enfrontaments amb els 
territoris ultrapirinencs per diversos motius, alguns de nous 
—com les guerres de religió o les lluites imperialistes entre 
les monarquies hispànica i francesa— i altres de més antics —
com els conflictes pel control de les pastures dels ports.
Les funcions de vigilància dels termes fronterers amb França 
apareixen ja en la documentació de finals del segle XVI relati-
va al castell de Tavascan: “...dita torre redona ans de cobrir-la 
se [...] de alsar dotze pams per a que pogués señorejar lo 
padrastre que té dita torre a dos-centes passes a la part del 
port...” “fonch mirada i visurada la torre redona per dit senyor 
visitador, la qual fonch trobada descuberta de teulada sota cel 
obert, la qual té necessitat precisa de que.s cobrie prompte-
ment por lo que dita torre redona és la que està en deffen-
sa dels dos ports, y estan descuberta no poden estar dins de 
aquella les pesses ni soldats...”. 
Tanmateix, a finals del segle XVI les dificultats financeres del 
comte de Cardona eren importants. Segons un document de 
l’any 1596, la manca de mitjans feia descuidar la guàrdia de la 
fortalesa. Això no només preocupava la guarnició i els visita-
dors, sinó també els batlles i els braços de Cort, que conside-
raven que la situació en què es trobaven posava en entredit 
la seva seguretat.
El primer inventari del castell és de l’any 1596, fet amb motiu 
de la inspecció realitzada per Francesc des Clergue, donzell 
de la vegueria de Montblanc, amb l’encàrrec específic del duc 
de Cardona d’avaluar la capacitat de resistència del castell da-
vant un eventual atac dels francesos, “perquè ha pervingut a 
nostra notícia que les nostres fortaleses de València de Àneu y 
de Tabascan no estan ab la seguretat que la corensa del temps 
y alteracyó de França requereixen”. 
Un segon inventari va ser escrit l’any 1608, en ocasió de la 
presa de possessió de la fortalesa pel nou capità Pere Pau Tàr-
rega. Finalment, el tercer inventari el va realitzar l’any 1621 el 
tresorer general del marquesat de Pallars. 
En el primer inventari, del 1596, es parla d’una “torre nova” i 
d’una torre rodona: “La dita torre redona està en deffensa dels 
dos pors i estan descuberta no poden estar dins de aquella les 
pesses ni soldats.” A més de les torres, al voltant de l’espai cen-
tral de la fortalesa constituït per un pati o plaça es distribuïen 
altres dependències.
Els inventaris següents, dels anys 1608 i 1621, mostren que el 
castell mantenia bàsicament la mateixa estructura defensiva, 
feta de portals, murada i torres armades amb artilleria.

Imatge 1. Plànol de situació del castell de Tavascan (Font: Institut 
Cartogràfic de Catalunya). 
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Després d’aquest últim període de pervivència, es constata 
que a finals del segle XVIII el castell de Tavascan es trobava ja 
deshabitat i enrunat. L’any 1790 ja només es recordava que a 
Tavascan “ha habido un castillo, ya oy derruído, y en su tiem-
po, según sus indicios de bastante fortificación, por esser de 
aquellos tiempos”.

1. EL CASTELL DE TAVASCAN.
LES ACTUACIONS ARqUEOLÒGIqUES
Els treballs arqueològics realitzats al castell de Tavascan al 
llarg de les quatre campanyes arqueològiques (entre 2007 i 
2012) han permès avançar de forma notable en el coneixe-
ment de la fortificació: les seves dimensions, el perímetre de 
la muralla, la distribució interior o la cronologia de les restes 
conservades. Tenint en compte el seu estat inicial, totalment 
ocult sota la runa, podem considerar que a través de l’arque-
ologia s’ha pogut recuperar i estudiar una fortificació que es 
creia gairebé desapareguda i de la qual són força notables les 
restes conservades.
El perímetre del castell està format per una muralla de 90 cm 
d’amplada que s’adapta perfectament a l’orografia del ter-
reny on s’ubica, amb una forma ovalada, orientada est-oest i 
situada dalt d’una penya de situació estratègica, a sobre ma-
teix de l’actual poble de Tavascan. La superfície del castell és 
d’aproximadament 255,76 m². El costat nord era defensat per 
un fossat excavat a la roca natural. Pels altres costats, sud i est, 
el castell era totalment inaccessible a causa del gran desnivell 
que defineix la forma del turó on se situa la fortalesa.
La fortalesa compta amb dues torres, una a l’extrem oest, 
de planta circular, i una altra de semicircular a l’extrem 
nord-est.

2. L’ESTRATIGRAFIA DEL CASTELL
Els rebaixos efectuats durant les diverses campanyes han 
permès constatar que la seqüència estratigràfica a l’interior 
del castell és, en conjunt, molt homogènia i regular. Aquesta 
estratigrafia està formada, en tots els espais o àmbits identifi-
cats, per un primer nivell superficial, format per la cobertura 
vegetal (d’uns 15 cm de potència), sota la qual es localitza el 
potent nivell d’enderroc relacionat amb el procés d’enruna-
ment de les estructures muràries del castell. L’enderroc té una 
potència variable que va dels 2,5 m metres de potència (a la 
zona de la torre nord-est) fins als 50 cm (a la zona sud del pati). 
Per sota de la capa d’enderroc s’identifiquen ja els nivells de 
circulació o paviments associats a l’última fase d’ocupació del 
castell.
Pel que fa als nivells de pavimentació-circulació, cal assenya-
lar que la presència de pavimentacions construïdes, realitza-
des amb lloses de pissarra o petits còdols de riu disposats 
verticalment no és un fet generalitzat en totes les estances, 
ja que en moltes d’aquestes el nivell de circulació està cons-
tituït per terra compactada combinada amb la mateixa roca 
natural.
El rebaix del nivell d’enderroc ha posat també de manifest la 
notable alçada conservada —d’uns 1,5 metres— dels murs 
que configuren les estances de la meitat est.

3. L’ORGANITZACIÓ INTERIOR DEL CASTELL
Després de la campanya de l’any 2012, és possible descriu-
re ja, de manera força definitiva, l’organització interior del 
castell, la posició, la forma i les dimensions de les diverses 
estances, la seva distribució dins el recinte i els circuits de 
circulació i comunicació entre aquestes. Resten, però, algu-

Imatge 2. Planta general del castell de Tavascan després de la intervenció de l’any 2012.
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nes zones per excavar, com la meitat nord del pati extrem 
sud-oest, aquesta última de vital importància per conèixer 
el perímetre definitiu i les estructures que donaven accés al 
recinte.
Tot i això, podem afirmar que el castell de Tavascan és una 
fortificació clarament adaptada al turó on se situa, a manera 
del que s’anomena “castell roquer”. L’entrada a la fortificació se 
situa a l’extrem sud-oest a través d’una porta que dóna accés 
al pati central, un espai probablement destinat a diversos tre-
balls quotidians, a l’emmagatzematge o a l’estada del bestiar 
de càrrega. A l’entorn del pati, s’organitzaven les diverses es-
tances o dependències.
Aquesta posició central convertia el pati en l’espai a través del 
qual es definia la circulació a l’interior del castell i la comu-
nicació entre els àmbits de la meitat est i oest, ja que tots es 
comunicaven amb el pati a través de portes o escales.
A l’extrem sud d’aquest pati, que constituïa un espai a l’aire 
lliure, s’hi ubicava la cisterna d’emmagatzematge d’aigua, un 
element especialment important en aquests tipus de fortifi-
cacions, atesa la llunyania respecte als cursos d’aigua i la ne-
cessitat d’abastiment.
3.1. Les estances de la meitat oest
A l’extrem oest de la fortalesa s’ubica la torre circular, constru-
ïda a la part més elevada del turó i que, per ara, no ha estat 

excavada. Tot i això, les excavacions han permès descobrir 
les restes de l’escala que permetia l’accés a l’ementada torre 
a través d’una porta situada al primer pis de la torre, un nivell 
actualment enrunat.
Al costat oest s’ubiquen espais de delimitació poc clara, entre 
els quals destaca principalment un gran àmbit de forma allar-
gada nord-sud amb un important pendent i que per les seves 
característiques i orientació cal interpretar com una zona de 
pas entre la porta d’accés al recinte, situada al sud-oest i l’in-
terior del castell.
Aquest espai presenta com a característica essencial un pavi-
ment a base de pedres de petites dimensions, lligades amb 
terra que culmina a la part més baixa amb un esglaonat.
Pel desnivell que s’observa en aquesta zona del castell s’in-
terpreta que els àmbits existents no tindrien la funcionalitat 
d’habitatge, sinó de trànsit entre un costat i l’altre de la forti-
ficació. Com veurem més endavant, les estances pròpiament 
dites es devien situar a la meitat est.
La cronologia d’aquestes restes constructives —la torre 
i l’àmbit esmentat— és de difícil atribució, atesa la manca 
de material arqueològic associat a l’estratigrafia. Tot i això, 
aquesta part del castell, i sobretot la torre circular, podrien 
correspondre a construccions medievals vinculades al segle 
XIV.
Més enllà del recinte estrictament interior, també s’ha inter-
vingut a l’extrem sud-oest de la fortificació, en un espai a l’en-
torn del tram exterior de la torre circular. En aquest lloc és on 
suposadament es localitzava l’antiga entrada al castell, a la 
qual accedia un camí procedent del poble.
L’excavació d’aquesta zona va posar al descobert l’existència 

Imatge 3. Vista general des del nord del castell de Tavascan al final de la 
campanya de l’any 2012.

Imatge 4. Escala d’accés a la torre circular.

Imatge 5. Pavimentació de la zona oest.
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de restes molt fragmentades del camí en el tram just arran 
de la torre circular. Les restes d’aquest camí eren constituïdes 
per un empedrat de codolets de petites dimensions lligats 
amb terra. Tenint en compte la tipologia d’aquest empedrat 
i el poc material arqueològic que s’associava a l’estratigrafia, 
no podem interpretar-lo com un element d’època medieval, 
sinó que s’hauria d’associar a unes reformes succeïdes entre 
els segles XVI-XVII. L’existència d’aquesta fase de reformes es 
constata també, com veurem més endavant, a la meitat oest 
del castell.
A banda del camí esmentat, en aquesta zona es van docu-
mentar també algunes estructures muràries que, malgrat 
que es van excavar parcialment, interpretem com a elements 
constructius relacionats amb la zona d’entrada al castell, una 
hipòtesi que caldrà corroborar en properes actuacions. Cal te-
nir present que aquest costat del castell ha sofert importants 
esllavissaments que compliquen notablement la realització 
d’excavacions i la interpretació de les restes. Tot i això, espe-
rem poder corroborar aquesta hipòtesi en properes interven-
cions.

3.2. El pati central i la cisterna
L’espai identificat com a pati central venia prèviament deter-
minat per la seva situació —al bell mig del recinte castral—, 
però també per les dades procedents de les fonts documen-
tals, ja que en l’inventari del 1596 es parla de l’existència d’un 
pati al centre del qual hi havia la cisterna d’aigua “tota enru-
nada de pedres i terra”. 
Els rebaixos permeten constatar l’existència d’una àmplia 
zona definida per una superfície de 66,28 m² que, tant per la 
seva situació central com per l’absència d’estructures muràri-
es que compartimentessin l’espai, ha de relacionar-se indub-
tablement amb la zona del pati, un espai obert i a l’aire lliure 
a l’entorn del qual s’havien situat les diverses dependències 
del castell.
La zona és delimitada a l’est pels murs de tancament dels 
àmbits 1 i 2, al nord per l’àmbit 5 i a l’oest per l’àmbit 4, i els 
elements i les estructures relacionades amb les restes de l’en-
trada principal al castell. Els nivells rebaixats fins ara (encara 
no exhaurits) permeten, doncs, descriure aquest pati com un 
espai molt diàfan, de planta irregular, adaptat als límits de les 

diverses estances que l’envolten. L’únic espai a l’aire lliure de 
l’interior del castell que devia actuar, a més, com a centre dis-
tribuïdor dels accessos i els passos cap a les diverses estances.
Els treballs d’excavació de la zona del pati van permetre final-
ment aclarir la suposada existència d’una cisterna d’aigua i 
la seva ubicació. Se situa a l’extrem sud d’aquest espai i se’n 
coneixia l’existència a partir de les fonts documentals. En l’es-
mentat inventari del 1596 és un element citat com en estat 
precari de conservació: “Tota enrunada de pedres i terra” per 
la qual cosa es mana que “se fassa un coll y assò ab la breve-
tat possible perquè en cas que dita fortalesa fos asitiada, lo 
que Déu nou vullle, dins dos dies faltarie al capità y soldats la 
aygua que per sos sustento necessiten.” La cisterna es docu-
menta ja l’any 1549, quan es parla d’omplir-la i de la necessitat 
de netejar-la.
D’acord amb les excavacions realitzades, ara podem obser-
var-ne les seves característiques, a més de constatar-ne la 
seva existència. L’interior és cobert per una volta construïda a 
base de pedres de pissarra disposades a plec de llibre i lliga-
des amb morter de calç, una estructura que es recolza sobre 
les parets verticals de la cisterna, de planta interior circular 
que conserva als murs un arrebossat a base de morter de calç 
destinat a la impermeabilització.
A l’interior, en el punt de contacte entre la volta i la paret cir-
cular de la cisterna s’hi observa la presència de quatre forats 
de perfil quadrangular i distribuïts regularment en el cercle 
que forma la part superior de la paret de la cisterna, i que han 
d’intepretar-se com els encaixos dels cindris, elements utilit-
zats per a la construcció de la volta.
A banda d’aquests quatre encaixos, a mitja alçada de la volta, 
al costat sud-est, s’observa l’existència d’un altre forat de sec-
ció quadrangular que correspondria a un petit canal d’apor-
tació d’aigües des de l’exterior. Per ara no ha estat possible, 
però, identificar-la a l’exterior.
La fondària documentada —no definitiva— de la cisterna 
és de 3,50 m respecte a la part superior de la boca, tot i 
que la presència d’enderroc a la part baixa no permet, per 
ara, determinar-ne la fondària total ni tampoc la forma de 
la base. L’interior, de planta circular, presenta un diàmetre 
de 2,50 m.

Imatge 6. Restes del camí exterior d’accés a la fortificació. Imatge 7. Vista del pati central i la cisterna.
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3.3. Les estances de la meitat est
Actualment, pervenen ja al descobert totes les restes exis-
tents a la meitat est del recinte, una zona on s’ha pogut definir 
clarament l’espai i la forma de la torre semicircular a l’extrem 
nord-est i on s’ha evidenciat l’existència de dos grans àmbits 
o dependències (àmbit 1 i 2).
La torre nord-est. A l’extrem nord-est del conjunt s’ubica un 
espai de planta semicircular clarament associat a l’estructura 
d’una torre de guaita o vigilància. És definit per la continuació 
del mateix mur de muralla que en aquest lloc segueix definint 
la forma semicircular. El mur presenta notables diferències de 
conservació, i en algun lloc es preserva en més de dos metres 
d’alçada, mentre que al tram nord el mur de la torre està con-
servat arran dels mateixos nivells de circulació.
L’interior de la torre era reblert per l’habitual estrat d’enderroc, 
amb una potència màxima de 2,50 metres. Sota aquest estrat 
es localitzava un nivell de terres més netes, amb força presèn-
cia de cendres i restes de cremat que cal interpretar com el 
nivell d’ús dels darrers moments d’ocupació del castell i que, 
per l’abundant material arqueològic localitzat, cal situar a la 
segona meitat del segle XVII.
La torre es comunica per l’oest amb un àmbit (àmbit 2) a tra-
vés d’una porta oberta al mur mitger existent entre aquestes 
dues dependències.
A l’hora d’interpretar aquesta torre semicircular hem de tenir 
presents les descripcions que es fan en l’inventari del 1596, en 
què es parla específicament de l’existència de dues torres: la 
“torre nova” i la “torre redona”. Tot i que no s’esmenta la for-
ma de l’anomenada “torre nova”, sembla evident que parlar 
de la “torre redona” ha de relacionar-se amb la torre sobira-

na, que, efectivament, és una torre de planta circular situada 
a l’extrem oest, al punt més alt de la fortificació. Per contra, i 
per eliminació, l’anomenada “torre nova” ha de correspondre 
forçosament a l’estructura semicircular que sobresurt a l’ex-
trem nord-est del castell. La fortificació no té més torres que 
les esmentades.
Una altra cosa és el motiu pel qual s’identifica aquesta torre 
com a “torre nova”, una definició que identificaria un element 
constructivament posterior a la torre rodona. Cal recordar que 
l’ús d’aquesta nomenclatura correspon a una documentació 
escrita a finals del segle XVI, segles després de la construcció 
del primitiu castell medieval (s. XIII). És molt probable, si tenim 
en compte l’evolució i l’adaptació general d’aquestes fortifica-
cions, que el castell hagués estat objecte d’algunes reformes 
al llarg dels segles posteriors a la seva construcció inicial.
Però en aquest sentit cal tenir especialment en compte les 
informacions derivades de les fonts del segle XVI, en què al-
gunes de les estructures del castell es presenten com a força 
malmeses i amb importants necessitats de reparació. De l’any 
1549 es conserva un document de pagament al “ferrador fus-
ter que féu los portals y fusta las torres, losador que cobrí lo 
castell”, o el pagament de 8,5 lliures al mestre de cases de Ta-
vascan “per la hobra del castell”. Igualment, en l’inventari del 
1596 apareixen esments de les necessitats de reparació de la 
torre rodona: “...dita torre redona ans de cobrir-la se [...] de al-
sar dotze pams per a que pogués señorejar lo padrastre que 
té dita torre a dos-centes passes a la part del port...” “fonch 
mirada i visurada la torre redona per dit senyor visitador, la 
qual fonch trobada descuberta de teulada sota cel obert, la 
qual té necessitat precisa de que.s cobrie promptement por 
lo que dita torre redona és la que està en defensa dels dos 
ports, y estan descuberta no poden estar dins de aquella les 
pesses ni soldats...”. 
Som, per tant, a finals del segle XVI davant d’una fortificació 
amb clares deficiències que calia reparar, atesa la important 
posició estratègica del castell en la vigilància dels passos i 
també dels acords establerts entre les poblacions de banda i 
banda del Pirineu per evitar conflictes i enfrontaments.
Així doncs, tenint en compte la hipòtesi que la torre nord-est 
correspon a una construcció del segle XVI, i a mesura que s’ha 
pogut avançar en la recerca arqueològica, sembla cada cop 
més probable que gran part o tota la meitat est de la fortifi-
cació avui conservada correspon al resultat de les obres de 
reforma que, interpretem s’hen var dur a terme al segle XVI 
i de les quals en tenim les referències documentals aïllades 
que hem esmentat. No podem, però, en l’estat actual dels es-
tudis, afirmar de forma categòrica la cronologia dels diversos 
elements que conformen el castell ni distingir o determinar 
quines parts podrien ser originals i quines reformades en èpo-
ca moderna.
Cal tenir molt present que la identificació de diferències cons-
tructives en aquests territoris és especialment difícil atesa la 
perdurabilitat de tècniques i pràctiques ancestrals, amb un ús 
continuat i idèntic de la pedra local com a material essencial 
per a la construcció. En aquest sentit, esdevé especialment 
significatiu observar que totes les estructures i els murs que 
conformen la fortificació són bastits amb el mateix tipus de 
pedra, amb una disposició idèntica, o en tot cas impossible de 
distingir segons criteris tipològics, i encara menys cronològics.

Imatge 8. La torre nord-est.
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Àmbit 1. Com ja era conegut abans d’iniciar qualsevol in-
tervenció arqueològica, aquest àmbit es caracteritza per la 
presència de l’estructura, força ben conservada, d’un forn de 
pa. Els rebaixos efectuats durant la campanya del 2012 han 
permès definir clarament el perímetre que ocupava aquesta 
estança, l’alçada conservada dels murs i la cota on se situaven 
els darrers nivells de circulació.
L’excavació constata la funcionalitat d’aquesta estança, des-
tinada a obrador per a l’elaboració del pa. L’espai és ocupat 
en gran part per l’estructura del forn, de planta semicircular i 
perfectament adaptat al mur de tancament nord de l’estança 
i al tram de muralla est i sud, que delimiten l’espai per aquests 
costats. La part restant, entre el mur de tancament oest i l’es-
tructura del forn, devia d’utilitzar-se possiblement per a l’ela-
boració de la massa i per introduir el pa a l’interior del forn a 
través de l’obertura, encara conservada, existent a una alçada 
d’un metre respecte als nivells de circulació.
Tot i que la documentació escrita no fa referència a l’existència 
d’aquest forn, les restes conservades corroborarien la funcio-
nalitat d’aquesta estança.

Àmbit 2. Correspon a l’estança més gran documentada a l’in-
terior del castell (exceptuant-ne el pati central). Presenta una 
forma trapezoïdal i es comunica a través de sengles portes —a 
l’oest i a l’est— amb el pati central i amb la torre nord-est. Per 
les seves característiques i dimensions, sembla que podria re-
lacionar-se amb la cambra que en el document de l’any 1596 
descriuen com a situada a l’entorn del pati i “ahont dormen los 
soldats quan los altres fan guàrdia o sentinella”. La identificació 
d’aquesta estança amb el dormitori dels soldats pot relacio-
nar-se amb la cita de l’esmentat inventari, però també amb les 
característiques de l’espai que, comparat amb la resta, sembla 
el més adequat per a aquest ús.
D’entrada l’inventari la descriu com una cambra situada a l’en-
torn del pati, fet que s’avé clarament amb la posició de l’Àmbit 
2. D’altra banda, cal tenir present que aquest àmbit esdevé 
l’estança més gran de les que formen l’espai interior del castell 
i és també la més regular quant a forma i, sobretot, a topogra-
fia. Malgrat que no es va excavar el nivell d’ús, sembla força 
probable que el sòl de circulació tingui certa regularitat, situ-
ació que no succeeix en cap dels àmbits o espais identificats 

D’una banda, la hipòtesi sobre la possible cronologia construc-
tiva de la torre nord-est en època moderna podria venir avala-
da per la localització de les restes d’una estructura documen-
tada durant l’excavació a l’interior de la torre i que considerem 
anterior a la seva existència. Es tracta de les restes d’un mur 
conservat molt residualment sota el darrer nivell d’ús.
Aquesta estructura presenta evidències d’haver estat tallada 
per la construcció del tram circular nord de la torre. També 
són clares les diferències en la seva fàbrica constructiva, que 
conserva traces d’obra en opus spicatum, una forma no docu-
mentada en cap de les estructures del castell.
Malgrat la residualitat d’aquestes restes, que per la seva 
posició a l’extrem nord no presenten continuïtat més en-
llà d’aquesta, hem d’interpretar-les indubtablement com el 
vestigi d’una construcció clarament anterior a l’existència de 
la torre semicircular i també als nivells de circulació que s’hi 
associen. En cap cas podem associar les restes d’aquesta es-
tructura amb algun element existent a l’interior de la torre ni 
coetani a aquesta.
És, doncs, evident que es tracta d’unes restes anteriors a la 
construcció de la torre que la documentació del segle XVI 
esmenta com a “torre nova”, una construcció que, en època 
moderna, devia substituir les estructures medievals d’aquesta 
part del castell i de les quals no podem interpretar gairebé 
res, ja que se’n va preservar únicament el petit tram de mur 
esmentat.
Aquest fet evidencia l’existència d’importants reformes, com a 
mínim en aquesta part del castell, i permet posar en dubte la 
cronologia medieval d’algunes parts de la fortificació.

