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PRESENTACIÓ

es Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central arri-
ben a la tercera edició amb l’objectiu d’anar consolidant 
un projecte impulsat fa quatre anys des dels Serveis

Territorials a la Catalunya Central del Departament de Cultura.

En aquestes Jornades s’exposen els resultats de les intervencions 
arqueològiques a les comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, 
Osona i el Solsonès, amb caràcter biennal, a totes les persones 
interessades, des dels vessants professional, científic, acadèmic i, 
fins i tot, didàctic.

El lloc escollit per celebrar aquest esdeveniment és el Museu 
Arqueològic de l’Esquerda, a Roda de Ter, i respon a diversos 
motius. Es tracta d’un nou equipament cultural inaugurat l’any 
2013, molt proper a un dels jaciments més emblemàtics del nos-
tre país. A més, coincideix que el 2014 es va commemorar el 
700 aniversari de la seva destrucció, l’any 1314. Però, sobretot, 
el motiu de la tria ha estat els resultats dels treballs de recerca i 
consolidació fets a la muralla exterior, que han permès identificar 
la fortificació de l’antiga Roda Civitas, amb una cronologia que 
va del segle VI al segle X. Aquesta fortificació va tenir un paper 
molt important en la formació d’una primera línia defensiva dels 
reis francs enfront dels sarraïns, en la protecció de Girona (785) 
i en l’atac a Barcelona (801).

Des de les primeres jornades vam apostar per un format amb 
què, d’una banda, s’exposaven els resultats i les novetats més 
destacades dels anys de què tractaven les jornades i, de l’altra, 
incloïa un tema monogràfic relacionat amb el lloc on es feia 
l’esdeveniment.
 
En el cas de les III Jornades, la descoberta de la fortificació 
medieval de l’Esquerda va fer que centréssim el monogràfic en 
el període històric comprès entre el final del domini romà (s. 
VI) i la incorporació del país al regne visigòtic, i la creació de 
la Marca Hispànica dels reis carolingis, després del pas dels 
sarraïns.

És una fase poc coneguda, i encara poc estudiada, de transició 
entre el món plenament romà i el món plenament medieval, 
en què l’arqueologia com a eina de coneixement té un paper 
essencial, atesa la poca documentació escrita.

Com que la historiografia encara planteja buits, també vam con-
siderar que era una bona oportunitat per analitzar l’estat actual 
de la recerca d’aquest període històric, no tan sols en el marc del 
jaciment de l’Esquerda o de la comarca d’Osona, sinó a cadas-
cuna de les comarques que conformen la Catalunya Central, i 
fer, alhora, una posada en comú.

Així, doncs, la primera part de les Actes està dedicada a cinc 
ponències de diferents equips i investigadors, que exposen els 
resultats dels seus treballs elaborats durant els darrers anys.

Dues ponències parteixen de les dades recollides en jaciments 
concrets, com són els casos de l’Esquerda a Osona i Casserres al 
Berguedà, i n’analitzen l’àmbit territorial. La primera va a càrrec 
de l’equip dirigit per la doctora Imma Ollich, Montse Rocafi-
guera i Oriol Amblàs de la Universitat de Barcelona, i el segon 
el signa Francesc Florensa de l’empresa ATIC SL, coordinador 
dels treballs.

Les altres tres ponències són estudis d’un abast més ampli, que 
es basen en el coneixement actual sobre el territori i van a càrrec 
dels investigadors Jordi Enrich i Jordina Sales. L’equip de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, encapçalat per Jordi Gibert, ha 
elaborat la de l’Anoia; el doctor Ramon Martí i Cristian Folch, 
la del Bages, i l’arqueòleg Jordi Aguelo, la del Solsonès, sobre el 
qual actualment està elaborant la seva tesi doctoral, en el període 
històric que tracta el monogràfic.

La segona part de les Actes presenta l’estudi del conjunt ceràmic 
d’època moderna trobat l’any 2012 a les voltes de la casa de la 
Convalescència de Vic (edifici adossat a l’església de l’Hospi-
tal de la Santa Creu), amb motiu de les obres de remodelació 
per encabir-hi el Parc del Coneixement i la Innovació de Vic 
(Osona). Aquests treballs, gestionats i finançats íntegrament 
pel Departament de Cultura, han estat possibles gràcies a la 
col·laboració entre els equips d’arqueòlegs de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, dirigits per Anna Gómez, i la Unitat 
d’Arqueometria de la Universitat de Vic-UCC, dirigits per la 
doctora Judit Molera.

Es tracta de 200 vasos ceràmics amb molt bon estat de con-
servació i una gran varietat de tipologies i formes, fet que els 
converteixen en un dels conjunts més destacats de mitjan segle 
XVIII a Catalunya. Les característiques que presenten, la bona 
preservació i l’anàlisi arqueomètrica han permès fer una aproxi-
mació sobre les possibles tècniques de manufactura. Mitjançant 
l’anàlisi química, mineralògica i textural de les pastes, i l’anàlisi 
dels vidrats i dels pigments, s’ha caracteritzat aquest conjunt 
amb l’objectiu que esdevingui una col·lecció de referència per 
identificar-lo i poder-lo comparar amb material contemporani 
procedent d’altres jaciments.

La tercera part de les Actes està dedicada a les 25 comunicacions 
més rellevants de les 161 intervencions tramitades entre els anys 
2012 i 2013. Estan ordenades per ordre cronològic i s’ha intentat 
que totes les comarques hi siguin representades.

L
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La primera està dedicada a un projecte de recerca de l’Institut 
Català de Paleontologia dut a terme a l’àrea corresponent al sin-
clinal de Vallcebre (Berguedà), que ha aportat un registre fòssil 
divers que està ajudant a reconstruir els ambients on vivien els 
darrers dinosaures europeus, sobretot durant el cretaci/paleogen, 
abans de l’extinció en massa ara fa uns 66 milions d’anys, al final 
de l’era mesozoica.

Del paleolític i epipaleolític s’exposen les novetats dels treballs 
als jaciments de l’Abric Romaní (Capellades, Anoia,) i les coves 
de les Teixoneres i del Toll (Moià, Bages), vinculats a projectes 
de recerca amb un llarg recorregut, dirigits per diferents equips 
de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social 
(IPHES), vinculat a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona.

També de l’època prehistòrica tracten tres intervencions amb 
caràcter d’urgència, realitzades pels Serveis d’Arqueologia i Pa-
leontologia de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’empresa 
ATICS, les dues primeres, i Arqueociència, la tercera: Balma 
de Terracuca (Casserres, Berguedà), coves de Santa Cecília a 
Montserrat (Marganell, Bages) i Pla de Baix - obres de la variant 
d’Olost (Osona). D’aquestes intervencions sobresurt la Balma de 
Terracuca, on es va localitzar una sepultura d’un individu adult 
del neolític antic totalment inèdita. El més interessant d’aquesta 
troballa és l’aixovar que acompanyava la inhumació, format per 
un possible collar de més de 2.000 denes de diferents materials 
i morfologies, entre els quals destaca un petit conjunt de peces 
de variscita, molt probablement procedents de les mines de Gavà 
(Baix Llobregat).

Altres comunicacions d’aquest període, centrades no en un únic 
jaciment sinó en un àmbit geogràfic ampli, són les prospeccions 
a la zona de Vidrà (Osona), i el Ripollès /Ridaurà i Vallfogona, 
fetes per equips de la Universitat de Girona i la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, i els estudis sobre poblacions neolítiques 
a les comarques del Solsonès, Berguedà i Bages mitjançant les 
seves pràctiques funeràries, feta per un equip interdisciplinari 
liderat per Juan Gibaja del Consell Superior de Recerques Ci-
entífiques (CSIC).