Imatge 9. Vista de les restes del mur que interpretem que és anterior a la 
construcció de la torre semicircular.

Imatge 10. Vista general de l’Àmbit 1 amb l’estructura del forn de pa.
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a la meitat oest del castell, on s’observa un habitual i acusat 
pendent dels nivells de circulació, la qual cosa faria impensa-
ble i impracticable el seu ús com a dormitori. Òbviament tam-
poc el pati central podria haver tingut aquesta funcionalitat, 
ja que era un espai a l’aire lliure.
Finalment, tampoc podem considerar com a dormitori l’es-
tança identificada com a Àmbit 1, ja que, com hem vist, s’hi 
ubicava l’estructura del forn de pa, un element que ocupa 
gran part de l’estança. La presència del forn no seria cohe-
rent, per qüestions òbvies, amb l’ús d’aquest àmbit com a 
dormitori, tenint en compte, a més, que la presència del forn 
reduïa notablement el nombre de persones que s’hi podien 
encabir.
Així doncs, l’observació del conjunt interior del castell, al 
costat de les referències derivades de les fonts del 1560, ens 
permet interpretar que l’estança identificada com a Àmbit 2 
devia d’utilitzar-se com a dormitori dels soldats, un fet que, a 
més, es devia veure afavorit per la presència del forn de pa a 
l’habitació situada immediatament al sud i que, en cas d’estar 
en funcionament, devia permetre la transmissió de certa calor 
al dormitori, una escalfor especialment gratificant durant els 
hiverns de Tavascan.

4. CONCLUSIONS
Finalment, després de la intensa campanya del 2012 podem 
ja valorar de forma més clara la possible cronologia construc-
tiva de les estructures conservades del castell de Tavascan. Si 
bé sabem per la documentació escrita que el castell és una 
fortificació bastida entre els segles XIII-XIV, les dades obtin-
gudes indicarien que a la meitat est s’haurien produït impor-
tants modificacions i reconstruccions, que van eliminar de 
forma gairebé total la fortificació medieval.
En aquest sentit, tant la forma de la torre nord-est, de planta 
semicircular, com la forma constructiva dels murs, la grandà-
ria de les estances d’aquesta zona o la seva distribució sem-
blen indicar que en aquesta part s’haurien produït transfor-
maiques notables al segle XVI.
Aquesta interpretació tindria el suport de les descripcions 
escrites del segle XVI, en què s’esmenta l’important estat de 
degradació d’algunes zones del castell i la necessitat de dur-hi 
a terme reparacions de certa consideració. No podem tampoc 
oblidar que l’edat moderna és una època d’importants tras-

balsos i conflictes a la zona, en els quals el castell de Tavascan 
es va trobar plenament immers.
Finalment, a través dels materials arqueològics exhumats po-
dem corroborar que l’abandonament del castell es va produir 
a mitjan segle XVII, moment al qual corresponen les restes 
ceràmiques localitzades. Aquest abandonament coincidiria 
amb les informacions procedents de les fonts escrites en què, 
en un document del 1790, s’esmenta que el castell de Tavas-
can es trobava en ruïna: “Ha habido un castillo, ya oy derruído, 
y en su tiempo, según sus indicios de bastante fortificación, 
por esser de aquellos tiempos.”
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EL CASTELL DE PERAMOLA. 
CAMPANyA DE PROSPECCIÓ 
ARQUEOLÒGICA I LECTURA

DE PARAMENTS
Carles Gascón Chopo1, Raquel Codina Miquela2

RESUM
El que va ser casal parroquial de Peramola, situat al 

capdamunt d’aquesta població, ha estat identificat amb 
l’antic castell medieval. La campanya de prospecció 

arqueològica duta a terme amb motiu d’una interven-
ció de l’Ajuntament de Peramola va revelar la complexa 
història constructiva de l’edifici, del qual no s’han trobat 

vestigis dels seus suposats orígens medievals, però sí evi-
dències palpables de la seva funció residencial des de la 

baixa edat mitjana, amb canvis significatius motivats per 
l’incendi de Peramola l’any 1714 i el canvi de la dinastia 

baronial que senyorejava la població i el seu terme a finals 
del segle XVIII.

PARAULES CLAU
Peramola, lectura de paraments, arquitectura residencial, 

edat moderna.

ABSTRACT
What was the parish house of Peramola, located at the top 

of this town, has been identified with the old medieval castle. 
The archaeological survey campaign was conducted with an 
intervention by the City Council of Peramola, which revealed 

the complex history of the building construction, finding no 
traces of its assumptions of medieval origins, but tangible 

evidence of its residential function from the Middle Ages was 
found, with significant changes caused by the Peramola fire 
in 1714 and change of the baronial dynasty that dominated 

the town and its boundaries in the late 18th century.

KEYWORDS
Peramola, stratigraphycal analysis of the wall, residential 

architecture, early modern period.
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A la part alta del nucli de Peramola (Alt Urgell) hi ha un immo-
ble conegut com el Casal que la memòria popular identifica 
amb l’antic castell de la població. Des del moment en què va 
perdre el seu ús residencial, ja entrat el segle XX, els succes-
sius propietaris van permetre la seva utilització als veïns de 
Peramola com a espai de reunions, casal juvenil, o ja en els 
darrers temps, casal parroquial. A la dècada de 1980 el Casal 
va ser clausurat pel seu mal estat i l’any 2010 es trobava en un 
estat de ruïna incipient. Va ser en aquest moment quan l’Ajun-
tament de Peramola va aconseguir dels propietaris una auto-
rització per fer-se’n càrrec de la rehabilitació per poder-lo re-
obrir com a equipament per al gaudi dels veïns de Peramola.
La identificació de l’edifici del Casal amb l’antic castell de Pe-
ramola va motivar en el seu moment la catalogació de l’im-
moble com a bé cultural d’interès nacional, fet que imposava 
la realització d’un informe historicoarqueològic per poder-hi 
dur a terme qualsevol intervenció. Amb aquests precedents, 
i d’acord amb les indicacions del Departament de Cultura, 
l’Ajuntament de Peramola va plantejar l’execució d’una inter-
venció arqueològica que integraria la realització d’una sèrie 
de sondejos arqueològics i la lectura de paraments de l’immo-
ble, amb la finalitat d’obtenir les dades sobre la seva evolució 
constructiva i la potència dels seus nivells arqueològics, prèvi-
ament a qualsevol intervenció sobre l’edifici.

1. LOCALITZACIÓ DEL JACIMENT
El Casal de Peramola, identificat, com hem dit, amb el castell 
medieval d’aquest indret, rep el seu nom pel fet d’haver fun-
cionat com a centre cívic o casal parroquial fins al moment de 
la seva clausura (Espunyes 1995: 78-85). Es troba a la part més 
alta del nucli de Peramola, situat al sud-oest de la comarca de 
l’Alt Urgell, als primers contraforts que delimiten l’anomenada 
plana de Tragó, a la riba dreta del Segre, amb la serra d’Aubenç 
i el roc del Cogul. Es tracta de la principal població del munici-
pi homònim, del qual és la capital.
Peramola és un nucli configurat per un caseriu que es disposa 
a redós d’un turó. La part més elevada del conjunt és ocupada 
per una sèrie d’edificis residencials articulats al voltant del Cap 
del Carrer, un carreró clos, disposat en sentit est-oest, tancat 

per l’extrem de llevant i comunicat a través d’un pas cobert 
amb el carrer Nou per l’extrem de ponent. Aproximadament 
el tram central del Cap del Carrer, en el sector nord, és ocupat 
per l’immoble del Casal.
Es tracta d’un edifici entre mitgeres. Consta d’un edifici prin-
cipal de planta rectangular, dos pisos i celler, cobert amb una 
teulada de doble vessant, i un pati situat entre aquest edifici 
principal i cal Quimet, al qual s’obre la porta principal del con-
junt des del Cap del Carrer. Així mateix, adossat a la façana 
nord de l’edifici, i pràcticament al vessant del turó, hi ha un 
terraplè al qual s’accedeix des de l’edifici principal, on hi havia 
hagut un hort fins no fa gaires anys.

2. EL CASTELL DE PERAMOLA: 
UNA APROxIMACIÓ HISTÒRICA
L’any 997 el comte Ermengol I donava la població de Sallent 
a la catedral de la Seu d’Urgell. Entre els signataris d’aquesta 
donació hi havia un Arnau de Peramola (Baraut 1980: 82). Es 
tracta del primer esment del topònim vinculat, en aquest cas, 
a un personatge del qual suposem un vincle amb l’indret de 
Peramola, potser un dels primers titulars del llinatge feudal 
que governaria Peramola i el seu terme fins al segle XV. En 
qualsevol cas, Peramola figura en la documentació com a to-
pònim indicatiu d’un indret determinat l’any 1026, moment 
en què consta que “Petram Molam cum suis terminis” perta-
nyen a l’honor d’Arnau Mir de Tost, però caldrà esperar al 1071 
per trobar el primer esment explícit del castell de Peramola 
al testament de l’esmentat Arnau Mir (Catalunya Romànica 
1992: 279).
En època medieval, Peramola no seria l’únic castell d’aquell 
territori. Al segle X ja es documenten dos castells més que 
es trobaven a les seves immediacions: Oliana i Castell-llebre 
(Catalunya Romànica 1992: 263 i 284). Però si aquests castells 
s’havien erigit per garantir el control del pas pel grau d’Oliana 
remuntant el riu Segre, el castell de Peramola quedava massa 
lluny d’aquest pas i s’hauria construït amb una altra finalitat: 
el control de la ruta que unia aquelles terres del Segre mitjà 
amb la conca de Tremp,1 amb unes repercussions que, si bé 
podien ser rellevants durant l’edat mitjana —de fet determi-
narien l’erecció del castell— serien particularment greus per a 
la història de la població durant el segle XVIII en el context de 
la Guerra de Successió.
Durant l’edat mitjana, el castell de Peramola i el seu terme 
estan vinculats al llinatge dels Peramola, vassall dels comtes 
d’Urgell, per bé que aquest vassallatge no sempre va ser ac-
ceptat de bon grat: l’any 1173 el comte Ermengol VII reclama-
va la senyoria sobre el castell de Peramola al senyor Ramon de 
Peramola, el qual es negava a reconèixer el domini superior 
comtal. Sotmesa la qüestió al bisbe de Barcelona, el veredicte 
va ser favorable als interessos comtals i el senyor de Peramola 
es va veure obligat a jurar-li fidelitat pels castells de Peramola 
i Madrona (Miret i Sans 1900: 140-141).
La nissaga dels Peramola es va extingir l’any 1428 amb la mort 
sense descendència del baró Bernat Guillem de Peramola. Va 
ser succeït pel seu nebot Guillem Ramon Desbrull i de Pera-
mola, la descendència del qual dirigiria els destins de la ba-
ronia fins a mitjan segle XVI, quan la família aragonesa dels 

1 Encara l’any 1845, Pascual Madoz recollia el pas per Peramola d’un camí que enllaçava 
Tremp amb Cardona (Madoz 1985, II: 210).

Figura 1. Plànol de localització del Casal de Peramola. Base 
cartogràfica: ICC. Mapa 1:5.000
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Zurita y de Castro succeiria els Desbrull (Espunyes 1995, p. 82). 
Unes dècades abans, els barons havien abandonat el lloc de 
Peramola com a residència habitual: la darrera a viure-hi va 
ser la baronessa Briando Desbrull, que va deixar la població 
cap al 1500 (Espunyes 2011: 12).
L’any 1573, Peronella Zurita y de Castro, baronessa de Pera-
mola, es casava amb Pere Galceran de Pinós i Fenollet, vidu 
de Rafaela d’Icard, vescomte de Canet i Illa (Espunyes 1995: 
82). L’herència de la baronia de Peramola va recaure en el fill 
Miquel de Pinós, que va morir l’any 1607 sense descendència 
legítima, motiu pel qual la titularitat va tornar a mans de la 
mare, Peronella, que l’any 1616 la va cedir al seu fill Joan de Pi-
nós i Castro, el qual, al seu torn, moriria també sense descen-
dència l’any 1635. De Joan de Pinós i Castro la baronia passa 
a la seva germana Marianna, i a la seva mort, l’any 1654, a la 
seva germana Francesca (Espunyes 2005: 12), vídua de Juan 
Francisco Cristóbal Fernández de Híjar, duc de la casa arago-
nesa d’Híjar, amb qui s’havia casat en segones núpcies (Casaus 
Ballester 2008: 107). Francesca va renunciar a la baronia de Pe-
ramola i va disposar que tot allò que li havia pervingut de la 
branca dels Pinós passés a la seva germana Anna, que també 
va morir sense descendència, no sense abans haver llegat en 
el seu testament dictat l’any 1666 la baronia de Peramola al 
duc Jaime de Silva Fernández de Híjar, fill de la seva neboda 

Isabel Margarida Fernández de Híjar (Espunyes 1995: 12-13).
Interpretem sobre la base de tots aquests complexos atzars 
successoris que la baronia de Peramola havia anat a parar a 
mans d’uns titulars estretament vinculats amb les cases de Pi-
nós i d’Híjar, senyors de grans dominis distribuïts per Catalu-
nya i Aragó i poc preocupats per una senyoria modesta com la 
baronia de Peramola, fins al punt que la baronessa Francesca 
de Castro-Pinós, que havia estat consort del duc d’Híjar i mare 
de la duquessa Isabel Fernández de Híjar, se’n va desentendre 
a favor de la seva germana, que va propiciar que l’herència 
recaigués finalment en el llinatge dels Silva.
En paral·lel al progressiu allunyament dels barons de Peramo-
la —deixant-hi en tot moment els procuradors que vetllaven 
pels seus drets (Espunyes 2011: 11-15)— a principis el segle 
XVIII es produeix un esdeveniment que tindria les seves prò-
pies conseqüències en l’evolució del castell i del conjunt de 
la població: l’incendi de Peramola per part de les tropes bor-
bòniques en el decurs de la Guerra de Successió. El fet es va 
produir el mes de gener de 1714, durant la retirada que van 
protagonitzar les tropes filipistes des d’Oliana fins a Solsona 
—seguint l’itinerari que unia la conca de Tremp amb Cardona, 
segons hem comentat més amunt— per no quedar bloque-
jades. En la lluita consegüent, el comandament borbònic va 
manar penjar vuit presoners i incendiar Peramola per escar-

Figura 2. Planta de l’immoble del Casal de Peramola. Base planimètrica: plànol 1:100 de TAUP, S.L.P.
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mentar els seus enemics (Espunyes 1995: 30-31). Els efectes 
de l’incendi del 1714 van ser notables. En el cadastre del 1716, 
d’un total de 88 cases que formen part del nucli, 19 figuren 
amb algun tipus d’afectació en grau divers, que oscil·la de 
l’abandó a la destrucció total, amb alguns graus intermedis 
de ruïna, apuntalament o ensorrament parcial.2

Paral·lelament, i lluny de Peramola, el mes d’octubre de 1714 
es casava Rosa de Silva y Pimentel, baronessa de Peramola i 
filla de Jaime de Silva Fernández de Híjar, amb Baltasar Soler 
de Marrades-Vic i Cernesio, comte de Sallent. Mort el seu ma-
rit l’any 1729, la baronessa Rosa va fer donació de la baronia 
de Peramola al seu testament, redactat l’any 1739, al seu ca-
pellà i confessor, el prevere Agustín de Navarrete. La donació 
va ser discutida pels hereus de la baronessa, però cap al 1755, 
Jacinto de Navarrete, comissari ordenador de la marina a San-
tander, i germà i hereu del prevere Agustín, va aconseguir que 
els tribunals li adjudiquessin la baronia (Fluvià 2004). Malgrat 
tot, els ducs d’Híjar van continuar amb els plets per reclamar 
com a pròpia la baronia de Peramola als primers Navarrete 
que van gaudir-ne la titularitat, fins que l’any 1793 Pedro de 
Alcántara Fadrique Fernández de Híjar va establir una concòr-
dia amb Francisco de Navarrete y Sebastián, nét de Jacinto de 
Navarrete, per la qual el duc d’Híjar renuncià definitivament 
a la baronia de Peramola a favor de la família de Navarrete 
(Espunyes 2005: 14).
El llinatge dels Navarrete va seguir al capdavant de la baronia 
de Peramola i de la titularitat del castell sota Pedro de Alcán-
tara de Navarrete, fill de Francisco de Navarrete i membre de 
la Junta carlina de Berga. Mort sense descendència l’any 1855, 
va ser succeït a la baronia pel seu nebot José de Castañeda 
y de Navarrete, mort solter l’any 1890, i pel germà d’aquest 
darrer, Carlos de Castañeda y de Navarrete, mort també solter 
l’any 1902. A la mort d’aquest darrer, el seu oncle Florencio 
Ceruti y de Castañeda va demanar la successió en el títol de 
baró de Peramola, que li va ser concedida per Reial Carta del 
1902 i que s’ha mantingut fins a l’actualitat dins de la mateixa 
línia (Fluvià 2004).
Els mateixos anys en què s’extingeix la línia dels Castañeda 
y de Navarrete, i sembla que no per casualitat, es produeix 
l’alienació de l’immoble del castell. És en aquells moments de 
principis del segle XX quan es produeix una remodelació ra-
dical del conjunt que fins aleshores havia estat propietat dels 
barons. L’any 1913 s’hi estableix el domicili del Centre Agrícola 
Mutualista de Peramola i l’any 1936, a l’inici de la Guerra Civil, 
el comitè revolucionari local. Acabada la guerra va ser local 
de la Sección Local de la FET y de las JONS Femenina i, encara 
més endavant, habilitat com a casal parroquial, d’on deriva el 
nom amb què es coneix l’actual edifici a Peramola popular-
ment. En el moment de dur a terme la intervenció l’edifici res-
tava pràcticament en l’abandó (Espunyes 1995: 84-85).

3. SONDEJOS ARqUEOLÒGICS
Durant la primera fase de la intervenció al castell de Peramo-
la van obrir-se quatre sondejos, un dels quals a l’exterior de 
l’immoble i els altres tres a l’interior. El primer sondeig (CA-1) 
es va obrir a la part superior del pujador del castell que hi ha 
davant de la façana nord de l’immoble, que el comunica amb 

2 AHL, cadastre antic (1716-1862), Peramola, sig. 126, Respuestas generales, 1716, f. 
42r-73r.

el carrer de Frederic Ribó, que circueix la base del turó del cas-
tell pels seus vessants nord i est. Aquesta cala va ser oberta 
amb l’objectiu de trobar una continuïtat als murs exteriors de 
l’immoble cap a llevant, que semblaven identificar-se amb el 
recorregut d’una muralla. Els resultats van ser negatius i l’úni-
ca estructura recuperada va ser un antic graó situat en sentit 
transversal al pujador, format per un aparell de llosa i maó i 
que descansava sobre una preparació executada directament 
sobre el nivell de paleosòl.
A la cara interior de la portada del pati del Casal va ser prac-
ticada una segona cala (CA-2), que presentava quatre unitats 
estratigràfiques, una de les quals, negativa, formada per un 
forat reomplert d’uns 40 cm de diàmetre i de poca profundi-
tat, i un nivell amb presència de material contemporani que 
reposava just sobre el nivell del paleosòl. La cala CA-2 revela, 
així mateix, que els murs de l’immoble en aquest àmbit no 
tenien fonamentació i que en algun moment de l’evolució 
constructiva del conjunt hi hauria hagut alguns rebaixos a la 
solada fins a deixar els fonaments a la vista.
El tercer sondeig (CA-3) va ser obert al terraplè del sector nord 
de l’immoble, que en els darrers temps havia fet d’hort. Es 
tracta d’un espai reomplert en un moment en principi inde-
terminat, situat entre una tanca exterior que integra vestigis 
de diferents èpoques i el mur nord de l’immoble, on recent-
ment s’hi ha descobert un trull enterrat. El terraplè soterra 
pràcticament un recambró que hi ha a l’extrem nord del pati 
de l’immoble i, de fet, la cala CA-3 va ser oberta en una de les 
cantonades d’aquest recambró, en contacte amb les diverses 
unitats estratigràfiques que configuren el terraplè. La profun-
ditat de la cala va ser condicionada per la inestabilitat dels 
estrats de reble, que desaconsellaven aprofundir a més d’un 
metre. Per sota dels nivells superficials es va trobar un estrat 
molt potent format per material de reble, constituït per pe-
dra, carreus, teules i grava i acompanyat de cendres i carbons 
abundants, juntament amb material ceràmic datador a cavall 
dels segles XVII-XVIII.
Finalment, la darrera cala (CA-4), oberta a la part interior de 
l’entrada de l’esmentat recambró del sector nord del con-
junt, aporta com a estrat més significatiu el paviment antic 
d’aquesta estança parcialment cegada, com explicarem a 
continuació, per un mur construït per delimitar la divisió de 
l’immoble en temps recents. Per sobre d’aquest paviment, 
parcialment destruït, hauria estat construït sobre el nivell del 
paleosòl, i va ser recuperat un fragment de ceràmica vidriada 
dels segles XVII-XVIII.

4. LECTURA DE PARAMENTS
La complexitat de la història constructiva de l’edifici va impo-
sar grans dificultats interpretatives en aquesta segona fase 
del projecte, que va consistir en una lectura de paraments 
amb l’objectiu d’establir-ne la seqüència constructiva. Per 
facilitar l’anàlisi, es va procedir a la divisió del conjunt en di-
versos sectors homogenis, dels quals es va identificar com un 
dels més antics un recambró que tanca el pati de l’immoble 
pel seu costat nord. Aquesta estructura, de planta rectangu-
lar, està coberta amb una volta de canó parcialment ensor-
rada, construïda amb taulons en un moment posterior al de 
la construcció del recinte, i és separat per un mur que tanca 
l’estança pel sector de llevant, construït en un moment poste-
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rior per dividir la propietat amb cal Quimet. El parament dels 
murs originals és de carreu ben treballat i disposat en filades, 
amb lligam de morter de calç. Una porta d’accés al mur de 
migdia comunica el recambró amb el pati interior de l’edifici. 
Per construir-la es va rebentar el mur sense gaires miraments, 
possiblement en substitució a l’altra porta, actualment cega-
da, que es troba a la cantonada sud-est.
Per la cara exterior, el recambró resta ocult en la seva pràctica 
totalitat un terraplè (figura 4) que tanca el conjunt pel seu sec-
tor nord per ocupa tota l’amplada de l’immoble i que té entre 
quatre i sis metres de profunditat. El material de reble que 
configura el terraplè és contingut dins d’un mur que s’aixeca 
al sector nord, que presenta diversos estadis constructius, en-
tre aquests, una cantonada feta a base de carreus que per tèc-
nica constructiva recorda les parts constructives més antigues 
del conjunt. L’obertura en aquest terraplè de la cala CA-3, amb 
recuperació de material de jardineria en els estrats superiors, 
la troballa fortuïta d’un trull enterrat poc abans d’iniciar els 
treballs arqueològics i la tradició oral del poble de Peramola, 
que ens parla del seu ús com a hort en temps recents, ens 
permet determinar la naturalesa d’aquest sector com el re-
sultat d’una acció de terraplenat d’aquesta part de l’immoble 
amb material de rebuig, amb la finalitat de convertir-lo en una 
terrassa de conreu. El terraplè va ser rebentat en un moment 
posterior a la seva construcció per permetre el pas del carrer 
del pujador al castell. En aquesta operació s’hauria deixat a la 
vista fins i tot part del morter que revestia el trull.
La meitat occidental de la superfície de l’immoble és ocupa-
da per l’edifici principal, de secció rectangular i dues plantes, 

i un gran celler que ocupa tota la seva superfície i condiciona 
el nivell de la planta baixa, que puja setanta centímetres per 
sobre del nivell del carrer i del pati. El celler està excavat di-
rectament sobre el paleosòl argilós que configura el turó del 
castell, i és cobert per una ampla volta de perfil rebaixat. S’hi 
accedeix des de l’exterior, per unes escales que baixen des del 
pati. Els seus murs presenten un parament de carreus irregu-
lars units amb morter de calç que revesteixen la terra argila 
del paleosòl. Per tots els murs i pel terra del recinte hi ha di-
verses cales incontrolades, probablement relacionades amb 
les llegendes que parlen de l’existència de túnels que comu-
niquen diverses dependències del poble de Peramola amb el 
castell. Una d’aquestes prospeccions, que ha rebentat bona 
part del revestiment del costat sud del celler, permet contem-
plar els estrats de la fonamentació del mur de la façana que 
s’obre al Cap del Carrer.
Per sobre del celler s’aixeca un edifici de complexa interpre-
tació, els murs de tancament del qual pertanyen a moments 
constructius diferents. En aquest sentit, el mur de tancament 
de llevant és el més antic del conjunt. Coetani amb el recam-
bró del sector nord, amb el qual lliga perfectament, el mur de 
llevant de l’edifici principal presenta en la seva planta baixa 
quatre obertures, tres de les quals estan tapiades i només una 
quarta, situada a un nivell superior a les altres, és actualment 
practicable. Aquesta diferència d’alçades planteja el fet que 
fins i tot el celler hauria estat construït en un moment poste-
rior a aquest mur de llevant, fet que va obligar la construc-
ció de la volta per sobre del nivell de la planta baixa a tapiar 
els antics accessos i a obrir-ne un de nou a més alçada. A la 
primera planta també hi ha una porta cegada situada al seu 
costat sud. Un despreniment parcial del rebliment del mur en 
aquest sector permet veure una sèrie d’arquivoltes en un dels 
seus muntants. Actualment aquesta porta donaria al buit, 
però la seva existència implica que en les fases primerenques 
d’aquest sector de l’edifici hauria funcionat com a accés a una 
primera planta que hauria cobert l’actual superfície del pati o, 
si més no, a una passera o una balconada. Els caps de biga de 
fusta que hi ha encara en un nivell inferior d’aquesta façana 
en serien un testimoni.
La resta dels murs de tancament de l’edifici es recolzen sobre 

Figura 3. Façana del Cap del Carrer. Carles Gascón.

Figura 4. Mur de contenció del terraplè, a la façana nord de l’immoble. 
Carles Gascón.
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aquest primitiu mur de llevant i configuren un espai rectangu-
lar, amb una primera planta coberta per dos trams de volta de 
creueria separats per un potent arc faixó central. La construc-
ció de la volta obeeix a una etapa avançada de la història de 
l’edifici. És clarament posterior al mur de llevant; l’obertura ce-
gada que presenta a la seva primera planta baixa per sota del 
nivell de la solada construïda sobre la volta així ho evidencia. 
La primera planta de l’edifici principal presenta un accés des 
de l’exterior i està integrada per una única sala molt àmplia i 
de gran alçada, amb un gran finestral que s’obre a nord i una 
balconada de ferro forjat al sud, a la façana del Cap del Carrer. 
El conjunt és cobert amb un trebol sostingut per bigues de 
fusta. Tant els resultats de la lectura de paraments de la façana 
del Cap del Carrer, que analitzarem a continuació, com la lògi-
ca de la seqüència constructiva que imposa el terraplenat de 
la façana nord, indiquen que els murs de tancament de la pri-
mera planta, a excepció del de llevant, el més antic, com hem 
dit, respondrien a una etapa constructiva posterior als murs 
de tancament de la planta baixa i, possiblement, coetània a la 
construcció de la volta de creueria.
La complexitat de la història constructiva del conjunt es per-
cep a simple cop d’ull a la façana del Cap del Carrer (figura 3), 
que tanca l’immoble pel seu sector sud, tant l’edifici principal 
com el pati. De fet, aquest doble tancament de pati i edifici 
configura una dualitat en aquesta façana que aporta un bon 
punt de partida per encetar la seva anàlisi. La part del tanca-
ment de l’edifici principal presenta un mur de carreus més o 
menys irregulars, tant en la mida com en la disposició. Aquest 
mur es recolza sobre el mur de llevant de l’edifici principal i 

presenta una estreta porta oberta en un moment posterior 
a la seva construcció, possiblement en el mateix moment en 
què es construeix el celler, la volta del qual es recolza als ni-
vells més baixos de la cara interior d’aquest sector de façana. 
El nivell superior de la façana, amb inclusió de la pretensiosa 
balconada amb barana de ferro forjat, correspon a un mo-
ment constructiu posterior.
L’altre sector de la façana del Cap del Carrer, el que tanca el 
pati, presenta com a element principal una gran portada que 
configura l’accés principal del conjunt, almenys en les seves 
fases més recents. La portada, de pretensions monumentals, 
adovellada i en arc rebaixat, s’obre a aquest punt de la façana 
sobre un parament format per carreus perfectament escairats 
i regulars, com no n’hi ha en tota l’obra. Corona aquesta por-
tada un escut heràldic i, com a única data precisa que trobem 
en tot l’immoble, l’any 1798 figura gravat a la clau del seu arc. 
Probablement aquesta portada de pretensions monumentals 
hauria estat incrustada a aquest sector de la façana, on pos-
siblement hi havia un accés a l’interior, de la fase anterior de 
la qual resten algunes filades de carreus de tipologia i dispo-
sició molt similar als de la façana de la planta baixa de l’edifici 
principal.
A la part superior del sector de la portada hi ha un pany de 
paret amb una arcada en arc carpanell, actualment cegada 
i amb una finestra quadrangular oberta al seu interior. Apa-
rentment, aquesta tipologia de parament tenia continuïtat a 
la part superior de la façana de l’edifici principal, però hauria 
estat substituïda en la remodelació de la planta superior de 
l’edifici. Aquesta arcada suggereix l’existència d’una galeria 
porticada a la planta superior de la façana que implicaria al-
guna mena de nivell de circulació que, en relació amb l’àm-
bit del pati, hauria desaparegut en remodelacions posteriors, 
però que explicaria igualment la porta cegada de la primera 
planta de la façana llevantina de l’edifici principal.
En qualsevol cas, l’actual pati (figura 5), que ocupa pràcti-
cament la meitat de llevant de la superfície del conjunt de 
l’immoble, resta obert almenys des de la darrera remodelació 
de l’edifici. S’hi accedeix a través de la portada principal de 
la façana del Cap del Carrer, i és delimitat a l’oest per l’edifi-
ci principal de immoble, al nord pel recambró i a l’est per cal 
Quimet, l’immoble veí. En un passat, quan cal Quimet i el Ca-
sal eren d’una mateixa propietat, la façana de cal Quimet hau-
ria estat oberta també al pati, a través d’una àmplia arcada, 
actualment cegada, adovellada i en arc rebaixat. Igualment, 
a la primera planta de l’edifici veí s’intueix l’existència d’una 
porta que s’explicaria per l’existència del trebol o de les pas-
seres de fusta que haurien cobert o recorregut la part alta del 
pati en una fase constructiva anterior. El sector nord del pati 
està ocupat per la caixa de les escales que donen accés a la 
primera planta de l’edifici principal. Aquesta estructura talla 
pràcticament pel mig la gran obertura cegada en arc rebaixat 
del mur de cal Quimet que s’obria al pati, cosa que implica 
la posterioritat de la construcció d’aquestes escales exteriors.
També al sector nord del pati, i per sota de les escales d’accés 
a la primera planta, hi ha un altre tram d’escales que baixa al 
celler. En aquest cas el forat de l’escala està excavada a terra 
i els graons s’adossen al mur lateral del recambró. Tot i que 
aquest element va suscitar algunes dificultats en la seva in-
terpretació, arran de l’alternança de diverses tipologies en el 

Figura 5. Aspecte del pati amb el mur de llevant de l’edifici principal a la 
dreta de la imatge. Lluís Obiols.



ARQUEOLOGIA ARQUEOLOGIA

| 2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN312

parament del forat, s’ha plantejat la hipòtesi que aquesta es-
cala hauria estat construïda en la mateixa fase de la caixa de 
les escales d’accés a la primera planta, per substituir l’anterior 
accés al celler que s’hauria situat en paral·lel al mur de l’edifici 
principal, i que hauria estat amortitzat per les necessitats de 
fonamentació de la caixa de les escales d’accés a la primera 
planta.

5. SEqüèNCIA CONSTRUCTIVA
La primera conclusió dels treballs arqueològics descrits posen 
en evidència que el Casal de Peramola és un conjunt amb una 
història constructiva molt complexa que no permet tancar 
tots els interrogants plantejats al seu voltant.
D’entrada, no ha estat possible trobar cap evidència materi-
al de l’antic castell feudal de Peramola. Ni tan sols, i sempre 
basant-nos en l’evidència material, no hi ha cap altre indici 
que ens permeti vincular l’edifici del Casal amb l’antic castell 
del segle XI que la tradició local, la situació topogràfica del 
conjunt i el fet que hauria estat la residència dels darrers ba-
rons de Peramola abans que es venguessin la propietat. Les 
restes més antigues coincidirien amb la façana de llevant de 
l’edifici principal i amb el recambró que se li adossa a l’extrem 
nord-oriental. El mur de llevant ha estat molt modificat en les 
fases constructives posteriors, però presenta algun element 
puntual, especialment les arquivoltes insinuades a la porta 
de la primera planta, que es podrien complementar amb un 
dipòsit de capitells trobat al terraplè cap a la dècada de 1970, 
decorats amb motius més aviat de tipus classicista i que ens 
podrien estar parlant d’un edifici de caire residencial amb 
certes característiques del gòtic civil (les arquivoltes i els ca-
pitells), combinades amb elements de caire renaixentista que 
es podrien correspondre amb una fase a cavall dels segles XV 
i XVI. En aquest sentit, cal recordar que al segle XV els Desbrull 
succeeixen els Peramola al capdavant de la baronia i que hi 
residirien com a barons fins cap a 1500 (Espunyes 2011: 12). El 
canvi de llinatge abans de la pèrdua de la condició de residèn-
cia del castell podria haver marcat el moment de construcció 
d’aquesta fase residencial baixmedieval, que hauria pogut 
substituir una fase medieval més antiga de la qual no hem 
trobat cap indici.
La segona fase es correspondria amb la construcció del celler 
i dels murs de tancament de la planta baixa de l’edifici princi-
pal, les parts més antigues de la façana del Cap del Carrer, amb 
una galeria d’arcs carpanells en alt que indicarien que l’actual 
pati estaria cobert. Igualment, en aquesta fase es construiria 
el terraplè adossat a la façana nord del conjunt, amb el trull i la 
seva aixeta oberta a l’interior del recambró. En aquest sentit, 
les restes de cendres i de ceràmica localitzades a la cala del 
terraplè ens situen en un moment d’incendi i de destrucció a 
cavall dels segles XVII i XVIII que identifiquem amb l’incendi 
de Peramola de 1714, la possible destrucció de l’edifici que 
ocupava aquell espai en l’etapa precedent i la construcció 
d’un nou edifici aprofitant estructures de l’anterior, que tin-
dria un caire més agrari i menys representatiu, d’acord amb el 
fet que feia anys que els barons no hi residien i que Peramola 
havia esdevingut una possessió més aviat petita i marginal 
dins del complex entramat jurisdiccional dels seus senyors, 
els ducs d’Híjar.
Finalment, la tercera fase, la més recent, consistiria en una 

darrera reforma de l’edifici preexistent mitjançant la substi-
tució de la primera planta de l’edifici principal per una gran 
sala sostinguda per les noves voltes construïdes a la planta 
baixa, amb una pretensiosa balconada de ferro forjat a la fa-
çana del Cap del Carrer, l’estructuració del pati obert tal com 
el coneixem en l’actualitat, la construcció d’un nou accés a la 
planta superior i l’embelliment de l’antiga façana del Cap del 
Carrer amb l’execució d’una portada monumental coronada 
per un escut heràldic, actualment massa malmès per reconèi-
xer el seu contingut. Es tracta novament d’una substitució del 
caràcter funcional i agrari del conjunt resultant de la reforma 
posterior al 1714, per una funció, novament, residencial i re-
presentativa que vincularíem amb la data del 1798, gravada a 
la coronació de la portada del Cap del Carrer i que coincideix 
en el temps amb la consolidació del llinatge dels Navarrete 
com a nous barons de Peramola l’any 1793, a partir del mo-
ment en què el duc d’Híjar va establir la concòrdia amb Fran-
cisco de Navarrete y Sebastián i renunciava definitivament a 
la baronia a favor dels Navarrete (Espunyes 2005: 14).
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
Emplaçada a l’entrada del nucli de població, l’església de l’Assumpció de Coll és un edifici d’una 
sola nau i capçalera amb absis semicircular. Presenta un aparell constructiu fet de carreus regu-
lars i disposa d’una d’entrada decorada amb un programa escultòric molt ric. Adossat al mur sud 
de la nau, vers l’absis, hi ha el campanar de planta rectangular. A l’entorn del temple, a la banda 
meridional, se situa el cementiri de la població. 
La present intervenció ha estat precedida de tres actuacions arqueològiques que van aportar 
dades sobre l’evolució arquitectònica de l’edifici i sobre les expectatives arqueològiques de l’en-
torn del conjunt de l’església.

Els resultats obtinguts
La intervenció arqueològica que s’ha realitzat a l’església de l’Assumpció de Coll ha permès dis-
posar d’una primera avaluació de l’abast i l’entitat de la zona de la necròpolis associada a l’obra 
fundacional del monument. Els treballs arqueològics que s’han portat a terme s’han centrat en 
l’obertura de les rases previstes en el projecte per al condicionament del drenatge i la instal·lació 
de la xarxa elèctrica. L’excavació del traçat d’aquestes dues rases ha comportat que es localitzes-
sin un seguit de despulles fúnebres. 
Aquestes dades permeten definir i concretar la superfície per on s’estén l’àrea de la necròpolis. 
Amb aquesta finalitat, s’han referenciat les cotes a les quals es localitzen aquests enterraments 
en relació amb la rasant actual del terreny. La necròpolis es localitza al voltant de la capçalera de 
l’edifici, just per sota de l’actual carretera i de l’antic camí de Coll.
En el marc dels treballs arqueològics que s’han portat a terme, també s’ha procedit a les tasques 
de desconstrucció, amb control arqueològic de l’antiga escala del campanar. Es tracta d’una 
estructura feta amb peces de pedra tallada, de diversa procedència, moltes de les quals reapro-
fitades, disposades als esglaons de l’escala. Al seu interior hi ha material de rebles de mesures i 
tipologies diverses. Aquesta obra de fàbrica presenta una reparació força contundent feta amb 
ciment dels Pirineus, aplicat com a aglomerant de bona part dels elements constructius. Entre 
els elements de reble s’han localitzat dos fragments de ceràmica amb vidrat exterior de color 
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melat. Peces que presenten una cronologia d’entre finals del XVII i mitjans del XVIII-comença-
ment del segle XIX.

Conclusions 
Atenent a les dades que han aportat els resultats d’aquesta primera intervenció arqueològica, 
es pot considerar que tot l’entorn proper a l’estructura de l’església correspon a una zona de 
necròpolis. Així mateix, a partir de les tipologies de les tombes i tenint en compte les cotes a les 
quals es localitzen, es pot considerar que hi ha dos períodes d’enterrament diferenciats. Un pri-
mer que es correspondria a una fase inicial, probablement previ a l’obra romànica de l’església, 
i un segon moment, ja associat a l’obra romànica del conjunt monumental.
En funció dels plantejaments previstos en aquesta primera fase d’intervenció i de la conjuntura 
dels factors que l’han determinat, no s’ha pogut procedir a excavar les tombes afectades pel 
traçat de la xarxa del drenatge. Davant d’aquest fet, s’ha considerat pertinent definir i progra-
mar una Proposta d’Actuació Arqueològica per realitzar aquests treballs i l’obra de drenatge 
inicialment prevista en el projecte.
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Fotografia 1. Detall d’una de les 
tombes de llosa localitzades a la 
capçalera de l’edifici.
(fotografia I. Pastor)

Fotografia 2. Vista de l’escala 
exterior que donava accés al 
campanar de l’església.
(fotografia I. Pastor)
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’església de Sant Climent de Taüll és un conjunt arquitectònic aïllat situat als afores del nucli 
de la població. L’edifici presenta una planta basilical de tres naus i tres absis. La decoració del 
conjunt dels paraments exteriors de l’edifici és molt acurada. Amb tot, destaca especialment 
la dels absis, on es localitzen arcuacions cegues i lesenes, convertides en mitja columna, de 
tradició llombarda. A l’angle del mur de migdia s’hi aixeca el campanar de planta rectangular, 
que destaca per la seva alçada de sis pisos i pel programa ornamental dels paraments i de les 
obertures de cada una de les plantes.

Els resultats obtinguts
La present intervenció arqueològica s’ha centrat en dues actuacions concretes. D’una banda, s’ha re-
alitzat el control i seguiment arqueològic de l’obertura i l’excavació d’una rasa perimetral a la capça-
lera de l’edifici, sector on ja s’havia realitzat una intervenció similar a finals del segle XX. Com a resul-
tat, es van poder documentar els dos nivells d’enterrament que es localitzen a la zona del cementiri.
D’altra banda, a l’interior de l’absis central també es va portar a terme l’obertura i l’excavació 
de tres sondejos informatius, també en un sector que ja havia estat objecte d’una excavació 
extensiva. Dos d’aquests es localitzen a la base de l’arc triomfal i han posat al descobert un nou 
tram de la pintura mural del segle XII. També s’ha realitzat un rebaix dels nivells arqueològics 
que es localitzen per sota del paviment del segle XII, actuació que ha corroborat la seqüència 
arqueològica documentada en anteriors intervencions.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA  
A L’ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE TAÜLL

NOM DEL JACIMENT
Església de Sant Climent de Taüll

MUNICIPI I COMARCA
Vall de Boí, Alta Ribagorça

COORDENADES UTM
X-323277,0 i Y-4709475,5

DATES INTERvENCIó
Del 21 al 23 de novembre del 2012 i entre el 14 i el 17 de juny del 2013

MOTIvACIó
Programa Romànic Obert

PROMOCIó
Obra Social La Caixa, Consorci Patrimoni Mundial de la Vall de Boí,
Bisbat d’Urgell i Departament de Cultura Generalitat de Catalunya

DIRECCIó
Isidre Pastor i Batalla

ExECUCIó
SAPIC, Empresa constructora

CRONOLOgIA
Segles XI – XII
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Conclusions 
Tot i que les actuacions arqueològiques que s’han portat a terme estaven centrades, essencial-
ment, a garantir la mínima afectació de les restes arqueològiques susceptibles de preservar-se 
en els àmbits del projecte de condicionament, aquestes han aportat dades sobre l’evolució 
constructiva de l’edifici.
En qualsevol cas, les tasques de registre i documentació arqueològica dels àmbits on s’ha ac-
tuat han permès obtenir un seguit de dades arqueològiques de què fins ara no es disposava. 
Resultats, per tant, que aporten notícies sobre l’evolució històrica de l’edifici i del seu entorn im-
mediat. En especial, pel que fa als nivells arqueològics que han estat documentats i que resten 
pendents d’excavació en relació amb les fases de condicionament de l’interior de l’absis central, 
de la zona de l’antic cementiri i de l’actual vial de la plaça de Sant Climent. Uns resultats que, al-
hora, han permès considerar les perspectives arqueològiques tant de l’interior de la nau com de 
l’entorn de l’església, a la vegada que han fet possible concretar la preservació d’una seqüència 
estratigràfica associada a les estructures de l’edifici. La intervenció que s’han realitzat, tot i tenir 
un caràcter eminentment informatiu, ha permès disposar de noves dades sobre aquest conjunt 
monumental, informació que possibilita assentar les bases per endegar el processos de recerca 
arqueològica que han de permetre aprofundir en el coneixement de l’evolució historicoarqui-
tectònica d’aquesta església.

Bibliografia
Adell I GIsbert, JoAn-Albert (1996). “Sant Climent de Taüll “, a Catalunya romànica. XVI. La Ribagorça. 

Barcelona: Enciclopèdia Catalana. p. 207-2014.
GAvín, Josep M. (1978). Inventari d’esglésies. 2. Baixa Ribagorça, Alta Ribagorça, Vall d’Aran. Barce-

lona: Arxiu Gavín. 
FontovA, rosArIo – polo, M. CArMe (2001). Romànic de la Vall de Boí. Patrimoni Mundial Barcelona: 

Dissenys Culturals. 
pAstor, IsIdre (2013). Memòria de la intervenció arqueològica a l’església de Sant Climent de Taüll 

(Vall de Boí, Alta Ribagorça). Servei d’Arqueologia i Paleontologia Generalitat de Catalunya.
rovIrA, MAyte (2010) Memòria de la Intervenció Arqueològica a l’església de Sant Climent de Taüll 

(Vall de Boí, Alta Ribagorça). Servei d’Arqueologia i Paleontologia Generalitat de Catalunya.