De l’època ibèrica es fa un repàs a les novetats al turó del Mont-
grós (el Brull, Osona) per part dels tècnics arqueòlegs del Servei 
del Patrimoni Local de la Diputació Barcelona, i un estudi sobre 
inhumacions infantils al cim de Castellvell, d’Olius (Solsonès), 
per part de membres del Centre d’Estudis Lacetans. Segueixen 
dues comunicacions d’equips de recerca consolidats i vinculats al 
Museu d’Arqueologia de Catalunya, que expliquen les darreres 
actuacions en dos jaciments de la comarca d’Osona, el Camp de 
les Lloses a Tona i Puig Ciutat a Oristà, cabdals per entendre el 
paper de l’exèrcit romà en el procés de romanització de l’interior 
de Catalunya.

Dins d’aquesta recopilació de les intervencions més importants 
dutes a terme entre els anys 2012 i 2013, hi ha dos articles sobre 
les excavacions arqueològiques preventives motivades per les 
obres de remodelació del centre urbà dels Prats de Rei (Anoia), 
que en el seu moment van tenir una certa repercussió en la prem-

sa del país. Els resultats han permès fixar en aquest municipi un 
nucli vertebrador del territori d’època ibèrica (restes de la mu-
ralla de Sikarra), l’antic Municipum Sigarrensis d’època romana 
i tardoromana, i la població fortificada ja en una fase medieval.

De la ciutat de Vic, on durant els anys 2012 i 2013 es van tra-
mitar 24 intervencions preventives a partir de l’aplicació del pla-
nejament urbanístic vigent i, majoritàriament, derivades d’obres 
de remodelació o d’adequació d’edificis, s’han seleccionat cinc 
intervencions: plaça de la Pietat, 2, Palau Montcada i temple 
romà, carrer Adoberies, 2-4, convent de Santa Clara a la plaça de 
Malla i església dels Missioners Claretians al carrer Sant Antoni 
M. Claret. La primera presenta estructures romanes, i a les altres 
s’han documentat restes d’època baixmedieval i moderna.

L’últim gran bloc de comunicacions són totes d’època medieval. 
Algunes són intervencions en el marc de projectes de recerca: 
estudi del centre terrisser de ceràmica grisa del segle X-XII de 
Cal Ticó (Castellnou del Bages), a càrrec de l’equip dirigit per 
Gerard Cantoni de la Universitat Autònoma de Barcelona; es-
tudis a l’entorn de l’organització de l’espai agrari entorn de Sant 
Martí de Centelles (Osona) i Tagamanent (Vallès Oriental), 
dirigit pel doctor Félix Retamero, professor de la Universitat 
Autònoma de Barcelona; estudis al castell, a l’església i, recent-
ment, a la necròpolis de Santa Maria de Besora (Osona) i al 
castell de Milany (Vidrà, Osona), coordinats per Marta Fàbrega 
i Francesc Busquets, de l’empresa Atics. Altres intervencions són 
de caràcter preventiu: excavacions al conjunt format per l’església 
de Sant Pere del Puig i la domus de la Torre del Puig, impulsades 
per l’Ajuntament de Súria; excavacions motivades per les obres 
de remodelació de l’hotel La Freixera, dins el nucli històric de 
Solsona; estudis històrics, arquitectònics i arqueològics a la co-
marca del Berguedà en el marc de les obres de rehabilitació de 
l’edifici del palau dels Pinós (Bagà), el mas Vall-Llóbrega (Cercs) 
i el molí de Tresserra (l’Espunyola).

En el quart i últim gran apartat de les Actes, es recullen la resta 
d’intervencions, les que han donat resultats poc significatius i 
resultats negatius, amb el convenciment que aquestes dades són 
també imprescindibles per a una gestió correcta del patrimoni 
arqueològic, tant des d’un punt de vista de la preservació, com de 
l’estudi i coneixement. Són 60 resums ordenats per comarques i 
municipis, amb un format fix, i que recullen les dades bàsiques de 
l’actuació: lloc, promotors, directors, dates de realització, motiu 
de la intervenció, resultats, etc.