Fotografia 1. Detall del sondeig 
informatiu realitzat al mur de 
tancament de l’absis central.
(fotografia I. Pastor)

Fotografia 2. Vista de l’estat 
actual que presenta la 
fonamentació de la capçalera. 
(fotografia I. Pastor)
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’església de Santa Eulàlia d’Erill la Vall es localitza al centre del nucli urbà de la població. És un 
edifici d’una sola nau que presenta una coberta amb una estructura d’embigat en substitució de 
la volta de canó de perfil semicircular original. És aixoplugada per un porxo que té quatre arcs 
oberts al nord, portats per tres pilars circulars i amb finestres en dos dels carcanyols dels arcs, 
l’una circular i l’altra amb una arquivolta esculpida. El campanar de torre és de planta rectangu-
lar i es localitza al costat nord-est de la capçalera. Adossat al mur de tancament nord de la nau hi 
ha un porxo amb quatre arcs de mig punt que resguarda la porta d’entrada a l’església. Aquesta 
intervenció ha estat precedida d’una excavació arqueològica sistemàtica del peu de la nau de 
l’església, actuació que va permetre disposar de dades sobre l’obra fundacional de l’edifici.

Els resultats obtinguts
Els treballs de la present intervenció s’han centrat en l’obertura i l’excavació d’una rasa als peus 
de la nau de l’església. L’àmbit d’actuació queda afectat en l’obertura de l’actual vial que es dis-
posa en aquesta part del cementiri. Així, els sectors afectats per la instal·lació d’un drenatge ja 
havien estat parcialment afectats amb anterioritat. Amb tot, la present actuació ha permès do-
cumentar els nivells d’enterrament de l’actual cementiri que ocupa el sector nord de l’església.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA  
A L’ESGLÉSIA DE SANTA EULÀLIA D’ERILL LA VALL

NOM DEL JACIMENT
Església de Santa Eulàlia d’Erill la Vall

MUNICIPI I COMARCA
Vall de Boí, Alta Ribagorça

COORDENADES UTM
X-321404,1 i Y-4710335,9 

DATES INTERvENCIó
Del 25 al 31 d’octubre de 2012

MOTIvACIó
Programa Romànic Obert

PROMOCIó
Ajuntament de Tremp Obra Social La Caixa, Consorci Patrimoni Mundial de la  
Vall de Boí, Bisbat d’Urgell i Departament de Cultura Generalitat de Catalunya

DIRECCIó
Isidre Pastor i Batalla

ExECUCIó
Construccions Norai, SA

CRONOLOgIA
Segles XI – XIII
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Conclusions 
Les tasques de registre i documentació arqueològica dels àmbits on s’ha actuat han permès 
constatar un seguit de dades arqueològiques de què fins ara no es disposava. Els resultats, per 
tant, aporten notícies sobre l’evolució històrica de l’edifici i del seu entorn immediat. En especial, 
pel que fa als nivells arqueològics que han estat documentats, que resten pendents d’excavació, 
associats a les estructures muràries de l’església i del porxo.
Tot i que caldrà esperar a disposar dels resultats d’una excavació sistemàtica i extensiva 
d’aquests sectors, els vestigis dels estrats analitzats sembla que posen de manifest l’existència 
d’una superposició de dos nivells de necròpolis, que ocuparien tot l’entorn immediat de l’edifici 
principal. Un de vinculat a l’època fundacional de l’església i que perduraria durant tota l’època 
medieval, i un de superposat a l’anterior i d’època moderna i contemporània.
Els resultats obtinguts han possibilitat considerar les perspectives arqueològiques de l’entorn 
de l’església, alhora que han permès concretar la preservació d’una seqüència estratigràfica 
associada a les estructures de l’edifici. La intervenció que s’ha realitzat, tot i tenir un caràcter 
eminentment informatiu, ha permès disposar de noves dades sobre aquest conjunt monumen-
tal, informació que fa possible assentar les bases per endegar els processos de recerca arqueo-
lògica que han de permetre aprofundir en el coneixement de l’evolució historicoarquitectònica 
d’aquesta església.

Bibliografia
Adell I GIsbert, JoAn-Albert (1996) “Santa Eulàlia d’Erill-la-vall”, a Catalunya romànica. XVI. La Riba-

gorça. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. p. 207-2014.
D.A. (2008). Catàleg exposició La missió arqueològica del 1907 als Pirineus. Fundació La Caixa – 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
GAvín, Josep M. (1978). Inventari d’esglésies. 2. Baixa Ribagorça, Alta Ribagorça, Vall d’Aran. Barcelo-

na: Arxiu Gavín.
FontovA, rosArIo – polo, M. CArMe (2001) Romànic de la Vall de Boí. Patrimoni Mundial Dissenys 

Culturals. Barcelona.
pAstor, IsIdre (2013) Memòria de la Intervenció Arqueològica a l’església de Santa Eulàlia d’Erill la Vall 

(Vall de Boí, Alta Ribagorça). Servei d’Arqueologia i Paleontologia Generalitat de Catalunya.

Fotografia 1. Vista general 
de l’obertura del tram nord 
de la rasa durant el procés 
d’excavació.
(fotografia I. Pastor)

Fotografia 2. Vista general de 
l’obertura del tram sud de la rasa 
durant el procés d’excavació.
(fotografia I. Pastor)
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
De moment, no tenim referències documentals antigues d’aquesta església. Sí que sembla, 
però, que en època medieval s’inclouria a la baronia dels Erill, que provenen d’Erillcastell, dins 
l’actual municipi de Pont de Suert (Boix, 1996).
Disposem de referències documentals de Sant Salvador al segle XVIII, concretament, l’any 1735. 
En les visites pastorals, el visitador parla de la necessitat de fer-hi obres de restauració sota pena 
de multa de 3 lliures a l’alcalde en benefici de l’ermita.
També és del segle XVIII el campanar en espadanya. Al segle XIX, l’església està reparada i l’actu-
al edifici dataria d’aquest període (Piqué, 2011).

Els resultats obtinguts
S’hi cercava la resta d’algun antic absis, però no s’ha trobat en nivells antròpics medievals. Als 
nivells documentats hi adscrivim una cronologia moderna pel tipus de morter bastard de la UE 
102 i per la relació de posterioritat de l’estrat 107 respecte al mur modern de l’església. L’únic 
nivell anterior al mur modern correspon a la fundació amb pedres lligades amb fang, i a la qual 
no podem adscriure cap cronologia concreta.

Conclusions 
Tot i que no s’hi han trobat restes arqueològiques antigues, la pedra tosca reaprofitada a la volta 
de canó i el campanar en espadat ens suggereixen la hipòtesi d’una primera església romànica 
de cronologia incerta, que hauria caigut o hauria estat desmuntada en època moderna per fer-
hi la nova església.

INTERVENCIÓ PREVENTIVA  
A SANT SALVADOR D’IRGO DE TOR

NOM DEL JACIMENT
Sant Salvador d’Irgo de Tor

MUNICIPI I COMARCA
Pont de Suert, Alta Ribagorça

COORDENADES UTM
31N – ED 50 

DATES INTERvENCIó
Novembre del 2012

MOTIvACIó
Obres de restauració del patrimoni romànic pel Consorci de la Vall de Boí

PROMOCIó
Consorci de la Vall de Boí

DIRECCIó
Walter Alegría Tejedor

ExECUCIó
Walvia. Arqueologia , restauració, didàctica i museïtzació

CRONOLOgIA
Segles XI-XX
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
Tenim referències documentals que es refereixen a l’església com a propietat del monestir de 
Santa Maria de Lavaix. Tot i que no comptem amb referències documentals d’època medieval, 
hi ha alguns indicis del possible origen romànic del segle XII (Adell i Ramos, 1996). L’aparell del 
mur oest i l’absis, amb pedra ben tallada i en filades regulars, també es poden relacionar amb 
Sant Climent d’Iran.
Trobem notícies de la necessitat de reformes de l’església l’any 1816. El 1891, en canvi, les visites 
posen de manifest que es troba en bon estat.

Els resultats obtinguts
No s’hi va trobar cap resta d’enterraments medievals ni moderns. Els estrats excavats responien 
a deposicions de runa de cronologia contemporània, dels segles XX i XXI.

Conclusions 
L’excavació no ha donat resultats positius pel que fa a restes arqueològiques, malgrat el risc de 
la rasa dins de la sagrera.

INTERVENCIÓ PREVENTIVA A  
LA MARE DE DÉU DE LES NEUS D’IRGO DE TOR

NOM DEL JACIMENT
Mare de Déu de les Neus d’Irgo de Tor 

MUNICIPI I COMARCA
Pont de Suert, Alta Ribagorça

COORDENADES UTM
31N – ED 50

DATES INTERvENCIó
Novembre del 2012

MOTIvACIó
La intervenció es va efectuar amb motiu de les obres de restauració, en què era 
necessari fer un cablejat exterior a l’església, a la zona de sagrera medieval i al 

cementiri. Atès el risc elevat que hi hagués despulles humanes, s’hi va fer una 
intervenció preventiva ajustada a la cota mínima necessària per dur a terme 

les esmentades obres de cablejat
PROMOCIó

Consorci de la Vall de Boí
DIRECCIó

Walter Alegría Tejedor
ExECUCIó

Walvia, Arqueologia, restauració, didàctica i museïtzació
CRONOLOgIA

Segles XII-XX
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Arran de la redacció del Projecte de Condicionament de la carretera N-230. Tram: Sopeira - Boca 
Sud del nou túnel de Vielha, l’empresa AUDING, SA va encarregar a ATICS, SL la redacció de part 
d’aquest estudi que estava relacionat amb l’afectació sobre el patrimoni cultural (arqueològic i 
arquitectònic).
Aquest estudi es va estructurar amb un buidatge exhaustiu de la documentació existent als di-
ferents inventaris del patrimoni arqueològic i arquitectònic (Generalitat de Catalunya, Diputació 
General d’Aragó i normativa municipal) i de la bibliografia especialitzada, de forma prèvia a la re-
alització d’una prospecció arqueològica preventiva a tota l’àrea afectada pel projecte (segons el 
procediment establert pel Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del reglament de protecció del 
patrimoni arqueològic i paleontològic de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya) amb l’objectiu de contrastar la informació 
obtinguda i cercar possibles nous elements patrimonials, tant arqueològics com arquitectònics.
A partir de tota la informació aconseguida gràcies al procediment anterior, es van establir una 
sèrie de mesures correctores que calia aplicar abans i durant la realització del projecte i, final-
ment, una mesura de caràcter general que va consistir en un control arqueològic durant els 
moviments de terres en tots els aspectes (desbrossament, remocions de terres, zones de préstec 
de terres, obertura de nous camins, etc.).
Tota la informació gràfica i alfanumèrica es va implementar i gestionar mitjançant el sistema 
d’informació geogràfica corporatiu d’ATICS, SL, Ekumene, sistema gestor del patrimoni cultural.
Així, atesa l’extensió del projecte, es van establir 20 àrees de prospecció, fruit de les quals es van 

ESTUDIS D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI 
CULTURAL (ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC  

I ARQUITECTÒNIC) DEL PROJECTE  
DE CONDICIONAMENT DE LA CARRETERA 

N-230. TRAM: SOPEIRA - BOCA SUD  
DEL NOU TÚNEL DE VIELHA. TTMM VILALLER, 

VIELHA I EL PONT DE SUERT  
(PROVÍNCIA DE LLEIDA)

NOM DEL JACIMENT
Proyecto de Acondicionamiento de la Carretera N-230

Tramo: Sopeira-boca Sur del nuevo Túnel de Viella
Municipi i Comarca: Vilaller, Pont de Suert, Vielha, Alta Ribagorça, Val d’Aran

DATES INTERvENCIó
Del 17 al 19 de maig de 2010

MOTIvACIó
Estudi d’impacte ambiental

PROMOCIó
AUDING, SA

DIRECCIó
Francesc Busquets, Marta Fàbregas, Àlex Moreno, Daria Calpena, 

(atics@atics.org)
ExECUCIó

ATICS, SL
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documentar dues zones d’expectativa arqueològica (ZEA), vuit edificacions rellevants no cata-
logades (ED), una estructura viària (EV), dos edificis religiosos (ER) i un element d’obra civil (OC).
Així mateix, es va comprovar que el projecte afectava directament dos jaciments catalogats i 
protegits.
Un cop contrastat el patrimoni existent a l’entorn del projecte i el seu abast sobre el territori, les 
mesures correctores proposades van ser les següents:

Element Afectació Mesures correctores 

Y.A. CASTELL I DESPOBLAT 
DE SUERT

DIRECTA Realització de rases/cales arqueològiques 
de sondeig abans de l’inici de l’execució 
dels treballs per valorar l’entitat de les 
estructures existents i, en cas positiu, 
realització d’una intervenció en extensió.

Y.A. CAMPAMENT ROMÀ 
DE TOR

DIRECTA Realització de rases/cales arqueològiques 
de sondeig abans de l’inici de l’execució 
dels treballs per valorar l’entitat de les 
estructures existents i, en cas positiu, 
realització d’una intervenció en extensió.

EV.1 CAMÍ EMPEDRAT DIRECTA Intervenció arqueològica de delimitació, 
excavació i registre.

Y.A. SANT PERE DE 
MONTSIU Y ZEA 1, 
RELACIONADA

ENTORN 
IMMEDIAT

Control arqueològic de la retirada del 
substrat vegetal a tota la franja d’ocupació 
del jaciment.

Y.A. NECRÒPOLIS DE SANT 
MIQUEL DE CIERCO Y ZEA 
2, RELACIONADA

ENTORN 
IMMEDIAT

Control arqueològic de la retirada del 
substrat vegetal a tota la franja d’ocupació 
del jaciment.

ED 1, COBERT
ED 2, MAS EN RUNES
ED 3, MAS I COBERT
ED 4, ANTIC MOLÍ FARINER
ED 5, MASIA DELS 
ESCOLLASETS
ED 6, LÍMIT DE FINCA
ED 7, CASETA
ED 8, BORDA

ENTORN 
IMMEDIAT

Evitar qualsevol afectació directa sobre 
l’element (instal·lacions auxiliars...) i en cas 
que no sigui possible:

-  Estudi historicoartístic, gràfic i 
planimètric.

ER 1, ERMITA DE SANTA 
JUSTA
ER 2, ERMITA DE SANT 
CERNÍ

ENTORN 
IMMEDIAT

Evitar qualsevol afectació directa sobre 
l’element (instal·lacions auxiliars...) i en cas 
que no sigui possible:

-  Estudi historicoartístic, gràfic i 
planimètric.

Figura 1. Extracte de la 
planimetria de l’EIA Projecte de 

Condicionament de la carretera 
N-230. Tram: Sopeira - Boca Sud 

del nou túnel de Vielha. TTMM 
Vilaller, Vielha i el Pont de Suert 

(província de Lleida) i TTMM 
Sopeira, Bonansa i Montanui 

(província d’Osca).
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Els resultats obtinguts
El projecte de condicionament de la N-260 en aquest tram presentava 
tres alternatives diferents, però amb el mateix punt d’inici i final. Després 
de fer la consulta als inventaris de patrimoni arqueològic i arquitectònic 
de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i de la 
prospecció superficial sobre els terrenys directament afectats pel projec-
te, no es va detectar cap element directament afectat pel projecte.

ESTUDI INFORMATIU 
DE CONDICIONAMENT  

DE LA N-260. EIX PIRINENC.  
TRAM EL XERALLO-EL PONT DE SUERT  

(ALTA ROBAGORÇA, PALLARS JUSSÀ)
NOM DEL JACIMENT

Municipi i comarca: 
El Pont de Suert, Sarroca de Bellera 

(Alta Ribagorça, Pallars Jussà) 
DATES INTERvENCIó

Els treballs es van dur a terme entre 
els dies 6 i 15 de setembre de 2010

MOTIvACIó
L’objectiu principal de l’estudi era comprovar l’existència 

d’algun element d’interès arqueològic o arquitectònic que es 
pogués veure afectat, de forma directa o indirecta, pel projecte 
de condicionament de la carretera N-260 al seu pas pels pobles 

del Pont de Suert, Viu de Llevata, Perves i el nucli del Xerallo
PROMOCIó
AUDING, SA

DIRECCIó
Francesc Antequera (francesc.antequera@gmail.com)

Amb la col·laboració de Conxita Ferrer i Emiliano Hinojo 
(emilianohingar@gmail.com) 

(CODEX - Arqueologia i Patrimoni)
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’església de Sta. M. de l’Assumpció de Coll, és un edifici romànic d’una sola nau i capçalera 
amb absis semicilíndric. A l’entorn del temple, a la banda meridional, se situa el cementiri de la 
població, actualment en ús. Al costat septentrional el nivell de circulació és força més alt que a 
l’interior del temple, per la qual cosa es pot pensar que també va ser utilitzat d’antic com a espai 
de necròpolis. 
L’església va ser declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) l’any 1991, i forma part del con-
junt romànic català de la Vall de Boí declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco el 30 de 
novembre de 2000. 
Als voltants d’aquesta església, ja es van realitzar diverses intervencions, tant el 2003 sota la 
direcció de Marc Piera com al 2009 sota la direcció de Cristina Belmonte, en les quals es van 
documentar restes de tombes en caixa de lloses amb coberta i base del mateix material. Els 
diferents sondeijos realitzats a l’exterior del temple documentaven aquests tipus d’inhumacions 
a diferents cotes, fet que indicava la possibilitat de diverses fases de necròpoli de cronologia 
medieval.

Els resultats obtinguts
Els resultats de la intervenció varen ser positius. Després de realitzar dos sondejos per tal de 
determinar l’existència d’inhumacions a la part nord de la església, es pot confirmar l’existència 
d’aquestes. 
En ambdós sondejos es va detectar una estratigrafia similar, i es van documentar tres nivells 
d’inhumació diferenciables estratigràficament, que ens marcaven tres èpoques diferents. En el 
nivell superior es tractaria de inhumacions modernes en caixes de fusta que encara es conserva, 
orientades nord – sud. D’aquesta època s’han localitzat 2 enterraments. El segon nivell docu-

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’ESGLÉSIA  
DE SANTA MARIA DE L’ASSUMPCIÓ DE COLL  

(VALL DE BOÍ, ALTA RIBAGORÇA)
NOM DEL JACIMENT

Església Sta. M. de l’Assumpció
MUNICIPI I COMARCA

Coll (Vall de Boí) – Alta Ribagorça
COORDENADES UTM

X-316944 m Y-4704755 m 
DATES INTERvENCIó

Del 16 a 26 de novembre de 2010
MOTIvACIó

La intenció de realitzar un rebaix a la zona atalussada al costat nord de 
l’església de Santa Maria de l’Assumpció de Coll, va fer considerar necessària la 
realització d’uns sondejos previs, per intentar determinar si en aquella zona hi 

havia una necròpolis
PROMOCIó

Consorci del Patrimoni Mundial de la Vall de Boí
DIRECCIó

Xavier Geis Elias
ExECUCIó

Arqueociència SC. SL
CRONOLOgIA

Medieval (XII –XV) - modern
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mentat estaria format per 6 enterraments en fossa simple, és a dir, enterrats en un retall fet a 
la terra. Aquestes inhumacions, en decúbit supí, també tenen una orientació oest–est. L’últim 
nivell i més antic correspondria a 3 enterraments en caixa de lloses, que retallaven el terreny na-
tural i es trobaven a la mateixa cota que l’entrada de l’església amb una orientació oest-est. Cosa 
que ens indica que en el moment de construcció de l’església, el terreny estaria en un mateix pla 
i no tindria la pendent actual.

Conclusions 
Les dades de la intervenció ens permeten argumentar l’existència de necròpolis a la zona nord 
de l’exterior de l’església diferenciant tres fases clares d’enterraments que a continuació deta-
llarem. 
FASE I: Fase corresponent als enterraments originals de l’església, datables al segle XII. Aquestes 
inhumacions, orientades d’oest a est i de les quals se n’han documentat 3, correspondrien a 
enterraments en caixa de lloses i es trobaven a la mateixa cota que l’entrada de l’església. 
FASE II: Fase d’enterraments corresponent als segles XIV – XV a partir de la tipologia de tombes. 
Es tracta de 6 enterraments en fossa simple amb posició de decúbit supí i orientació oest – est.
FASE III: Fase d’enterraments moderna. Es tracta de dos enterraments en caixa de fusta, la qual 
encara es conserva, orientats nord–sud.

Fotografia 1. Vista general cala 1, amb inhumacions en 
fossa i en coberta de llosa.

Fotografia 2. Vista general cala 2.
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’edifici actual, amb un estat de conservació molt bo, és una construcció del segle XVII, reformat 
en profunditat a mitjan segle XVIII. Presenta una sola nau coberta amb volta de llunetes. Són 
visibles els contraforts exteriors. Té una finestra apuntada.
Amb motiu del descobriment, l’any 1996, d’una cripta a l’interior de l’església, es va plantejar la 
necessitat de fer una excavació arqueològica en forma de sondejos a la part externa d’aquesta 
estructura. Des de l’any 1998 s’han fet diverses excavacions que han deixat al descobert una 
superposició d’estructures, entre les quals s’han documentat cinc fases cronològiques: 1. Ante-
rior al segle VI; 2. Segles VI-X; 3. Segles XI-XV; 4. Segles XV-XVI; i 5. Segles XVII-XVIII.

Els resultats obtinguts
Per certificar o no la presència d’estructures arqueològiques, es va decidir fer una sèrie de son-
dejos repartits per tota l’àrea interessada de manera que van cobrir una quantitat prou repre-
sentativa de la superfície del terreny. En total, van obrir, mitjançant màquina retroexcavadora 
amb pala de neteja, 15 sondejos quadrangulars d’uns 2,1 x 2,1 metres, i una profunditat variable 
que va oscil·lar entre 1,5 i 3 metres. Els resultats van ser negatius.