Finalment volem agrair l’ajuda, en l’organització de les Jornades, 
del Museu Arqueològic de l’Esquerda, el suport científic de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barce-
lona i el Centre d’Investigacions Arqueològiques d’Osona, la 
col·laboració de la Universitat de Vic, l’Ajuntament de Roda de 
Ter, l’Ajuntament de Masies de Roda i el Consorci de Norma-
lització Lingüística d’Osona. I, sobretot, volem mostrar el nos-
tre agraïment a totes les persones que han fet possible aquestes 
Actes, des dels col·laboradors directes dels Serveis Territorials a 
la Catalunya Central fins als investigadors que ens han aportat 
els resultats dels seus treballs.
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SSTTCC

7. Refugi de l ’aeròdrom militar republicà d’Òdena (Òdena, Anoia).  
SSTTCC

8. Projecte eòlic “Viure de l ’Aire del Cel” (Pujalt, Anoia).  
SSTTCC

BAGES:

9. Forn de la riera d’Aguilar de Segarra (Els Caus) (Aguilar de Segarra, Bages).  
SSTTCC

10. Pont de la Riera de Rajadell (Aguilar de Segarra, Bages).  
SSTTCC

11. Variant d’Artés, des de la carretera BV-4512, PK 0+960 fins a la carretera B-431, PK 41+000. Tram: Artés (Artés, Bages).  
SSTTCC

12. Jaciment de Castellbisbal (Artés, Bages).  
Òscar TRULLÀS i Judit SEDANO

13. Torre del Soldat (Avinyó, Bages).  
SSTTCC

14. Prolongació del col·lector de salmorres entre la planta de lixivitats i l ’arqueta de connexió al col·lector existent al T.M.  
de Balsareny (Balsareny, Bages).  
SSTTCC



III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014 /actes

/ 10

15. Cista prehistòrica del Pla del Coll (Balsareny, Bages).  
SSTTCC

16. Trinxera de la Guerra Civil del Mas Torrecabota (Calders, Bages) .  
Òscar TRULLÀS i David CANAL 

17. Conjunt arqueològic de la necròpolis de Pertegàs (Calders, Bages).  
SSTTCC

18. Línia d’alta tensió S.E. Iberpotash (Callús, Sant Mateu de Bages i Súria, Bages).  
SSTTCC

19. Carrer del Forn de La Munició, núm. 4 (Cardona, Bages).  
SSTTCC

20. Carrer Graells, núm. 60-62 (Cardona, Bages).  
SSTTCC

21. Plaça de l ’església de Santa Maria de Camps (La Fonollosa, Bages).  
Òscar TRULLÀS

22. Edifici de l ’Arc del carrer d’en Botí, núm. 1-3 (Manresa, Bages).  
Òscar TRULLÀS

23. Dipòsit de residus del Bages (Manresa, Bages).  
SSTTCC

24. Carrer Serarols (Manresa, Bages).  
SSTTCC

25. Carrer Sobrerroca (Manresa, Bages).  
SSTTCC

26. Balma del Gai (Moià, Bages).  
Jordi NADAL, Lluís LLOVERAS, Jofre COSTA i Pilar GARCIA-ARGÜELLES

27. Dolmen del Cuspinar (Moià, Bages).  
Jofre COSTA i Cristina CASINOS 

28. Església de Sant Pere de Vilamarics (Monistrol de Montserrat, Bages).  
Jordi ROIG

29. Castell de Rocafort (El Pont de Vilomara i Rocafort, Bages).  
Jordi ROIG

30. Intervenció arqueològica a l ’emplaçament d’una terrera a Rajadell (Rajadell, Bages).  
SSTTCC

31. Mini parc eòlic al T.M. de Rajadell (Rajadell, Bages).  
SSTTCC

32. Poblat ibèric del Cogulló (Sallent, Bages).  
SSTTCC

33. Balma sepulcral del Samuntà (Súria, Bages).  
Agustín GAMARRA

34. Església de Santa Magdalena (Talamanca, Bages).  
SSTTCC
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BERGUEDÀ:

35. Pont Vell d’Orniu (Avià, Berguedà).  
Àlvar CAIXAL

36. Casa de Cal Boixer – Carrer Portal, núm. 24 (Avià, Berguedà).  
SSTTCC

37. Castell de Guardiola (Guardiola de Berguedà, Berguedà).  
Jordi GUÀRDIA

38. Sant Miquel de Sorba (Montmajor, Berguedà).  
SSTTCC

39. Sector del Castell Nou de Vallcebre (Vallcebre, Berguedà).  
Jordi RAMOS

OSONA:

40. Variant de la carretera BV-5303 entre l ’enllaç de la C-17, PK 49+500 i el PK 7+000 de la BV-5303.  
Tram: Balenyà-Seva (Seva, Osona).  
SSTTCC

41. Dolmen de Puigsespedres (L’Esquirol, Osona).  
SSTTCC

42. Línia de mitja tensió a 20KV i 40KV per derivació de la subestació E.R. 1083 “Vic” als suports T-140R i T-143R  
de la línia existent Taradell-Sant Pere de Torelló (Folgueroles i Vic, Osona).  
SSTTCC

43. La Codina (Sant Bartomeu del Grau, Osona).  
M. Àngels PUJOL 

44. Entorn de l ’església de Santa Eugènia de Berga (Santa Eugènia de Berga, Osona).  
Mònica BOUSO i Maribel FUERTES

45. Pla de Savassona (Tavèrnoles, Osona).  
SSTTCC

46. Carretera de Manresa, núm. 10 - Cantonada amb el carrer de Vic (Tona, Osona).  
SSTTCC

47. Carrer de Rocaprevera (Torelló, Osona).  
Antònia DÍAZ-CARVAJAL

48. Carrer de Sant Pere, núm. 108 (Vic, Osona).  
M. Àngels PUJOL

49. Col·legi de L’Escorial: espai carrer Torras i Bages (Vic, Osona).  
Antònia DÍAZ-CARVAJAL

50. Claustre del convent de L’Escorial (Vic, Osona).  
Antònia DÍAZ-CARVAJAL

51. Carrer de la Fusina, núm. 9 (Vic, Osona).  
Antònia DÍAZ-CARVAJAL

52. Rambla del Carme, núm. 8 (Vic, Osona).  
Antònia DÍAZ-CARVAJAL
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53. Carrer de Les Escoles, núm. 42 de Sentfores (Vic, Osona).  
Anna GÓMEZ

54. Rambla de L’Hospital, núm. 14 (Vic, Osona).  
SSTTCC

55. Carrer Bisbe Casadevall, núm. 9 (Vic, Osona).  
SSTTCC

56. Carrer Nou, núm. 2 (Vic, Osona).  
SSTTCC

SOLSONÈS:

57. Prospecció arqueològica a la zona septentrional de la Ribera Salada (Lladurs i Odèn, Solsonès).  
Lídia FÀBREGAS, Josep CASTANY, Josep M. BERTRAN, Anna SEGUÉS i Marta CODINA

58. Línia aèria d’alta tensió en els municipis de Lladurs, Olius i Solsona (Solsonès).  
SSTTCC

59. Abastament d’aigua des de l ’embassament de la Llosa de Cavall a Igualada. Ramal Pinós (Pinós, Solsonès).  
SSTTCC

DIVERSES COMARQUES:

60. Abastament d’aigua des de l ’embassament de la Llosa de Cavall a Igualada. Tram: Llosa de Cavall a Calaf (Anoia, Bages i Solsonès).  
SSTTCC