PROJECTE D’URBANITZACIÓ A L’ÀMBIT  
DEL POLÍGON AU7: LA TROBADA,  

A MONTFERRER I CASTELLBÒ
NOM DEL JACIMENT

Església de la Mare de Déu de la Trobada 
MUNICIPI I COMARCA

Montferrer i Castellbò (Alt Urgell)
COORDENADES UTM

X-370285; Y- 4689675; 690-687 msnm.
DATES INTERvENCIó
22-26 de gener de 2009

MOTIvACIó
La intervenció preventiva es realitza amb motiu d’un projecte d’urbanització i 

edificació d’uns blocs d’habitatges en uns terrenys sense ús d’uns 2.500 m2, ubi-
cats al llindar amb el mur nord de la nau de l’església de la Mare de Déu de la 
Trobada. L’objectiu dels treballs arqueològics va ser detectar i documentar les 
possibles restes arqueològiques que poguessin veure’s afectades en el decurs 

de les obres projectades
PROMOCIó

Institut Català del Sòl. Departament de Política Territorial i Obres Públiques. 
Generalitat de Catalunya

DIRECCIó
José Manuel Espejo Blanco

ExECUCIó
ÀTICS, SL, Gestió i Difusió del Patrimoni Històric i Arqueològic

CRONOLOgIA
401 / 988 medieval Domini visigòtic / Medieval Catalunya vella sotmesa als 

carolingis; 988 / 1492 medieval Comtes de Barcelona / 
Medieval baixa edat mitjana; 1453 / 1789 modern
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Conclusions 
Els resultats dels 15 sondejos realitzats (al costat de la paret nord de l’església) van ser negatius, i 
es va documentar una típica estratigrafia de deposició de graves, sorres i llims producte de suc-
cessives inundacions provocades per las crescudes d’una petita riera, el llit de la qual es troba a 
escassos metres de l’església.
No obstant això, no hem pogut apropar-nos a l’església més enllà d’uns 5-6 metres, és a dir, a la 
zona de major expectativa arqueològica, per l’existència d’una canalització d’aigües construïda 
tocant al mur nord de la nau de l’església. Per això no rebutgem la possibilitat que si es fessin 
obres més a prop d’aquesta paret, poguessin aparèixer més enterraments o altres tipus d’es-
tructures antigues.
Finalment, indiquem que les estructures excavades a l’interior de l’església es troben per da-
munt dels dos metres de profunditat i, per tant, no creiem probable que sorgeixin restes arque-
ològiques per sota del nivell dels sondejos realitzats.
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
El jaciment s’ubica al coll d’Ares, un referent topogràfic pròxim al nucli de Civís situat a 1.874 
msnm, a la divisòria de les aigües del riu Segre i Noguera Pallaresa. Actualment, passa pel seu 
costat una pista forestal oberta amb posterioritat al 1951 i construïda en bona part sobre el 
traçat de l’antic camí de bast que comunicava el poble de Civís amb el Pallars Sobirà, del qual 
se separava, pràcticament a l’alçada de la creu, un tram que portava al poble d’Os de Civís, en 
direcció nord. La creu és un monòlit de granit esculpit a doble cara, amb un Crist crucificat a l’an-
vers i una Mare de Déu amb l’Infant al revers. L’estil és marcadament popular, fet que dificulta 
qualsevol aproximació cronològica.

Els resultats obtinguts
L’extracció de la base de la creu va identificar la peça amb una antiga roda de molí que hauria 
estat descartada de la seva funció original pel seu trencament. Morfològicament, la roda de 
molí correspondria a una tipologia antiga, anterior a la segona meitat del segle XIX. Per sota de 
la base, hi havia un nivell de llosetes de pissarra, que anivellaven la peça i es va recuperar, així 
mateix, un petit fragment de ceràmica comuna oxidada i vidriada per totes dues cares que ens 
situava en un horitzó cronològic posterior al segle XIII. Paral·lelament, als nivells més superficials 
es van recuperar un obrellaunes i una bala d’un calibre pròxim als 7,92 mm que s’han vinculat 
amb la presència militar a la zona per al control de les incursions dels maquis per la frontera 
durant els temps de la Segona Guerra Mundial, com indica també la presència d’un búnquer a 
als voltants del jaciment.

EXCAVACIÓ DE LA BASE DE LA CREU
DEL COLL D’ARES

NOM DEL JACIMENT
Creu del coll d’Ares

MUNICIPI I COMARCA
Municipi de les Valls de Valira, EMD de Civís, comarca de l’Alt Urgell

COORDENADES UTM
X-368830 Y-4703627 

DATES INTERvENCIó
Del 19 a 25 de juliol de 2010

MOTIvACIó
Extracció i trasllat de la peça per obres de condicionament 

d’una pista forestal a l’emplaçament original
PROMOCIó
EMD de Civís

DIRECCIó
Carles Gascón Chopo

ExECUCIó
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

CRONOLOgIA
Segles XIII-XX
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Conclusions 
L’escassedat de materials associats al jaciment, juntament amb les mínimes referències docu-
mentals de l’indret i amb l’estil peculiar de la mateixa creu, no ens permeten determinar amb 
precisió el seu horitzó cronològic, i tan sols podem situar-la en un context cronològic modern, 
sense poder afinar més. La importància de l’indret on es dreçava per la viabilitat de la zona, així 
com el mateix topònim Ares, ens fan pensar en algun tipus de precedent més antic del qual, 
però, no quedaria cap resta material. 
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
1. MAUSOLEU DE SANTA MARIA DEL TORRENT
De planta rectangular i amb un absis al costat oest, les mesures del cos eren de 5,50 x 7,50 me-
tres aproximadament. Construït amb murs de pedra local ben treballats, l’estratigrafia definia 
diferents remodelacions de l’espai interior, i el darrer va ser un sòl format per rajola ceràmica. 
Al centre d’aquest espai es trobava l’espai funerari que acollia les restes humanes. De planta 
rectangular, amb unes mides aproximades de 2,50 x 1,70 m, presentava una obertura superior 
d’accés d’uns 90 x 40 cm. L’estudi antropològic va determinar que el nombre d’individus inhu-
mats es podia situar al voltant dels 30-40.
L’element en qüestió era la capella de Santa Maria del Torrent, de possible origen romànic i em-
prada per la família Torrent com a mausoleu fins a les darreries del segle XIX.
2. JAcIMENT DEL cAMí DELS DIpòSITS O cLOT DE LA GUINEU
Número de registre 10852 de l’Inventari de Patrimoni Arqueològic, es localitza en un serrat orien-
tat nord-est/sud-oest situat al capdamunt del poble d’Oliana, sobre l’actual complex del camp 
d’esports, camí del dipòsit que abasteix d’aigua el poble. En aquest lloc, en fer-se les obres de 
construcció del dipòsit i el seu accés, fa uns 20 anys, els informants van localitzar diversos frag-
ments de cultura material de l’edat del bronze.
La canonada projectada transcorria per aquest indret, immediat als dipòsits d’aigua municipals, 
tot i que la zona va quedar molt afectada temps enrere per les obres de condicionament del 
camí. Es va dur a terme una prospecció intensiva i un exhaustiu control dels moviments de terra. 
Tot i la rigorosa prospecció, els resultats han estat negatius.

PROSPECCIÓ I CONTROL ARQUEOLÒGIC  
DE LES OBRES D’IMPLANTACIÓ DE LA XARXA  

DE REGADIU D’OLIANA
MUNICIPI I COMARCA

Oliana, Alt Urgell
COORDENADES UTM
Diverses coordenades 

DATES INTERvENCIó
5 de novembre de 2012 - 16 de juliol de 2013

MOTIvACIó
Obra pública
PROMOCIó

Romero Polo, SAU
DIRECCIó

Francesc Giral Royo (fgiralroyo@yahoo.es)
ExECUCIó

Es realitza la prospecció prèvia de la totalitat del traçat de la nova xarxa de 
regadiu i posteriorment es duen a terme tres intervencions de control:

1. Neteja i documentació del mausoleu de la Masia de Cal Torrent o capella de 
Santa Maria del Torrent.

2. Prospecció i control de l’esbrossada a la zona d’afectació arqueològica del 
jaciment del Camí dels Dipòsits.

3. Sondeigs arqueològics a les proximitats de l’anomenat mausoleu del castell 
de Sant Andreu
CRONOLOgIA

Bronze / Romà tardà / Modern
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3. ENTORN DEL MAUSOLEU DEL cASTELL
El mausoleu, a la rodalia del qual s’ha dut a terme el seguiment arqueològic, correspon al ja-
ciment 12012 de l’Inventari de Patrimoni Arqueològic, i es troba situat a un quilòmetre al nord 
d’Oliana, en un camp de conreu a l’esquerra del Mas Giralt, a pocs metres i al costat dret del 
camí d’accés a Sant Andreu del Castell. Es troba sota unes línies elèctriques a l’extrem d’un camp 
acabat en falca. No és gens visible des de cap indret.
El dia que ens vam presentar a l’obra, com s’havia acordat, vam veure que el ritme havia estat 
més lent i la traça oberta de la canonada encara no havia arribat a la zona on havíem de dur a 
terme el seguiment. Interessos de la comunitat de regants, que havien sol·licitat a la Direcció 
d’Obra poder segar els camps de cereals afectats per la traça, havien endarrerit les tasques. 
Davant d’aquest fet, es va decidir efectuar el control d’afecció de la zona mitjançat l’execució 
d’un seguit de sondeigs seguint l’eix de la rasa al llarg de la parcel·la més pròxima a les restes del 
mausoleu.
Tres dels sondeigs efectuats a la parcel·la 247, polígon 5, on es conserven les restes del possible 
mausoleu, van donar resultats positius quant a restes de caràcter arqueològic. El conjunt va 
quedar format per tres alineacions murals, dos de les quals sembla que pertanyen a un mateix 
moment cronològic i probablement formarien un angle, tot i que no es va poder comprovar. 
Cronològicament, i basant-nos únicament en un petit fragment ceràmic, podríem situar aques-
tes construccions en un moment posterior a l’època tardoromana. Potser per la similitud d’altres 
fragments ceràmics amb els apareguts a l’establiment del Camí Vell d’Artesa de Segre a Forada-
da, situaríem les dates entre els segles V-VII dC.
Pel que fa a les restes òssies aparegudes a l’altre costat de la carretera, corresponien a dues 
tombes rectangulars formades per una caixa construïda amb pedres en un estat de conservació 
dolent. Una d’aquestes, amb restes d’un esquelet molt complet (tomba B), ben representat ana-
tòmicament i amb un estat de conservació òssia bo, correspon probablement a un individu de 
sexe masculí, d’edat avançada. Inhumació en decúbit supí. L’altra tomba (A) presentava un estat 
de fragmentació molt important. Es recuperen elements ossis de les extremitats inferiors i un 
fragment de crani. Inhumació en decúbit supí.
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
La Línia p, oficialment Organització Defensiva dels pirineus, va ser una barrera defensiva 
construïda entre el 1939 i el 1948 per evitar que, depenent de les èpoques, els maquis (si bé 
aquesta hipòtesi és poc creïble), el Tercer Reich o els Aliats penetressin al territori espanyol. 
Aquesta barrera aniria des del Mediterrani fins al Cantàbric, aproximadament 500 km d’assen-
taments  fortificats. Estava composta, teòricament, per uns búnquers, dels quals uns 6.000 van 
ser acabats. Cap al 1980 es van abandonar definitivament. La coneguda Línia P pot fer refe-
rència a l’abreviatura de Pirineus; d’aquesta forma seria Línia Pirineus. No obstant això, té dues 
denominacions més: l’una és Línia Pérez i l’altra, pròpia de Catalunya, Línia Gutiérrez. El perquè 
d’aquesta darrera ningú el sap; és possible que fos anomenada així pel coronel d’Enginyers 
Manuel Duel Gutiérrez, que va participar en una reunió sobre aquesta línia fortificada. Hi ha 
força incògnites al voltant d’aquesta obra, ja que va ser un secret militar. Els milers d’assenta-
ments que esquitxen les muntanyes i les valls dels Pirineus es van portar a terme entre el 1944 
i el 1953. Aquesta gran obra de fortificació no va entrar en cap moment en servei i tampoc es 
va arribar a concloure. Avui dia ha quedat totalment obsoleta i pertany, ja, a la nostra història 
recent.
Aquesta obra pretenia aconseguir que la frontera resultés impermeable. L’exèrcit, en aquella 
època, pensava que amb aquestes obres de fortificació es podria parar un exèrcit que entrés 
per algun dels passos de muntanya cap a Espanya. No obstant això, els francesos, amb la seva 
experiència amb la Línia Maginot, la consideraven una obra lleugera.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL BÚNQUER  
SITUAT AL KM 7+200 DE LA CARRETERA N-145

MUNICIPI I COMARCA
Valls de Valira, Alt Urgell

COORDENADES UTM
Fus31N Datum ED50 (UB/ITC) X-373798.3; Y-4697505.7; Z- 812 msm

DATES INTERvENCIó
19 de març de 2013

MOTIvACIó
Durant el mes de febrer de 2013, l’empresa CORSAN-CORVIAN CONSTRUC-

CIÓN, SA, com a adjudicatària de les obres de millora a la carretera N-145 de la 
Seu d’Urgell a Andorra, va posar-se en contacte amb l’empresa d’arqueologia 

ATICS, SL, per tal de dur a terme la documentació i la prospecció arqueològica 
a l’entorn d’un búnquer de vigilància situat al PK 7+200 del projecte, a redós de 

la mateixa carretera, dins del terme municipal de les Valls de Valira (Lleida).
Les obres de millora i condicionament de la carretera N-145 de la Seu d’Urgell 

a Andorra afecten la construcció militar situada al km 7+200 de la mateixa 
carretera. Aquesta construcció se situa just al marge de la via. Per aquest motiu 

s’ha projectat una intervenció arqueològica consistent en la documentació 
exhaustiva de l’element

PROMOCIó
Corsan-Corvian Costrucción, SA

DIRECCIó
Roser Pou Calvet

ExECUCIó
Roser Pou Calvet, José Ignacio Jiménez Gordón, ATICS, SL

CRONOLOgIA
Segle XX
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Els resultats obtinguts
La documentació d’aquest element pertanyent a la línia defensiva dels Pirineus, projectada i 
construïda després de la Guerra Civil Espanyola, ha permès documentar la planta de l’element 
i la seva possible funcionalitat. L’element documentat s’ha de considerar en el conjunt dels ele-
ments fortificats construïts al llarg de tota la vall del Valira. Aquests elements permetrien vigilar 
i defensar la frontera amb Andorra i el pas des de França. Les característiques de l’element do-
cumentat i les seves dimensions fan pensar que es tracta d’un element de vigilància. Les seves 
dimensions no permetrien disposar cap tipus d’arma a l’interior. En tot cas, només s’hi podria 
disposar un home amb una arma lleugera, un fusell.
L’element, de planta quadrangular, està orientat vers el nord, on trobem l’obertura de l’espitlle-
ra. L’accés a la construcció es fa des de l’oest per una porta de 60 cm d’amplada. Aquest accés 
queda separat de la zona de vigilància per un mur de formigó de 40 cm d’amplada. La cons-
trucció de 3,90 x 3,20 m queda recolzada al marge del vessant muntanyós. La construcció feta 
de formigó estava recoberta per petites lloses de pedra local perquè quedés camuflada en l’en-
torn. D’aquest revestiment en queden petites mostres tant sobre l’espitllera com sobre la porta 
d’accés. Tota l’obertura de l’espitllera conserva l’estructura de fusta que revesteix el formigó. 
A l’interior de l’estructura s’observa el mur de separació de la porta i la zona de vigilància. Els 
angles de la zona de la garita no són rectes; en canvi, sí que ho són a l’entrada. A les parets sud 
i est s’observen dos entrants rectangulars, també revestits de fusta, que servirien de lleixa per 
dipositar-hi diferents elements necessaris en l’estructura, ja sigui munició o intendència (men-
jar, farmacioles, etc.).
A la part exterior, en l’angle nord-est, es conserva una mena de contrafort en pedra seca que 
camufla l’estructura dins el marge més que no pas la reforça.

Bibliografia
ClúA Méndez, J. M. Cuando Franco fortificó los Pirineos. La Línea P en Aragón: Generalidades / Zara-

goza: Editorial Katia (2004).

Figura 1 i 2. Búnquer als marges 
de la carretera N-145 de la Seu 

d’Urgell a Andorra.
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’església de Santa Maria i Sant Bernabé de Josa del Cadí es troba al capdamunt d’aquesta po-
blació, que organitza el seu caseriu als vessants sud i oest d’un penyal rocós de pedra calcària, 
sobre el qual s’erigeix el temple. Situada a una alçada de 1.445 msnm, l’església presenta una 
capçalera plana orientada en direcció sud-oest, i la porta d’accés al mur oposat. A mig quilòme-
tre al nord-oest del poble de Josa, sobre l’antic camí que comunicava aquest nucli amb Corne-
llana, a través del coll de Jovell, hi ha l’antiga església romànica de Santa Maria que, tal com tes-
timonieja la presència del cementiri al seu voltant, hauria estat la primitiva església parroquial.

Els resultats obtinguts
En el decurs del projecte s’han documentat els elements constitutius dels paraments del tem-
ple, amb una especial atenció als murs de descàrrega per tal de delimitar-ne les diferents fases 
constructives. En aquest procés s’ha pogut constatar que l’edifici actual és el fruit d’una sèrie de 
fases constructives diferenciades, dues com a mínim, amb una important tasca de reconstrucció 
que afectaria la cantonada nord-est. Bona part de la façana actual està formada per material 
reaprofitat d’alguna construcció anterior, particularment carreus de pedra calcària força ben 
treballats i altres elements, com ara una pila baptismal. A l’interior de l’església, el mur del dar-
rere de l’altar major ens parla d’una construcció anterior in situ que hauria estat reaprofitada per 
a la construcció de l’església actual, una construcció que, d’acord amb un gravat de la façana, 
caldria datar a l’any 1846.

ESTUDI DE PARAMENTS DE L’ESGLÉSIA  
DE SANTA MARIA I SANT BERNABÉ DE JOSA

NOM DEL JACIMENT
Església de Santa Maria i Sant Bernabé de Josa de Cadí

MUNICIPI I COMARCA
Municipi de Josa i Tuixén, EMD de Josa de Cadí, comarca de l’Alt Urgell

COORDENADES UTM
X-386128 Y-4679239 

DATES INTERvENCIó
Del 13 a 21 de gener de 2011

MOTIvACIó
Restauració de l’església de Santa Maria i Sant Bernabé de Josa

PROMOCIó
EMD de Josa del Cadí

DIRECCIó
Carles Gascón Chopo

ExECUCIó
Consell Comarcal de l’Alt Urgell

CRONOLOgIA
Segles XI-XX
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Conclusions 
La documentació dels paraments de l’església de Santa Maria i Sant Bernabé de Josa ens indica 
l’existència de dues fases constructives perfectament diferenciades, amb la possibilitat d’ampli-
ar-les a una tercera d’intermèdia. La fase més recent correspondria a l’església actual, construïda 
o remodelada l’any 1846, segons consta en un carreu de la façana. Aquesta fase recent va ser 
construïda aprofitant una sèrie d’estructures preexistents, entre les quals destaca el mur de l’al-
tar major, coronat amb una possible arrencada de volta de canó, que podria correspondre’s amb 
el castell medieval, l’existència del qual al capdamunt del turó documenta Pascual Madoz l’any 
1849. No obstant això, la documentació escrita ens parla de l’existència d’una església dedicada 
a Sant Bernabé, documentada des del 1714 dins de la població de Josa, tot i que no localitzada 
fins al moment. L’existència d’una sèrie d’estructures de cronologia intermèdia entre les dues 
fases delimitades ens fa plantejar la possibilitat que l’església de Sant Bernabé del segle XVIII 
hagués estat el precedent del temple actual.

Bibliografia
A.D. (1992). Catalunya Romànica, VI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.
MAdoz, P. (1985). Articles sobre el Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del Reg-

ne d’Aragó al «Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultra-
mar». Barcelona: Curial.
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’àrea extractiva de la Torra és una pedrera situada al sud del terme municipal de Ribera d’Ur-
gellet (Alt Urgell), concretament al sud-est de la cruïlla entre la carretera C-14 de Salou a Adrall 
i la carretera LV-4001, que duu al nucli de Montan de Tost, just en la confluència del riu la Vansa 
amb el riu Segre. La zona d’ampliació de la Torra, d’aproximadament unes 59 ha de superfície, 
s’estén a l’est de la zona ja explotada, en uns terrenys ocupats per una massa boscosa coneguda 
com a bosc de Ruixol i que s’estenen entre el torrent homònim al nord, el riu de la Vansa a l’oest 
i el cim del Mataportell a l’est.

Els resultats obtinguts
La prospecció superficial de la zona d’ampliació de la Torra va comportar la revisió ocular d’una 
part considerable de la superfície accessible de la nova àrea extractiva amb l’objectiu de loca-
litzar possibles restes patrimonials (materials arqueològics i estructures arqueològiques). Es va 
recórrer el cim rocós de la muntanya, la part superior de la cinglera, on les parts que no són 
rocoses i abruptes estan ocupades per pinedes. També es va resseguir especialment el vessant 
nord-occidental, on, pel coster escarpat, s’estén el bosc de Ruixol.

ESTUDI D’IMPACTE ARQUEOLÒGIC DE L’ÀREA 
AFECTADA PEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ  

DE LA ZONA EXTRACTIVA DE LA TORRA (RIBERA 
D’URGELLET, ALT URGELL)

NOM DEL JACIMENT
Àrea extractiva de la Torra 

MUNICIPI I COMARCA
Ribera d’Urgellet, Alt Urgell

COORDENADES UTM
ED50 UTM 31N E 364973.4 N 4678029.9

DATES INTERvENCIó
Entre el 6 i el 17 de desembre de 2010

MOTIvACIó
Amb data de 23 de gener de 2008, la Direcció General del Patrimoni Cultu-
ral del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat 

de Catalunya va requerir a l’empresa Àrids La Vansa, SA la realització d’una 
prospecció arqueològica sistemàtica de l’àrea d’afectació del projecte d’am-

pliació de l’activitat extractiva de la Torra (Ribera d’Urgellet, Alt Urgell). Aquest 
requeriment es fonamentava en l’ampli ventall de restes arqueològiques que 

es localitzen a la comarca de l’Alt Urgell, especialment necròpolis tumulàries i 
altres estructures dolmèniques habituals en àrees de muntanya

PROMOCIó
Àrids La Vansa, SA

DIRECCIó
Andreu Moya i Garrar, Òscar Escala Abad, Enric Tartera Bieto, Ares Vidal Aixalà

 Iltirta Arqueologia, SL, iltirtarqueologia@gmail.com
ExECUCIó

Iltirta Arqueologia, SL
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Conclusions 
La prospecció arqueològica realitzada a la zona no va permetre identificar l’existència de cap 
resta patrimonial visible en superfície, ja sia material o constructiva. L’únic punt d’interès corres-
ponia al monestir de Sant Andreu de Tresponts o de Sant Iscle de Centelles, que no són pròpia-
ment a l’àrea d’ampliació, sinó a la zona de l’antiga explotació d’àrids més propera al riu Segre i 
que es considera destruïda perquè no se’n conserva cap resta visible. Tanmateix, amb l’objectiu 
de mitigar un possible impacte sobre restes patrimonials, es va plantejar la necessitat de realit-
zar una nova avaluació de la zona un cop aquesta hagués estat esbrossada.

Fotografia 1. Localització de l’àrea d’ampliació de 
la zona extractiva de la Torra (Ribera d’Urgellet, Alt 
Urgell). Font: Institut Cartogràfic de Catalunya.

Fotografia 3. Localització de diversos jaciments catalogats a la Carta 
Arqueològica de l’Alt Urgell propers a la zona extractiva de la Torra:  
1. Megàlit del Tarter de Passiró (Ribera d’Urgellet) 2. Megàlit del Tarter del Clot 
de les Basses I (Ribera d’Urgellet) 3. Megàlit del Tarter del Clot de les Basses II 
(Ribera d’Urgellet) 4. Megàlit del Tarter del tossal del Jovell I (Ribera d’Urgellet) 
5. Megàlit del Tarter del tossal del Jovell II (Ribera d’Urgellet) 6. Balma de 
Fontanella (Fígols i Alinyà) 7. Balma de la Torre de Tresponts (Fígols i Alinyà) 
8. Monestir de Sant Andreu de Tresponts o de Sant Iscle de Centelles (Ribera 
d’Urgellet)

Fotografia 2. En primer pla, vista de l’àrea 
explotada de la Torra i, en segon pla, vista de 
l’àrea d’ampliació de la zona extractiva.
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Arran de la redacció del projecte d’augment de capacitat de transport de la línia elèctrica aèria a 
220 kV la Pobla - Escalona, al tram la Pobla - T Foradada, a les províncies de Lleida i Osca. TTMM 
la Pobla de Segur, Conca de Dalt i Tremp (província de Lleida). Red Eléctrica Española va encar-
regar a ATICS, SL la redacció de part d’aquest estudi, que estava relacionat amb l’afectació sobre 
el patrimoni cultural (arqueològic i arquitectònic).
Aquest estudi es va estructurar amb un buidatge exhaustiu de la documentació existent als di-
ferents inventaris del patrimoni arqueològic i arquitectònic (Generalitat de Catalunya i normati-
va municipal) i de la bibliografia especialitzada, de forma prèvia a la realització d’una prospecció 
arqueològica preventiva a tota l’àrea afectada pel projecte (segons el procediment establert pel 
Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya) amb l’objectiu de contrastar la informació obtinguda i cercar possi-
bles nous elements patrimonials, tant arqueològics com arquitectònics.

ESTUDIS D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI 
CULTURAL (ARQUEOLÒGIC, PALEONTOLÒGIC I 
ARQUITECTÒNIC) DEL PROJECTE D’AUGMENT 

DE CAPACITAT DE TRANSPORT DE LA LÍNIA 
ELÈCTRICA AÈRIA A 220 KV 

LA POBLA - ESCALONA, 
AL TRAM LA POBLA - T FORADADA, 

A LES PROVÍNCIES DE LLEIDA I OSCA. 
TTMM LA POBLA DE SEGUR, 

CONCA DE DALT I TREMP
NOM DEL JACIMENT

Proyecto de aumento de capacidad de transporte de la línea eléctrica aérea a 
220 Kv La Pobla-Escalona, en su tramo La Pobla-T Foradada, en las provincias 

de Lleida y Huesca
MUNICIPI I COMARCA

La Pobla de Segur, Conca de Dalt, Tremp, Pallars Jussà
DATES INTERvENCIó

Del 28 de novembre a l’11 de desembre de 2011
MOTIvACIó

Estudi d’impacte ambiental
PROMOCIó

Red eléctrica española
DIRECCIó

Francesc Busquets, Marta Fàbregas,  Àlex Moreno, Daria Calpena
(atics@atics.org)

ExECUCIó
ATICS, SL
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A partir de tota la informació aconseguida gràcies al procediment anterior, es van establir una 
sèrie de mesures correctores que calia aplicar abans i durant la realització del projecte i, final-
ment, una mesura de caràcter general que va consistir en un control arqueològic durant els 
moviments de terres en tots els aspectes (desbrossament, remocions de terres, zones de préstec 
de terres, obertura de nous camins, etc.).
Tota la informació gràfica i alfanumèrica es va implementar i gestionar mitjançant el sistema 
d’informació geogràfica corporatiu d’ATICS, SL, Ekumene, sistema gestor del patrimoni cultural.
Així, es van establir van establir 11 àrees de prospecció, fruit de les quals es van documentar nou 
edificacions rellevants no catalogades (ED).
Un cop contrastat el patrimoni existent a l’entorn del projecte i el seu abast sobre el territori, les 
mesures correctores proposades van ser les següents:

Element Afectació Mesures correctores 

ED 14, COBERT
ED 15, COBERT
ED 16, REFUGI
ED 17, LO CASOLÀ, MAS ABANDONAT
ED 18, COBERT
ED 19, ERMITA DE SANTA MARIA DE 
L’OBAC
ED 20, COBERT
ED 21 MAS REFORMAT
ED 22 SANT MIQUEL DE PUI NOU

ENTORN 
IMMEDIAT

Evitar qualsevol afectació 
directa sobre l’element 
(instal·lacions auxiliars...) i, en 
cas que no fos possible:

-  Estudi historicoartístic, 
gràfic i planimètric.

Figura 1. Extracte de la 
planimetria de l’EIA projecte 
d’augment de capacitat de 
transport de la línia elèctrica 
aèria a 220 kV la Pobla - 
Escalona, al tramo la Pobla - T 
Foradada, a les províncies de 
Lleida i Osca. TTMM la Pobla de 
Segur, Conca de Dalt i Tremp 
(província de Lleida).
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’obra va afectar, gairebé íntegrament, l’antiga carretera que discorre pel vessant sud de la ser-
ra de Sant Gervàs, resseguint les corbes de nivell, cosa que hi dóna un traçat sinuós. La mala 
qualitat del ferm en feia necessària la millora. El terreny al voltant de l’obra és el típic paisatge 
del Prepirineu català: una serra d’alçària mitjana amb una vegetació de petits boscos de pins i 
prats dedicats al conreu i a la pastura, amb barrancs de cursos d’aigua estacionals. Tot i la seva 
orografia, està profundament antropitzada.

Els resultats obtinguts
En aquesta obra l’afectació sobre el terreny era mínima. Principalment, al llarg de tota l’antiga 
carretera s’esbrossava una petita franja de terreny d’entre un i tres metres en una de les cune-
tes (alternant-se entre la dreta i l’esquerra en funció del terreny). El terreny que es feia visible 
després del desbrossament eren els terraplens artificials de la construcció de la carretera, de 
manera que els nivells naturals ja havien estat afectats durant la construcció de la carretera.

Conclusions 
Un cop efectuada la prospecció visual exhaustiva de l’àrea afectada per les obres de la circum-
val·lació de la Terreta, el resultat arqueològic ha estat negatiu, ja que no s’ha identificat cap 
element de caràcter patrimonial, moble o immoble, que fos afectat per l’obra. Tampoc s’han 
observat prop de la traça elements d’interès arqueològic, arquitectònic o etnològic que fossin 
susceptibles de ser afectats per l’obra.

CONTROL I SEGUIMENT DE LES OBRES  
DE CONDICIONAMENT I MILLORA DEL CAMÍ  

DE CIRCUMVAL·LACIÓ DE LA TERRETA
NOM DEL JACIMENT

Camí de circumval·lació de la Terreta
MUNICIPI I COMARCA

Tremp, Pallars Jussà
COORDENADES UTM

ED50 UTM 31N E 315423.8 N 4683017.2 
DATES INTERvENCIó

Entre el 26 de juliol i el 24 d’agost de 2010
MOTIvACIó

Seguiment del condicionament i millora del camí de circumval·lació de la Ter-
reta (Tremp, Pallars Jussà) des del Pont d’Orrit (confluència amb la N-230), 

 fins al poble agregat de la Torre de Tamúrcia
PROMOCIó

Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, Regs de Catalunya, SA

DIRECCIó
Andreu Moya i Garra, Òscar Escala Abad, Enric Tartera Bieto, Ares Vidal Aixalà

 Iltirta Arqueologia, SL, iltirtarqueologia@gmail.com
ExECUCIó

Iltirta Arqueologia, SL
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Fotografia 1. Plànol de situació 
de la intervenció de seguiment 
a la Terreta. Font: Institut 
Cartogràfic de Catalunya.
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
El castell va estar en ús fins al segle XIX, quan, segons fonts orals i escrites, hi va haver una ex-
plosió al polvorí del castell. Posteriorment, es va anar desmuntant de manera progressiva fins al 
segle XXI. Hi ha indicis que un noble local va excavar l’interior de la torre a principis del segle XX.

Els resultats obtinguts
La resta més antiga respon a un paviment de pedra, la UE 118, anterior o contemporània al 
segle XVII. Sobre aquest nivell tenim una estructura irregular de 4 angles, ES-1, també anterior 
o contemporània al segle XVII, que podríem associar a una funció industrial o de clavegueram 
amb sortida d’aigües al barranc est.
Seguidament, hi ha una successió de paviments enrajolats associats a l’ús d’aquesta estructura 
durant el segle XVII i fins al segle XIX. 
Després tenim un anivellament de runa per al paviment 109 associat a la porta del mur 108.  A 
sobre d’aquest paviment hi ha restes de cendres d’època actual i runa acumulada de l’ender-
rocament i el desmuntatge del castell en diferents moments, des de finals del segle XIX fins a 
l’actualitat.

Conclusions 
L’excavació de la Torre de la Presó de Talarn malauradament no ha donat resultats gaire satis-
factoris pel que fa a restes medievals associades a la construcció de la torre i els afegits. Aquests 
nivells antics han estat espoliats en reformes diverses que han tingut lloc en l’època moderna, 
segons podem deduir pels materials identificats durant l’excavació. 
L’estudi de paraments i estil constructiu ens aporta una major informació, com la documentació 
fotogràfica antiga sobre la forma d’oblonga de la torre, la qual, tant per forma com per aparell, 
es pot contextualitzar dins del segle IX.

INTERVENCIÓ PREVENTIVA A LA TORRE  
DE LA PRESÓ DEL CASTELL DE TALARN

NOM DEL JACIMENT
La Torre de la Presó del Castell de Talarn

MUNICIPI I COMARCA
Ajuntament de Talarn, Pallars Jussà

COORDENADES UTM
326.675   4.672.750 

DATES INTERvENCIó
Novembre-desembre de 2010

MOTIvACIó
Remodelació urbanística de la plaça  

on s’ubica la torre i adequació turística del patrimoni
PROMOCIó

Ajuntament de Talarn
DIRECCIó

Walter Alegría Tejedor
ExECUCIó

Walvia. Arqueologia, restauració, didàctica i museïtzació
CRONOLOgIA

Segles IX-XX
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
El tram de mur localitzat correspon a l’antiga muralla que tancava el recinte i del qual es conser-
ven tres torres: una, a tocar de l’absis de l’església de Valldeflors; l’altra, a la plaça Capdevila i la 
tercera, integrada dins del Museu de Ciències Naturals.
Les notícies històriques sobre la ciutat de Tremp són confuses i han estat poc estudiades. Sabem 
que l’any 1368, la vila va ser víctima d’un atac per part de tropes franceses que va posar en evi-
dència la precarietat de les seves defenses (Lledós, 1977: 104). L’any 1381, el rei Pere III conce-
deix als cònsols de la ciutat de Tremp el dret de recaptar impostos destinats a la fortificació de 
la ciutat amb muralles i fossats (Lledós, 1977: 95). Probablement abans d’aquesta data, la vila de 
Tremp ja disposava d’algun sistema de fortificació, tot i que no devia ser prou eficient per resistir 
atacs exteriors d’una certa intensitat. De fet, els orígens de Tremp semblen situar-se en l’existèn-
cia d’un monestir, que posteriorment seria convertit en col·legiata, que alguns consideren de 
fundació carolíngia (Lledós, 1977:70). Durant tota la seva història va ser objecte de disputa entre 
el bisbat d’Urgell i els comtes de Pallars, fins que, a finals del segle XIV (11 d’octubre de 1370, 
segons Madoz, 1849: II, 446, edició de 1985), la vila quedarà sotmesa a jurisdicció reial amb les 
corresponents jurisdiccions reservades al bisbat d’Urgell. A mitjans del segle XIX, Pascual Madoz 
ens fa una breu descripció de la vila de Tremp i ens diu:
 “De la fortificación que tuvo esta en tiempos remotos, no existen más que algunas torres, que 
han pasado a propiedad particular y los fosos que se habían transformado en hermosos huertos, 
hasta que en 1836 se estrecharon y volvieron a su anterior destino. En 1834 se cerró la villa e hicieron 
algunas obras de fortificación, que fueron destruidas en parte por las fuerzas carlistas en agosto del 
siguiente año, y en el mes de setiembre inmediato se empezaron de nuevo las obras, que se conti-
nuaron hasta 1839. La fortificación consta, pues, de dos líneas: la exterior, que comprende los arra-
bales, la forman algunas torres y pequeños tambores con lienzos y cortinas de tapias; y la interior, 
que defiende el casco de la villa, consiste en un foso que la circuye, alguna de las anteriores torres 
habilitadas y tambores que cruzan los fuegos, pared de cal y canto, hasta 40 palmos de elevación, o 
cerrados del mismo modo los balcones o ventanas que dan al foso, hasta esta altura, algunas em-
palizadas y puentes levadizos en las puertas.” (Madoz, 1849:II, 443-445, edició de 1985)

INTERVENCIÓ A LA MURALLA  
DE LA VILA DE TREMP

NOM DEL JACIMENT
Plaça del mercat de Tremp

MUNICIPI I COMARCA
Tremp, Pallars Jussà

DATES INTERvENCIó
17 de desembre de 2011

MOTIvACIó
Intervenció preventiva motivada per la troballa 

de murs  i altres restes en les obres de soterrament 
de contenidors d’escombraries

PROMOCIó
Ajuntament de Tremp

DIRECCIó
Marta Sancho i Planas

ExECUCIó
Marta Sancho i Planas

CRONOLOgIA
Baixmedieval i moderna
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Els resultats obtinguts
El treball de camp s’ha vist condicionat per les mides de la rasa oberta i pel lloc on està situat. La 
rasa fa uns 4 x 4 m, 2 dels quals corresponen a la part de la vorera, mentre que els altres 2 afecten 
la calçada. A la part de la vorera, l’existència de diverses línies de serveis va ser suficient motiu 
per aturar l’excavació a uns 0,80 m. Així, es va desplaçar l’obertura de la rasa cap a la calçada, 
on es va arribar a una profunditat d’uns 3 m, aproximadament. Això va deixar a la vista la cara 
exterior d’un tram de muralla d’uns 4 m de llargada, que seguia pràcticament la línia marcada 
pel voral. L’excavació de la calçada es va fer aixecant nivells de rebliment de còdols i terra fins a 
arribar al nivell de pavimentació de la calçada, amb la corresponent capa d’asfalt.
La muralla (UE 10) s’assenta sobre un nivell d’argiles molt compactes (UE 11) –del qual es veuen 
aproximadament uns 0,70 m. Aquest nivell d’argiles ha aparegut, també, en la nova rasa per 
col·locar-hi els contenidors, oberta al passeig Pare Manyanet entre el carrer Lleida i el carrer del 
Mercadal. En aquest cas no s’observa cap traça de nivell arqueològic i les argiles es troben just 
per sota dels nivells de pavimentació actuals. 
L’alçada màxima observable de la muralla és d’1,75 m i, per sobre, uns 0,50 m d’estrats d’anive-
llament (UE 5 i 6) que culminen amb la pavimentació de la plaça amb rajoles (UE 1), amb el seu 
corresponent nivell de preparació (UE 4). L’amplada de la muralla en aquest punt oscil·la entre 
els 0,55 i els 0,60 m. Està construïda amb carreus de mides diverses units per morter de calç. Els 
carreus que es poden observar en planta són poc gruixuts però força llargs i amples. Així doncs, 
si mirem l’alçat diriem que els carreus són de mida petita, però, en planta, podem parlar d’una 
mida mitjana. Estan lleugerament treballats i escairats, però no presenten un treball acurat.
En el tall de la rasa oberta per la màquina sobre el voral es podia observar un nivell de color 
ocre (UE 9) que, una vegada identificat, sembla correspondre al nivell de circulació anterior a la 
urbanització de la plaça, quan aquesta devia presentar un nivell de terra sense cap altre tipus de 
pavimentació en superfície.

Conclusions 
En vista del resultat, pensem que el pany de muralla localitzat a la plaça del Mercat correspon-
dria al circuit interior definit per Madoz, i que el traçat seria, sens dubte, baixmedieval, tot i que 
la construcció concreta podria correspondre a les reformes realitzades la primera meitat del 
segle XIX.
El traçat exacte de la muralla no el podem saber i cal pensar que, en bona part, es deu trobar o 
bé sota les actuals edificacions del passeig Pare Manyanet, plaça Capdevila, plaça de la Creu i 
passeig del Vall, o bé sota la vorera o la calçada d’aquests mateixos carrers i places. Cal tenir en 
compte, però, que a les places del Mercat, de la Creu i al passeig del Vall s’observa un trencament 
de la línia de façanes de les edificacions i és en aquest punt on podrien trobar-se més trams de 
l’esmentada muralla. Així doncs, caldrà tenir una certa precaució en les actuacions que es pu-
guin fer en aquests punts de la ciutat.

Bibliografia
lledós, M. (1917). Historia de la antigua villa hoy ciudad de Tremp. Tremp.
MAdoz, p. (1849). Articles sobre El Principat de Catalunya, Andorra i zona de parla catalana del 

regne d’Aragó a Diccionario estadístico-histórico de España y sus posesiones de Ultramar. (edi-
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Fotografia 1. Vista de la muralla 
en alçat. Es pot observar la mida 
petita dels carreus i la ubicació 
del tram localitzat respecte a la 
plaça del Mercat.

Fotografia 2. En aquesta 
imatge es pot observar el nivell 
geològic d’argiles i els nivells de 
reompliment que podrien estar 
farcint el fossat exterior.

Plànol de situació de la 
localització del tram de muralla.
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Arran de la redacció del Projecte Línia aèria de transport d’energia elèctrica a 400 kV doble cir-
cuit Arnero (Osca) - Isona (Lleida). Subestació elèctrica de transport d’Isona 400/220 kV (Lleida). 
Línia aèria de transport d’energia elèctrica a 400 kV. Doble circuit entrada i sortida a Isona des de 
la L.E. Sallente - Sentmenat i des de la L.E. Sallente - Calders Red Eléctrica Española va encarregar 
a ATICS, SL la redacció de part d’aquest estudi que estava relacionat amb l’afectació sobre el 
patrimoni cultural (arqueològic i arquitectònic).
Aquest estudi es va estructurar amb un buidatge exhaustiu de la documentació existent als di-
ferents inventaris del patrimoni arqueològic i arquitectònic (Generalitat de Catalunya i normati-
va municipal) i de la bibliografia especialitzada, de forma prèvia a la realització d’una prospecció 
arqueològica preventiva a tota l’àrea afectada pel projecte (segons el procediment establert pel 
Decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del reglament de protecció del patrimoni arqueològic i 
paleontològic de la Subdirecció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya) amb l’objectiu de contrastar la informació obtinguda i cercar possi-
bles nous elements patrimonials, tant arqueològics com arquitectònics.
A partir de tota la informació aconseguida gràcies al procediment anterior, es van establir una 
sèrie de mesures correctores que calia aplicar abans i durant la realització del projecte i, final-

ESTUDIS D’IMPACTE SOBRE EL PATRIMONI 
CULTURAL DEL PROJECTE LÍNIA AÈRIA DE 
TRANSPORT D’ENERGIA ELÈCTRICA A 400 

KV DOBLE CIRCUIT ARNERO (OSCA) - ISONA 
(LLEIDA). SUBESTACIÓ ELÈCTRICA DE 

TRANSPORT D’ISONA 400/220 KV (LLEIDA) 

NOM DEL JACIMENT
Proyecto línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 Kv doble circuito 
Arnero (Huesca) - Isona (Lérida). Subestación eléctrica de transporte de Isona 

400/220 kv (Lérida). Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 400 Kv. 
Doble circuito entrada y salida en Isona desde la L.E. Sallente-Sentmenat y 

desde la L.E. Sallente–Calders 
MUNICIPI I COMARCA

Tremp, Casell de Mur, Talarn, Gavet de la Conca, 
Llimiana, Isona i Conca Dellà, Pallars Jussà 

DATES INTERvENCIó
Del 18 al 25 de gener de 2011

MOTIvACIó
Estudi d’impacte ambiental

PROMOCIó
Red Eléctrica Española

DIRECCIó
Francesc Busquets, Marta Fàbregas,  

Àlex Moreno, Daria Calpena, (atics@atics.org)
ExECUCIó

ATICS, SL
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ment, una mesura de caràcter general que va consistir en un control arqueològic durant els 
moviments de terres en tots els aspectes (desbrossament, remocions de terres, zones de préstec 
de terres, obertura de nous camins, etc.).
Tota la informació gràfica i alfanumèrica es va implementar i gestionar mitjançant el sistema 
d’informació geogràfica corporatiu d’ATICS, SL, Ekumene, sistema gestor del patrimoni cultural.
Així, es van establir 41 àrees de prospecció, fruit de les qual es va documentar una zona d’expec-
tativa arqueològica (ZEA) i 33 edificacions rellevants no catalogades (ED).
Un cop contrastat el patrimoni existent a l’entorn del projecte i el seu abast sobre el territori, les 
mesures correctores proposades van ser les següents:

Element Afectació Mesures correctores 

BCIN COSTA DE LA SERRA-1.
BCIN COSTA DE LA SERRA-2.

ENTORN Evitar qualsevol afectació 
directa sobre els elements 
(instal·lacions auxiliars...) 
senyalitzant amb balises la zona 
i entorn delimitats com a BCIN 

YP COSTA DE LA SERRA - 3. ENTORN 
IMMEDIAT

Control i seguiment 
paleontològic intensiu en 
el moment d’execució de 
qualsevol remoció del terreny 

EGC BÚNQUERS Y OBSERVATORIS 
LA COSTA DE LA SERRA A FIGUEROLA 
D’ORCAU.

ENTORN Evitar qualsevol afectació 
directa sobre l’element 
(instal·lacions auxiliars...) 
senyalitzant amb balises la zona 
on es localitzen aquests EGC.

ED 31, PONT SOBRE UNA SÉQUIA. ENTORN 
IMMEDIAT

Evitar qualsevol afectació 
directa sobre l’element 
(instal·lacions auxiliars...) i, en 
cas que no fos possible:

-  Estudi historicoartístic, 
gràfic i planimètric.

E.D. 33, COBERT CONSTRUÏT AMB 
PEDRA SECA I COBERTA DE TEULA EN 
UN VESSANT. 

ENTORN 
IMMEDIAT

Evitar qualsevol afectació 
directa sobre l’element 
(instal·lacions auxiliars...) i, en 
cas que no fos possible:

-  Estudi historicoartístic, 
gràfic i planimètric

Figura 1. Extracte de la planimetria de 
l’EIA projecte línia aèria de transport 
d’energia elèctrica a 400 kV doble 
circuit Arnero (Osca) - Isona (Lleida). 
Subestació elèctrica de transport 
d’Isona 400/220 kV (Lleida). Línia 
aèria de transport d’energia elèctrica 
a 400 kV. Doble circuit entrada i 
sortida a Isona des de la L.E. Sallente 
- Sentmenat i des de la L.E. Sallente - 
Calders
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
El jaciment va ser excavat anteriorment per Manel Riu als anys vuitanta i, posteriorment, les 
obres van ser represes per la Dra. Marta Sancho als anys noranta. Aquesta va coordinar la redac-
ció d’una monografia que recull un extens estudi sobre diferents àmbits del castell.