MONOGRÀFIC
Visigots, sarraïns i francs

a la Catalunya Central,
entre els segles VI i IX
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1. IntroduccIó
Davant la proximitat del 700 aniversari de l’última destrucció 
de l’Esquerda, el 18 de setembre del 1314, l’equip que treballa al 
jaciment vam considerar, ja fa uns anys, la possibilitat de centrar 
la recerca a la zona de les muralles, de cara a obtenir-ne més 
informació i a intentar delimitar-ne l’extensió en una zona for-
tament arbrada i on no s’hi havia fet mai cap intervenció per la 
seva part exterior. Només per la part interna, l’avanç dels treballs 
arqueològics de l’anomenada àrea ibèrica, mostraven la presèn-
cia de dues grans estructures quasi paral·leles, l’antiga muralla 
corresponent a l’oppidum ibèric, que fou destruït al segle III aC; 
i una altra, situada uns metres més endavant, construïda sobre 
els enderrocs de la primera. Les fotografies aèries mostraven 
una línia poc o molt contínua, marcada per la vegetació, que 
arribava fins a l’espadat. D’altra banda, la documentació alt i 
baix-medieval esmenta també la muralla de Roda Ciutat i les 
refeccions que s’hi van fer al llarg dels segles.

Es feia evident la necessitat d’una actuació de conjunt, que 
permetés comprendre tant l’extensió d’aquestes estructures de-
fensives com la seva cronologia. Però això no era possible sense 
una inversió gran que comprengués els treballs previs de pros-
pecció i detecció d’estructures (prospecció elèctrica, geo-radar, 
tomografies, etc.), els treballs d’intervenció arqueològica i, per 
últim, els treballs de restauració i conservació. Aquest projecte 
s’ha començat a fer efectiu gràcies a la intervenció del Depar-
tament de Cultura de la Generalitat de Catalunya mitjançant 
el conveni caixes, fet que ha suposat l’ajuda directa de LaCaixa, 
que ha aportat els fons necessaris durant el bienni 2012-2013. 
D’aquesta manera, els treballs i les campanyes d’excavació realit-
zades al jaciment de l’Esquerda al llarg d’aquest bienni, centrades 
en la zona de les muralles, al nord del jaciment, han permès 
delimitar en extensió la muralla externa i acotar-ne la cronologia. 
La novetat ha estat doble, tant pel que fa la seva extensió, que 
s’allarga d’est a oest uns 140 m fins el cingle sobre el Ter, com 
per la seva tipologia de construcció i el material associat, amb 
cronologies inicials que es remunten a l’època visigòtica, passen 
per la seva refecció en època carolíngia i la seva reutilització al 
llarg de l’Edat Mitjana, fins a la seva destrucció a inicis del segle 
XIV. Això comporta una dilatada existència d’aquesta fortificació 
en el temps, de gairebé 1.000 anys. Encara, però,  hi ha més ele-
ments en curs d’estudi i desconeguts fins ara: la presència d’una 
necròpolis de tombes d’època visigòtica fora muralles i les restes 
d’un fossat, detectat al nord, i d’un talús a l’oest de la muralla.

Paral·lelament, en aquests anys, recents intervencions arque-
ològiques realitzades a la comarca d’Osona han posat al desco-
bert diversos jaciments amb cronologies semblants, pertanyents 
a aquests segles de canvi i de pas cap el món medieval, del segle 
V al VIII dC. Entre d’altres, destaquem sobretot els materials 
procedents de les sitges localitzades al Bosc del Quer (terme 
municipal de Sant Julià de Vilatorta) i també del Graell (terme 
municipal de Vic). La comparació de materials entre aquests 
jaciments i les darreres troballes realitzades al jaciment de l’Es-
querda permetran, amb tota probabilitat, avançar en el coneixe-
ment de l’ocupació del territori osonenc en aquesta època.