Els resultats obtinguts
Es van excavar els estrats d’enderroc de l’interior de la torre fins a arribar al paviment més antic 
conservat i fins i tot a una petita cala, al massís de la torre. 
La majoria dels estrats eren d’enderrocs contemporanis i moderns, excepte els de l’últim pavi-
ment, on es va trobar un enderroc del segle XV, de l’última fase d’ús del castell durant la Guerra 
del Pallars.
També es van estudiar unes reformes al parament per a una finestra situada en un dels pisos 
superiors.

Conclusions 
Podem concloure que la Torre de l’Homenatge va estar en ús fins al segle XV, moment en què 
creiem que es va dur a terme una reforma al parament per fer-hi una finestra, possiblement 
destinada a un ús militar.
La diferenciació del parament en diferents fases constructives de la torre és evident, però no 
hem trobat indicis de materials que ens puguin confirmar cap datació anterior al segle X.

INTERVENCIÓ PREVENTIVA A LA  
TORRE DE L’HOMENATGE DEL CASTELL DE MUR

NOM DEL JACIMENT
Castell de Mur

MUNICIPI I COMARCA
Castell de Mur, Pallars Jussà

DATES INTERvENCIó
Març-juny de 2011

MOTIvACIó
Obres d’adequació turística i restauració

PROMOCIó
Castell de Mur

DIRECCIó
Walter Alegría Tejedor

ExECUCIó
Walvia. Arqueologia, restauració, didàctica i museïtzació

CRONOLOgIA
Segles IX/X- XV
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
La primera notícia que coneixem de l’església de Santa Maria de Covet és d’una deixa que fa el 
senyor de Caboet Guitart Isarn el 1107.
Santa Maria és una església romànica del segle XII que formava part del Priorat de Covet i depe-
nia d’Àger. La planta és de creu llatina amb una nau, amb coberta de volta de canó apuntada i 
transsepte amb tres absis. La nau està dividida en tres trams per dos arcs torals recolzats sobre 
columnes amb capitells esculpits. Al mur de la paret nord hi ha dues portes, una per accedir al 
campanar i l’altra per sortir a l’exterior de l’església. La portalada principal es troba al mur de po-
nent i forma un cos rectangular avançat coronat per una cornisa plana sobre mènsules. Damunt 
aquesta portalada es localitza una galeria a la qual s’accedeix per dues escales de cargol constru-
ïdes als laterals. En aquesta galeria hi ha una gran rosassa amb formes lobulades i columnetes.
L’any 1980 se’n va fer una restauració segons consta en la documentació de l’Arxiu de l’Adminis-
tració d’Alcalá de Henares.

Els resultats obtinguts
Atès que el terra natural aflorava a escassa profunditat, es va ampliar l’obertura de dues cales a 
sis. Les dimensions de les rases van dels 70 cm d’amplada als 1,30 m amplada i de 1,30 de llargà-
ria, fins als 2,50 m de llargària. La fondària va dels 55 cm amb 1,20 m. La fonamentació dels murs 
va des dels 50 cm fins al metre.
La rasa I es va obrir al costat sud-oest, a la cantonada de la paret de tancament de les escales de 
cargol. La rasa II es va obrir a la zona on es comunica el creuer amb l’absis sud-est. La rasa III es 
va obrir al costat oest del transsepte sud. La rasa IV, a la façana oest, davant la porta principal. La 
rasa V, oberta al mur nord del campanar. La rasa VI es va obrir al costat nord-oest, paret exterior 
campanar i la nau església.

CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC  
A L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA DE COVET

NOM DEL JACIMENT
Església de Santa Maria de Covet

MUNICIPI I COMARCA
Isona i Conca Dellà (Pallars Jussà)

COORDENADES UTM
UTM 31/ ED 50 E (X)-340477, 8 m; N (Y)-4661489,5 m, Z-722,18 mnm

UTM 31/ETRS 89 E(X)-340384,6 m; N(Y)-4661287 m
DATES INTERvENCIó

Del 15 al 16 de novembre de 2011
MOTIvACIó

Execució d’unes rases per comprovar l’estabilitat de l’església
PROMOCIó

Bisbat d’Urgell
DIRECCIó

Joan Ramon Renyer Flix
ExECUCIó

Fundació I.T.L
CRONOLOgIA

Medieval fins a l’actualitat
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Conclusions 
El parament de la fonamentació presenta una característica constructiva de filades de pedra 
quadrada de petites dimensions i al damunt, una filada de pedra més allargada. Els carreus 
de pedra més gran, i que corresponen a l’església del segle XII, es localitzen damunt aquesta 
fonamentació. Aquesta fa pensar en una anterior església de dimensions més reduïdes. També 
podem afirmar que el transsepte ha estat modificat endarrerint la paret que encara es conserva 
damunt de l’absis sud-est. Les torres que s’aixequen al costat del mur oest on hi ha les escales 
de cargol per accedir al cor també són afegides.
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’església de Sant Feliu probablement estava en ús almenys després de l’ensorrament de l’es-
glésia parroquial de Sant Joan a Bellveí, el 9 de juny del 1421 (d. a. 1993, p. 77) L’església queda 
descrita, en un document anònim del 1790 (Carreras i Rocafort, 1900. p 721), com una església 
senzilla de pedra amb quatre capelles, un cementiri i un campanar vuitavat de coberta plana. 
Actualment es contempla com una església barroca tant a l’interior com a la part de l’exterior 
(sobretot el campanar vuitavat del flanc nord-est), per les nombroses reformes de què va ser ob-
jecte durant el segle XVII o XVIII. Només una part de la volta original apuntada, la finestra rodona 
de la façana principal (òcul) i el retaule gòtic conservat al Museu Diocesà de la Seu d’Urgell ens 
recorden que es tracta d’una església gòtica en origen.

Els resultats obtinguts
Les troballes de l’excavació han estat una sèrie de paviments que daten des de l’època baix-
medieval i moderna fins a l’actualitat. Als paviments del segle XVII i anteriors hi ha despulles 
funeràries. En una d’aquestes s’hi han trobat restes d’un sarcòfag i de teixit.

Conclusions 
S’ha pogut confirmar la cronologia del jaciment, així com la fesomia original de la nau, d’època 
gòtica.

EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA A L’ESGLÉSIA  
DE SANT FELIU DE LA POBLETA DE BELLVEÍ

NOM DEL JACIMENT
Sant Feliu de la Pobleta de Bellveí

MUNICIPI I COMARCA
La Torre de Capdella, Pallars Jussà

COORDENADES UTM
31N / ED50 31N / ETRS89

DATES INTERvENCIó
Maig del 2012
MOTIvACIó

Obres de restauració a l’església i comprovació  
de la potència estratigràfica per valorar museïtzació

PROMOCIó
Ajuntament de la Torre de Capdella

DIRECCIó
Walvia. Arqueologia, restauració, didàctica i museïtzació

CRONOLOgIA
Segles XV/XVI-XXI
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
Durant el seguiment arqueològic es van descobrir tota una sèrie d’estructures i de possibles 
jaciments arqueològics que quedaven afectats per l’obra. Són els següents:

Element 1: PK 1+650. Consistia en una estructura de tres habitacions, realitzada amb blocs 
de pedra de mides diferents, lligades amb un morter de calç blanc de gran duresa. La construc-
ció estava associada a un seguit de petites terrasses fetes amb marges de pedra seca. Alguns 
d’aquests marges presentaven dos tipus de parament, els uns fets amb grans blocs, col·locats a 
la part inferior, i els altres de mida més petita a la part superior. Aquest fet indicaria un ús en dife-
rents moments de les terrasses, segurament en centúries relativament recents (segles XVIII-XX). 
A la terrassa de davant l’estructura s’observava una canalera de recollida d’aigües feta a partir 
d’una caixa de maons. L’edifici comptava amb dos pisos d’acord amb les escales existents a la 
part de ponent. Una de les estances presentava l’accés per ponent i l’altra, per llevant. La tercera 
estança no tenia entrada. Creiem que potser tal vegada s’hi accedia a través de les escales abans 
mencionades, i que podria tenir un ús de graner o de magatzem. Malgrat les diferents estances 
i la seva certa complexitat arquitectònica, pensem que es tractaria d’un edifici d’usos agrícoles, 

SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC 
REALITZAT A LA N-260  

(EIX PIRINENC) ENTRE EL PK 292.5 I 294.8,  
AL MUNICIPI DE GERRI DE LA SAL

NOM DEL JACIMENT
Seguiment arqueològic a la N-260 (Eix Pirinenc) entre el PK 292.5 i 294.8, al 

municipi de Gerri de la Sal (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
MUNICIPI I COMARCA

Gerri de la Sal (Baix Pallars, Pallars Sobirà)
COORDENADES UTM

A l’inici del tram (extrem sud): X-340217m, Y-4686857m, Z-590m snm
Al final del tram (extrem nord): X-340692m, Y-4688936m, Z-616m snm

DATES INTERvENCIó
Del 22 de juny al 10 de juliol de 2011

MOTIvACIó
La intervenció arqueològica es va realitzar per dos motius. D’una banda, 

l’execució de les obres de millora del tram de carretera comportava la remoció 
d’una superfície important de terreny que podia afectar elements arqueològics 

presents al subsòl. De l’altra, el mes de març de 1995 es va declarar BCIN (Bé 
Cultural d’Interès Nacional) la vila de Gerri de la Sal, i també el monestir de 

Santa Maria de Gerri. La nova carretera afectava, si bé de forma molt tangen-
cial, part de l’àrea de protecció i, per tant, era necessària una actuació 

arqueològica de control
PROMOCIó

UTE variant Gerri de la Sal
DIRECCIó

Jordi Morera Camprubí i Marc Piera Teixidó
ExECUCIó

Arqueociència, SCSL
CRONOLOgIA

2000 aC - segle XX
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d’una barraca d’hort segons la terminologia dels mateixos vilatans. La seva construcció s’hauria 
produït als segles XVIII-XIX.

Element 2. PK 1+850. Consistia en una obertura de 110 cm d’amplada, amb una alçada d’un 
metre. Estava rematada per un arc rebaixat amb una alçada màxima a la part central de 125 cm. 
Presentava un marxapeu fet d’obra. Així, marxapeu, brancals i arcada eren realitzats amb pedres 
de mides diferents i morter de calç. A l’interior, l’obertura comunicava amb un corredor acabat 
en volta, de la mateixa tipologia constructiva que l’arc. El corredor s’endinsava vers la muntanya 
i estava totalment reblert per pedruscall menut a l’interior que provenia del vessant de la mun-
tanya i penetrava a partir d’un trencament de la volta, situació que va fer que no es pogués do-
cumentar la part final del corredor. Per sota del pedruscall, i a la mateixa cota que el marxapeu, 
es localitzava un nivell de terra compactada, el nivell d’ús original de tota l’estructura. La pobla-
ció local l’anomenava Bufador i consistiria en una fresquera on la meitat de la població de Gerri 
de la Sal hi guardaria menjar i begudes (sembla que l’altra meitat utilitzaria una altra fresquera). 
S’hauria abandonat durant el tercer quart de segle XX. Atès que ningú conserva cap record de la 
seva construcció, creiem que es va realitzar al segle XIX, o fins i tot la centúria anterior. 

Element 3. PK 2+850. Jaciment del Pla de la Guineu. Es tracta d’una gran fossa d’uns 8 m 
d’amplada per 14 m de llargada reblerta amb nivells de terra i pedres que proporcionaren frag-
ments de ceràmica a mà, pedres treballades (bases de molí), restes òssies humanes i carbons. 
Els materials arqueològics recuperats permetien precisar una cronologia relativa centrada en el 
període del bronze inicial.

Element 4. Ubicat al vial de connexió entre Gerri de la Sal i la carretera cap a Peramea. Nivell 
d’ocupació amb materials protohistòrics. 

Element 5. PK 3+000. Correspon a una finca de la zona de Comte, realitzada en pedra i mor-
ter de calç, amb tot un seguit de falques de pedres petites i fragments de maons. S’hi observen 
diferents cossos adossats i connectats entre si. La finca estava ja parcialment enderrocada i ame-
naçava de col·lapsar en qualsevol moment No existien notícies històriques ni documents antics 
que ens indiquessin la seva cronologia. Preliminarment, es proposava una cronologia entorn 
dels segles XVII-XIX.

Els resultats obtinguts
Els resultats, la intervenció realitzada i l’evolució de cada un dels elements van ser específics 
segons el cas. 

Element 1: Es va realitzar una exhaustiva documentació descriptiva i planimètrica. Va ser 
desconstruït, ja que quedava afectat per l’obra

Element 2: Es va realitzar una exhaustiva documentació descriptiva i planimètrica. Va ser 
cobert amb una capa de geotèxtil i reblert novament

Element 3: Es van realitzar sengles sondejos arqueològics que van propiciar l’excavació del 
jaciment del Pla de la Guineu

Element 4: Es van realitzar sengles sondejos arqueològics que van evidenciar que no corres-
ponia a cap jaciment arqueològic, sinó a un nivell d’argila amb materials arqueològics arrosse-
gats per processos erosius de la terrassa superior

Element 5: Es va realitzar una documentació només descriptiva, ja que l’edifici amenaçava 
ruïna. Va ser desconstruït, ja que quedava afectat per l’obra
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
Apareix documentada l’any 839 en l’acta de la consagració de la Catedral d’Urgell. Es creu que el seu 
origen va ser un monestir visigòtic dedicat a Santa Deodata. Fins a finals del segle X estava sota l’ad-
vocació de Sant Pere. El 1064, el comte de Pallars va cedir el cenobi, juntament amb altres, al comte 
Ramon IV de Pallars Jussà. Al segle XI es va construir el monestir benedictí, que el 1216 va passar a 
ser canònica de l’orde dels agustinians. Va anar decaient a poc a poc amb el pas dels anys, fins que 
al 1723 hi havia solament un prior, un subprior i un germà. Poc temps després va arribar la seva 
extinció com a convent. Va passar a formar part del deganat d’Àneu i es va convertir en un centre de 
peregrinació de tota la regió. Actualment funciona com a santuari dedicat a la Mare de Déu d’Àneu. 
La planta consta de tres naus amb absis central (l’únic que es conserva) amb decoració llombarda 
i dos absidioles laterals amb voltes d’aresta. La façana va ser reformada completament al segle XX.

Els resultats obtinguts
Es van efectuar tres cales en diferents punts de l’exterior de l’edifici i una cala a l’interior de l’es-
glésia. A la cala I, a 10 cm del nivell del terra de pas, es van localitzar les restes de l’absidiola sud. 
S’hi observa l’arrencada dels muntants de la decoració llombarda, en total, dues arrancades. El 
potencial de la fonamentació de l’absis és de 2,70 m. El gruix del mur és d’1,10 m. El diàmetre 
interior de l’absidiola és d’1,80 m. La cala III, oberta al costat, dóna accés a l’actual edifici i ens de-
mostra que hi ha un recrescut d’aproximadament un metre, ja que s’hi ha localitzat la banqueta 
de fonamentació. La cala IV s’ha fet a la mateixa alçada on s’ha obert la cala a l’interior de l’esglé-
sia, i a 80 cm de fondària s’hi veuen les restes d’un llosat de pas i també s’hi localitza cegada el 
que havia estat una porta. La cala II es va obrir a l’interior de l’església i va permetre localitzar les 
restes d’arrencada d’un dels arcs torals, que van ser substituïts pels arcs actuals diafragmàtics. 
També a 70 cm de fondària s’hi va localitzar un paviment de llosa.

CONTROL I SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC  
A L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D’ÀNEU

NOM DEL JACIMENT
Església de Santa Maria d’Àneu

MUNICIPI I COMARCA
La Guingueta d’Àneu (Pallars Sobirà)

COORDENADES UTM
31/ ED 50 E (X)-346685 m; N (Y)-4720075, 5 m, Z-946 mnm

UTM 31/ETRS 89 E(X)-346564, 8 m; N(Y)-4719872 m
DATES INTERvENCIó

Del 19 al 20 d’abril de 2012
MOTIvACIó

Execució d’unes rases per comprovar l’estabilitat de l’església
PROMOCIó

Bisbat d’Urgell
DIRECCIó

Joan Ramon Renyer Flix
ExECUCIó

Fundació I.T.L.
CRONOLOgIA

Medieval fins a l’actualitat
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Conclusions 
S’ha pogut comprovar com el nivell de pas s’ha anat augmentant a partir de les riuades que ha 
patit l’immoble per la seva proximitat al riu Noguera Pallaresa. La tipologia de la capçalera, amb 
una arrencada circular a partir d’una paret recta, ens faria pensar en una evolució constructiva 
entre les capçaleres poligonals i quadrades més antigues a les plenament circulars que es tro-
ben en un romànic més avançat.

Bibliografia
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Principado hasta los años de 1699. Barcelona.
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’església de Sant Pere de Sorpe és un edifici de planta rectangular de tres naus que originà-
riament presentava tres absis semicirculars, dels quals només queda l’absidiola nord, ja que 
l’absis central va ser convertit en la porta d’entrada a l’església. El campanar és rectangular, 
amb porta d’entrada elevada, i hi destaquen les arcades llombardes de l’absidiola conservada. 
La porta actual es localitza a llevant, just a l’espai que ocupava la capçalera de l’obra original 
de l’edifici. Pel que fa a la porta de l’obra romànica, es localitza al mur de migdia de la nau que 
resta paredada.

Els resultats obtinguts
Amb motiu de l’obertura i l’excavació d’una rasa perimetral a l’exterior del mur de tancament 
meridional de la nau de l’església, s’ha portat a terme una intervenció arqueològica de control 
i seguiment. Els treballs d’aquesta actuació s’han centrat en el sector on s’emplaça el cemen-
tiri. Aquets treballs han possibilitat la documentació de la seqüència estratigràfica d’aquesta 
superfície. S’han identificat dos horitzons de l’àrea de la necròpolis. El primer d’aquests estaria 
associat a l’obra fundacional de l’església i perduraria fins a finals de l’època moderna, moment 
en què s’ha identificat un nivell de terraplenament de l’àrea de la necròpolis relacionada amb 
el condicionament del cementiri. En aquest nivell s’han localitzat un seguit d’inhumacions en 
caixa de lloses que mantenen una alineació amb l’eix de l’església i que estan orientades a l’est. 
Pel que fa al segon nivell d’enterrament, aquest es disposa a una cota d’1 m per sobre del nivell 
del paviment de la nau de l’església. Es tracta d’enterraments amb fossa simple. Aquest horitzó 
d’inhumacions actualment encara presta servei a la comunitat, motiu pel qual ofereix un alt 
grau d’alteració de la mateixa seqüència arqueològica, tenint en compte, si més no, que els 
darrers enterrament són de fa pocs anys.
Alhora, l’obertura i l’excavació d’aquesta rasa perimetral ha permès documentar la totalitat del 
parament del mur, així com el seu sistema de fonamentació. L’actuació també ha facilitat la do-
cumentació de l’antiga porta lateral de l’església, actualment paredada i anul·lada parcialment 
pel recreixement dels nivells del cementiri.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA  
A L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DE SORPE

NOM DEL JACIMENT
Església de Sant Pere de Sorpe

MUNICIPI I COMARCA
Alt Àneu, Pallars Sobirà
COORDENADES UTM

X-342630,8 i Y-4724042,4
DATES INTERvENCIó

Del 7 al 24 d’agost de 2012
MOTIvACIó

Programa Romànic Obert
PROMOCIó

Obra social La Caixa, Bisbal d’Urgell, Dpt. de Cultura  Generalitat de Catalunya
DIRECCIó

Isidre Pastor i Batalla
ExECUCIó

CODECO, SL
CRONOLOgIA
Segles XII – XVII
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Conclusions 
Tot i tractar-se d’una actuació que ha afectat un àmbit molt puntual, la seva situació ha possibi-
litat obtenir uns resultats que han aportat dades per al coneixement de l’evolució històrica de 
l’edifici, així com de l’àrea de la necròpolis. En aquest sentit, atenent a l’objectiu del projecte que 
ha motivat la intervenció, tan sols s’ha portat a terme una tasca d’identificació i documentació 
de les cotes de les inhumacions. Aquesta actuació de registre ha de possibilitar la salvaguarda 
dels valors patrimonials d’aquesta àrea de necròpolis d’època medieval, alhora que ha de per-
metre disposar de dades per a la projecció de futures intervencions en aquest sector.

Bibliografia
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d. A. (2008). Catàleg exposició La missió arqueològica del 1907 als Pirineus. Fundació La Caixa - 

Fundació Institut Amatller d’Art Hispànic. 
GAvín, Josep M. (1978) Inventari d’esglésies. 8. Pallars Sobirà, Vall d’Aran. Barcelona: Arxiu Gavín. 

Barcelona.
lloret teresA, CAstIlló, ArCAdI (1984)“El Pallars, la Ribagorça i la Llitera“. Gran geografia comarcal de 

Catalunya, 12. Fundació Enciclopèdia Catalana.

Fotografia 1. Vista general de l’obertura de la 
rasa durant el procés d’excavació. (Fotografia 
I. Pastor - J. Tugues)

Fotografia 2. Detall del tram de la rasa que se 
situa a l’angle nord-oest de l’edifici. (Fotografia I. 
Pastor - J. Tugues)
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
L’edifici del monestir de Sant Pere del Burgal va ser construït al segle XI sobre un altre, docu-
mentat l’any 859. El conjunt de les seves dependències s’articula a partir de l’església. L’edifici de 
l’església presenta una planta basilical de tres naus, la central, de més alçària que les laterals. La 
capçalera es defineix a partir de l’absis que presideix la nau central i dues absidioles. El progra-
ma decoratiu de l’exterior es resol amb arcs cecs i lesenes llombardes.
La present intervenció ha estat precedida d’una altra actuació, realitzada en el marc de la recu-
peració i la posada en valor de l’edifici a finals del segle XX.

Els resultats obtinguts
L’actuació arqueològica que s’ha realitzat s’ha centrat en l’obertura i l’excavació d’una rasa peri-
metral a la capçalera de l’església, treballs que han deixat al descobert la fonamentació que 
presenta l’edifici en aquest sector. Aquesta construcció està composta per una petita banqueta 
que transcorre de forma regular pels murs de tancament, adaptant-se al relleu que, en aquest 
sector, presenta el basament rocós sobre el qual s’assenta l’edifici. 
El rebaix dels nivells associats a les estructures de la capçalera de l’església ha permès localitzar una 
àmplia zona de necròpolis, la qual molt probablement s’estén per tot el camp que es disposa a l’est del 
conjunt del monestir. Tot i tractar-se d’una actuació puntual, restringida als àmbits afectats pel projec-
te de condicionament del drenatge, s’ha pogut constatar l’existència de dos nivells d’enterrament. El 
primer es correspondria al cementeri d’època moderna, tal com posen de manifest el material noble 
associat a les inhumacions i les característiques físiques d’aquestes. Aquest nivell d’enterrament va 
restar en ús fins al moment de l’abandonament del cementiri, vers mitjans dels segle XVIII.
Pel que fa al segon nivell de la necròpolis, aquest està associat directament al període funda-
cional de l’església, com ho evidencia el fet que tots els enterraments localitzats en aquesta 
primera àrea de necròpolis presentaven caixa de lloses amb coberta plana. Així mateix, també 
cal remarcar que aquests estaven adossats a la banqueta de fonamentació de l’edifici. Aquestes 
evidències permeten situar un horitzó cronològic per a aquest nivell de necròpolis entre els 
segles XI-XII i mitjans del segle XV.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’ESGLÉSIA  
DE SANT PERE DEL BURGAL

NOM DEL JACIMENT
Monestir de Sant Pere del Burgal

MUNICIPI I COMARCA
La Guingueta d’Àneu, Pallars sobirà

COORDENADES UTM
X-349522,1 i Y-4712024,5

DATES INTERvENCIó
Del 24 de setembre al 8 d’octubre de 2012

MOTIvACIó
Programa Romànic Obert

PROMOCIó
Obra Social La Caixa, Bisbat d’Urgell, Dpt. de Cultura  Generalitat de Catalunya

DIRECCIó
Isidre Pastor i Batalla

ExECUCIó
Construccions la Guingueta, S.L

CRONOLOgIA
Segles XI – XII

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 365 

FITXES



Conclusions 
El resultat dels treballs de recerca arqueològica ha aportat noves dades que permeten aprofun-
dir en el coneixement de l’obra de l’església i també de la zona de necròpolis que hi està asso-
ciada. Per tant, s’ha de concloure que, atenent als resultats obtinguts en aquesta intervenció, 
les expectatives arqueològiques que ofereix aquesta zona de necròpolis es podrien tenir en 
consideració a l’hora d’aprofundir en el coneixement de la població vinculada al monestir de 
Sant Pere del Burgal.

Bibliografia
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Fotografia 1. Vista d’un enterrament amb caixa i 
coberta plana de lloses adossat a l’estructura.
(Fotografia I. Pastor - J. Tugues)

Fotografia 2. Detall de la banqueta de fonamentació de 
l’estructura de la capçalera de l’església.
 (Fotografia I. Pastor - 
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DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT
La Mare de Déu de les Neus d’Àrreu és un edifici isolat que es localitza a peu del camí d’Àrreu 
a Borén. Es tracta d’una construcció de línies senzilles i petites dimensions que presenta una 
planta de nau única amb capçalera d’absis semicircular. La porta d’accés s’obre al nord. També 
té un petit campanar d’espadanya a la façana de ponent.

Els resultats obtinguts
La intervenció arqueològica que s’ha realitzat s’ha centrat en les tasques de control i seguiment 
de l’obertura d’una rasa perimetral a tot l’edifici per instal·lar-hi un drenatge. Aquesta actuació 
ha possibilitat l’excavació d’uns nivells arqueològics associats a la sedimentació de materials 
que es disposen a l’exterior dels murs meridionals i de llevant.
L’excavació d’aquest nivell ha fet possible la documentació de la seqüència estratigràfica dels 
nivells associats a l’estructura de l’edifici. Aquesta actuació ha permès constatar com l’obra cons-
tructiva dels murs de tancament perimetral de l’edifici descansa directament sobre el basament 
rocós, un substrat geològic que aflora tant a la capçalera com als peus de la porta d’accés. A cau-
sa de l’escassa potència dels nivells de sedimentació, així com de l’esdevenir històric de l’edifici, 
no es disposa de cap tipus de resta material vinculada al conjunt arquitectònic.

Conclusions 
Atenent als resultats dels treballs d’excavació que ha aportat la present intervenció, s’ha de con-
siderar que la construcció d’aquest edifici és fruit d’un programa constructiu unitari. L’obra tan 
sols ha estat alterada pels condicionaments i reformes puntuals d’èpoques posteriors. Caldrà 
esperar a una intervenció integral a l’interior de la nau de l’edifici per poder disposar de dades 
que permetin aprofundir en el coneixement de l’evolució constructiva d’èpoques posteriors a 
la fundacional.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’ESGLÉSIA  
DE LA MARE DE DÉU DE LES NEUS D’ÀRREU

NOM DEL JACIMENT
Església de la Mare de Déu de les Neus d’Àrreu

MUNICIPI I COMARCA
Alt Àneu, Pallars Sobirà
COORDENADES UTM

X-341702,0 i Y-4725217,0
DATES INTERvENCIó

Del 27 al 31 d’agost de 2013
MOTIvACIó

Programa Romànic Obert
PROMOCIó

Obra social La Caixa, Bisbat d’Urgell, Dpt. de Cultura  Generalitat de Catalunya
DIRECCIó

Isidre Pastor i Batalla
ExECUCIó

CODECO, SL
CRONOLOgIA

Segles XI – XII
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Fotografia 1. Vista general de l’edifici de l’església de la 
Mare de Déu de les Neus d’Àrreu.
(Fotografia I. Pastor - J. Tugues)

Fotografia 2. Detall de l’aparell constructiu del 
parament exterior del mur meridional. (Fotografia I. 
Pastor - J. Tugues)
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DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
L’església de Santa Maria de Vilamur és un edifici d’origen romànic (D. A. 1993), amb una història 
complexa de remodelacions (fig. 1). L’església primitiva (segles XII-XIII) era d’estil romànic, d’una 
sola nau amb coberta de volta de canó reforçada per arcs torals. La capçalera estava tancada per 
un absis semicircular i en la zona del transsepte hi hauria dues capelles laterals. 
Al segle XIV, ja sota l’òrbita de l’Orde de l’Hospital, l’edifici va ser objecte d’una gran reforma. La volta de canó 
fou substituïda per una coberta d’un sol vessant, sota la qual, i a manera de fals sostre, es va bastir un embigat 
teginat de fusta a dos vessants, sostingut per uns permòdols de fusta esculpits i pintats que estaven encas-
tats a tres arcs diafragmàtics, un construït contra la façana oest i dos sobre la nau de l’església.
Al segle XVII es va produir una gran remodelació de l’edifici. Es va construir una nova església 
dins de l’antiga, amb pilars, voltes i l’obertura d’un nou absis en l’espai absidial original. Es va 
tapiar la porta de la façana sud per a la construcció del cor i es va obrir una nova porta a la faça-
na oest. En aquesta època es va annexar la sagristia a la façana nord. Es van obrir finestres a la 
façana sud i es va modificar el campanar. 
Al segle XIX, durant les guerres carlines, es va fortificar l’església amb l’habilitació d’un pas de 
ronda i la construcció de defenses sobre els murs. Posteriorment, es va tornar a reformar el cam-
panar i es va amortitzar la sagristia. 

SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC DE LES OBRES  
DE RESTAURACIÓ DE L’ESGLÉSIA DE SANTA 

MARIA DE VILAMUR (2A FASE)
NOM DEL JACIMENT

Església de Santa Maria o Mare de Déu de Medina
MUNICIPI I COMARCA

Vilamur, Soriguera, Pallars Sobirà
COORDENADES UTM

ED50 UTM 31N E 34874.2 N 4693768.1 
DATES INTERvENCIó

Entre el 16 de novembre i el 3 de desembre de 2010
MOTIvACIó

Treballs de control i seguiment arqueològic i de conservació-restauració del 
projecte bàsic i d’execució “Restauració de l’església de Santa Maria - Mare de 
Déu de Medina - Vilamur”, redactat per N. Laplaza, M. Manonelles i X. Solans 

(Ianua arquitectures)
PROMOCIó

Ajuntament de Soriguera, Direcció General del Patrimoni Cultural, Direcció 
General d’Arquitectura i Paisatge i Incasòl, (programa de l’1% cultural)

DIRECCIó
 Enric Tartera Bieto, Òscar Escala Abad, Andreu Moya i Garra, 

Ares Vidal Aixalà i Ramon Solé Urgellés
 Iltirta Arqueologia, SL, iltirtarqueologia@gmail.com

ExECUCIó
Iltirta Arqueologia, SL. i Ramon Solé Urgellés

CRONOLOgIA
Del segle XII fins a l’actualitat
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Els resultats obtinguts
En el marc de la primera fase del projecte de restauració del l’església, es va realitzar un estudi 
historicoarquitectònic del monument per part de l’arquitecte J. A. Adell (2008; Laplaza et al. 2009, 
4-5) i una intervenció arqueològica (Benseny, López 2007). Aquests treballs estableixen bona 
part de les bases del coneixement actual sobre la història i l’evolució del temple. La segona fase 
del projecte ha comportat de forma especial el desmuntatge de la volta de maó dèpoca bar-
roca amb l’objectiu de consolidar i mostrar els elements conservats de la coberta gòtica: –arcs 
diafragmàtics, permòdols esculpits de fusta i algunes bigues parederes (fig. 2.1). Davant l’apari-
ció d’elements de pintura mural i de fusta treballada que necessitaven una actuació immediata, 
els treballs van ser supervisats per un conservador-restaurador (Tartera, Solé 2010). 
La intervenció de restauració s’ha centrat en la consolidació preventiva de les restes de pintura 
mural aparegudes especialment durant la primera fase d’execució del projecte que es conser-
vaven en els arcs diafragma i en els murs laterals de la part alta de la nau. Es tracta de dissenys 
lineals molt simples en roig o en negre. Les restes pictòriques estan molt deteriorades, de ma-
nera que, sense una intervenció més profunda, no pot establir-se si corresponen a sinòpies o 
dibuixos preparatoris que posteriorment eren decorats amb altres colors, o bé simplement de-
finien principalment un motiu en carreuat. S’ha proposat una datació a l’entorn del segle XIV 
a partir de paral·lels pictòrics documentats a la Seu Vella de Lleida (Tartera, Solé 2010, 22-23).
Més enllà dels permòdols motllurats de fusta que encara estan encastats en els arcs diafragmà-
tics –algun dels quals conserva restes pictòriques– (fig. 2.2) i de les bigues parederes del vessant 
sud de la coberta baixmedieval, els treballs d’enderrocament de les construccions barroques 
han permès recuperar diversos fragments de permòdols, bigues, plaquetes o bogets i tapajunts 
que provenen de diverses estructures lígnies gòtiques. Entre els diversos fragments d’embigat 
destaca la recuperació d’un cap de biga motllurat en forma de buc de nau (fig. 2.3, b) i de dos 
altres caps de biga antropomorfs (fig. 2.3, c i d). Aquests últims tenen l’extrem cefàlic amb la re-
presentació esculpida dels ulls, el nas i la boca i, en els laterals de la biga, presenten unes ranures 
esbiaixades on possiblement s’encabien les plaquetes rectangulars de vores bisellades recupe-
rades. També s’ha trobat un darrer fragment de biga amb restes de policromia i amb l’extrem 
esculpit en forma cefàlica (fig. 2.3, a), que podria respondre a una representació antropomorfa 
que tingués els trets facials pintats, que aparentment no s’han conservat. Aquesta biga podria 
haver format part d’una estructura volada i trepitjable a l’estil del cor gòtic de l’església de la 
Sang d’Alcover, datat durant el tercer quart del segle XIV.
Així mateix, es van recuperar nombrosos fragments de fulloles fines i allargassades a manera 
de llistó pla de fins a 5 cm d’amplada, que interpretem com els tapajunts de l’empostissat de 
la coberta teginada gòtica (fig. 3.1-2). Presenten una decoració policroma de tipus floral –pos-
siblement al tremp– en color blanc, negre i roig. Els motius ornamentals d’aquests elements 
defineixen unes sanefes que tenen cert paral·lelisme amb un dels diferents models de tapajunts 
policroms de la coberta encavallada de l’església de Sant Joan de Caselles (Canillo, Andorra) (fig. 
3.3).1

1 Agraïm a l’Alberto Velasco, conservador del Museu de Lleida: Diocesà i Comarcal, la seva col·laboració en la identificació dels elements 
de fusta recuperats a l’església de Vilamur.

Fotografia 1. Localització de 
l’església de Santa Maria de 
Vilamur (Soriguera, Pallars 
Sobirà) i vistes exteriors del 
temple.
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Fotografia 2. 1. Vista parcial 
d’uns dels arcs diafragmàtics 

amb els permòdols de fusta 
encastats; 2. Detall de dos 

permòdols de fusta esculpits; 
3. Detall dels caps de biga 

recuperats.

Fotografia 3. 1. Detall de diversos 
fragments de tapajunts de 
la coberta gòtica de Santa 

Maria de Vilamur. 2. Restitució 
esquemàtica de la sanefa floral 

que compossen els tapajunts de 
l’empostissat gòtic; 3. Detall dels 

tapajunts del teginat de l’església 
de Sant Joan de Caselles (Canillo, 

Andorra). Imatge extreta de 
http://www.aldeaglobal.net/

artmedieval/index_andorra.htm 
[Consulta: 15/09/2011].
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Finalment, entre els elements que eren al reble de la volta barroca també van localitzar-se les 
restes d’una clau de volta de guix en alt relleu, que representa una creu policroma en blanc i 
negre de l’Orde de Sant Joan de Jerusalem. No endebades, l’església va estar sota la jurisdicció 
hospitalària, almenys des de mitjan segle XIII.

Conclusions 
De forma especial, els treballs arquitectònics realitzats l’any 2010 a l’església de Santa Maria de 
Vilamur han permès posar al descobert i consolidar estructuralment els arcs diafragmàtics que 
sostenien l’empostissat gòtic a doble vessant del temple. En definitiva, aquesta intervenció ha 
suposat un pas més en la recuperació patrimonial d’aquest monument, una mostra certament 
singular de l’arquitectura gòtica religiosa catalana en ple Pirineu lleidatà.
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En un futur, era idia ei méter en foncionament un espaci en qué se pogue dar a enténer era 
manèra de víuer tradicionau d’un senhor feudau, damb era vinculacion qu’açò compòrte damb 
er entorn naturau en qué se place e eth profitament que d’aguesta natura s’obten.
Mès en aguesta campanha s’a sajat de consolidar totes es estructures descaperades ena zòna 
2 e ena zòna 7 pr’amor d’evitar eth sòn deteriorament a causa dera sua exposicion ara dura 
climatologia aranesa. A mès a mès s’a netejat era zòna pròpria deth castèth e es sòns environs e 
tanben eth camin d’accès que trapam parallel ath barranc dera Muleta.
Era actuacion de consolidacion s’a efectuat profitant es materiaus desseparadi e classificadi per 
mesures, o sigue es calhaus e pèires que s’apilerèren a part enes campanhes arqueologiques 
damb era prevision d’èster emplegadi eth dia de deman ena restauracion des estructures. Era 
filosofia des de bon principi en aguest projècte consistie qu’ère fòrça interessant qu’aguesti ma-
teriaus tornèssen ath sòn lòc d’origen: prumèr, entà conservar e consolidar pr’amor d’evitar eth 
maumetament deth jaciment; dusau, entà trèir-les deth miei damb eth sòn profitament poste-
rior; e tresau, tà evitar despenes non de besonh de transpòrt e recèrca de materiaus enes futures 
òbres de consolidacion.
Era idia a consistit en repojar es paredaus entà deishar-les a nivèu pr’amor d’evitar era conti-
nuacion dera sua degradacion –e d’aguesta forma protegir es estructures originaus dera forta-
lesa– e entà qu’es visitants poguen interpretar un shinhau mès ben era distribucion e es espacis 
intèrns deth castèth. Ena cara nòrd, a mès a mès d’acomplir aguesta foncion, s’a sajat d’em-
plegar tota era pèira sauvada enes campanhes prealables, que ja proviegen der esbaussament 
d’aguest tram de muralha, entà repojar-la e dar-li volum pr’amor de qu’era gent que visite er en-
dret, pogue interpretar damb mès facilitat er aspècte qu’auie agut era fortificacion enes tempsi 
deth sòn foncionament.
Es materiaus emplegadi an estat eth mortèr de caudia en toti es paraments extèrns e eth beton 
enes parts interiores e de farç des espacis corresponents ara muralha. Atau conservam er aspèc-
te qu’aurien en moment deth sòn bastiment ja qu’auem emplegat es madeishi materiaus origi-
naus dera epòca, mès damb era diferenciacion de çò qu’ei originau de çò qu’ei hijut a compdar 
dera coloracion deth mortèr de caudia modèrn, facilitant d’aguesta forma era interpretacion 

INTERVENCIÓ AL CASTÈTH DE LES
NOM DEL JACIMENT

Castèth de Les
MUNICIPI E COMARCA

Les, Terçon de Quate Lòcs, Val d’Aran
COORDENADES UTM

Ena cantoada sud corresponen a 313447,4742682  
es dera cantoada nòrd 313483,4742713

DATES INTERvENCION
Mesi de mai e junh deth 2010

PROMOCION
Conselh Generau d’Aran

DIRECCION
Manuel Anè e Brito

ExECUCION
Arenòsi, Gestió de Patrimoni Cultural, SL

2013 · PRIMERES JORNADES D’ARQUEOLOGIA I PALEONTOLOGIA  DEL PIRINEU I ARAN  | 373 

FITXES



de çò qu’ei originau, de çò qu’auem consolidat e restaurat nosati modèrnaments, acomplint 
d’aguesta forma es precèptes que marque era Lei de Patrimòni en tèmes de restauracion d’edi-
ficis monumentaus e jaciments arqueologics.
Aguesti trabalhs s’an efectuat per cinc manòbres e un oficiau, jos era supervision de dus ar-
queològs.

Bibliografia
Còts e CAsAnhA, Pèir (2003): «Castèth de Les (Les, Val d’Aran)». Jornades d’Arqueologia i Paleontolo-

gia 2000. Comarques de Lleida. II Volum (Lleida, del 30 de novembre al 2 de desembre del 2000). 
Barcelona: Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, p. 197-198.

Còts e CAsAnhA, Pèir (2004): «Aproximació a la interpretació arquitectònica i dels nivells d’ús de 
la torre del “Castèth de Les” (Quate Lòcs, Val d’Aran)». Els castells medievals a la Mediterrània 
nord-occidental (Arbúcies, del 5 al 7 de març del 2003). Arbúcies: Museu Etnològic del Mont-
seny, p. 421-438.
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MOTIVACION DERA INTERVENCION
Dauant era prevision d’efectuar òbres de condicionament ena carretèra C-28 (antica C-142), en-
tre es poblacions de Salardú e Vaquèira, se redigic er Estudi d’Impacte Ambientau per part dera 
empresa Eurogeotècnica, damb era realizacion d’un estudi arqueologic prealable ara redaccion 
finau deth projècte. Era prumèra fasa consistic en ua prospeccion arqueologica superficiau, de 
manèra sistematica, tà conéisher era existéncia de rèstes arqueologiques e atau poder arribar 
a establir mesures correctores apropriades. Er objectiu d’aguesta prospeccion visuau e de se-
guiment des òbres siguec comprovar era existéncia o non de rèstes de materiaus arqueologics 
en superficia. En ua dusau fasa, dauant era possibilitat de poder afectar quauque jaciment ar-
queologic propèr ad aguesta via de comunicacion pendent es òbres e en especiau pendent es 
moviments de tèrres, s’a realizat un seguiment des zònes d’influéncia dera òbra pr’amor qu’en 
cas d’aparicion de rèstes se seguisquen es directrius deth Servici d’Arqueologia e Paleontologia 
dera Direccion Generau deth Patrimòni Culturau.
Era metodologia emplegada tà realizar es prètzhèts de prospeccion visuau e seguiment des 
òbres der espaci afectat peth condicionament dera carretèra a consistit en recórrer eth traçat e 
es camps e zònes pròplèus tà poder determinar possibles afloraments e/o agropacions de ma-
teriaus arqueologics (preséncia de ceramiques, rèstes de paraments, metaus, eca.) que sigues-
sen indicatius dera existéncia de quauque jaciment. Era prospeccion superficiau de manèra 
sistematica, entà conéisher era existéncia de rebalums, s’a amiat a tèrme caminant pera zòna 
enquia recórrer tota era superficia afectada.

ZONES AFECTADES PER LES OBRES  
DE LA CARRETERA C-28, ENTRE SALARDÚ  

I BAQUÈIRA (NAUT ARAN, VAL D’ARAN)
NOM DEL JACIMENT

Carretèra C-28 deth pk 33’520 (Salardú) ath 37’510 (Vaquèira)
MUNICIPI E COMARCA

Naut Aran, Terçon de Pujòlo, Val d’Aran
COORDENADES UTM

Er inici dera actuacion lo trapam en 31TCH328643,4730489  
enquia 31TCH330273,4729936

DATES INTERvENCION
Mesi de seteme a deseme deth 2010

PROMOCION
G.I.S.A. (projècte AL-05020.1)

DIRECCION
Esther Monge e España

ExECUCION
Arenòsi, Gestió de Patrimoni Cultural, SL
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Resultats dera prospeccion superficiau e seguiment des òbres
Era abondància de matarràs e era abondanta vegetacion dificultaue en quauques endrets es 
operacions de prospeccion en prigondor. En tot cas non s’an trapat rèstes, auent en compte es 
limitacions plantejades. A calut demorar que se desbosquèsse era extension de terren vincula-
da as òbres ath torn dera carretèra e petiti sectors a on vàrie leugèrament era traça. 
Eth contròtle arqueologic de toti es rebaishaments de tèrra (tant en traçat coma enes accèssi e 
zònes de prèst e tarcumèrs) e tanben eth seguiment des afectacions subsidiàries d’aguesta òbra 
en aqueri lòcs que s’an utilizat entàs extraccions e apilatges de tèrres an estat negatius. Es airaus 
a on s’an hèt prospeccions non mostrauen cap tipe de materiaus arqueologics, ne ceramics ne 
paraments constructius. 
Tà çò que tanh ath patrimòni arquitectonic, non se hège de besonh préner mesures de protec-
cion, peth hèt qu’eth condicionament dera C-28 non afectaue a cap des edificacions e ponts 
medievaus de naut interès arquitectonic. A mès, era unica bastissa singulara propèra ath traçat 
dera carretèra ei era glèisa dera Mair de Diu de Cap d’Aran o Santa Maria de Cap d’Aran, d’estil ro-
manic, en pòble de Tredòs (Naut Aran) e aguest temple no s’a vist afectat peth condicionament 
deth viau. Per çò qu’ei der antic despoblat de Pujò, situat ena gessuda de Salardú e prenent en 
compte que actuaument  ei arrasat pera edificacion de diuèrses urbanizacions en endret a on 
se plaçaue, ei fòrça improbable que n’aja demorat cap vestigi.
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