 
2. una nova fase a l’esquerda. les 
evIdèncIes del període vIsIgòtIc
Tradicionalment, l’Esquerda ha estat coneguda, sobretot, per 
dues de les seves etapes d’ocupació: la ibèrica, centrada entorn 
de la muralla, que ocupa la part baixa del poblat a la zona nord, 
i la medieval, amb les restes del poblat organitzades entorn de 
l’església preromànica i romànica de Sant Pere de Roda. Tot 
i que s’intuïa que aquestes dues etapes se sobreposaven en el 
jaciment, durant molt de temps, a l’àrea ibèrica, no hi van apa-
rèixer vestigis d’època medieval i els nivells ibèrics de prop de 
l’església havien desaparegut. De manera que la cronologia del 
poblat s’interpretava en dues grans fases separades per un gran 
període d’abandonament (Ollich; Rocafiguera 1990). Aquesta 
interpretació de l’assentament s’ha vist substancialment modifi-
cada per les troballes dels darrers anys, que permeten estudiar el 
jaciment des d’un punt de vista diacrònic i funcional, posant la 
fortalesa i el valor defensiu com a element central en les diferents 
fases d’ocupació.

2.1. el camp de sitges
A la part baixa de l’assentament, al damunt de les estructures del 
període ibèric ple, i de les més malmeses del període ibèric re-
cent, s’han anat localitzant, des de l’any 1991, un seguit de bases 
de sitges excavades al subsòl, que trenquen els anteriors nivells 
ibèrics. Actualment se n’han excavades un total de 66, però no 
es descarta que pugui haver-n’hi moltes més.

Tot i que només se n’han localitzat les bases, queda clar 
que es tracta d’estructures circulars, excavades en el sediment 
ibèric i que no tenen cap mena de revestiment. Tenen diàme-
tres variables entre 46 cm (s-51) i 149 cm (s-24). A la majoria 
se’ls intueix la forma globular, tot i que també se’n troben de 

Visigots i carolingis  
a Osona. Novetats  
arqueològiques  
des del jaciment  
de l’Esquerda
Imma ollIch i castanyer, Montserrat de rocafIguera i espona,  
oriol aMblàs i novellas, albert pratdesaba i sala,  M. àngels pujol i caMps
UNIVERSITAT DE BARCELONA, GRUP DE RECERCA D’ARQUEOLOGIA MEDIEVAL I 
POSTMEDIEVAL-UB, FUNDACIó PRIVADA L’ESQUERDA
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Cal. AD 686, que correspondria plenament a aquest període 
(Mestres 2004).

L’amplitud cronològica del camp de sitges de l’Esquerda, 
també es confirma a partir de la disposició d’aquestes estructu-
res: l’excavació ha demostrat que moltes sitges són amortitzades 
i que, al damunt, se n’hi excaven d’altres. S’han trobat fins a 
quatre sitges excavades l’una damunt de l’altra, cosa que fa pen-
sar en un espai d’emmagatzematge continuat. Segons demostra 
l’arqueologia experimental (Reynolds 1998:111), aquestes sitges 
de factura senzilla, sense cap tipus de revestiment al seu interior, 
poden ser clarament reutilitzables almenys per un període de 10 
anys. Passada aquesta etapa es comencen a produir filtracions, 
que en fan aconsellable la seva amortització (Ollich; Rocafiguera; 
Ocaña;  Cubero; Amblàs 2012).

Fig. 1. El camp de sitges de l’Esquerda (planta: M. A. Pujol).

Fig. 2. Les sitges 54 i 58 en curs d’excavació (foto: M. de Rocafiguera).

forma el·lipsoïdal. La irregularitat de les construccions es re-
coneix sobretot en el fons de la sitja, la majoria amb una base 
molt desigual. Ara bé, algunes arriben fins a la roca mare (per 
exemple, s-49) i alguna d’elles fins i tot presenta la roca picada 
per aconseguir una base plana (s-59).

La funció primera d’aquestes sitges era, sens dubte, l’em-
magatzematge de gra. En el fons d’algunes (s.11, 21, 52, 59, 60 
i 66) s’han conservat les lloses de coberta i s’hi han localitzat 
restes de cereals, sobretot blat (Triticum aestivum/durum, i Tri-
ticum dicoccum en menor proporció), a més de mill (Panicum 
miliaceum), ordi (Hordeum vulgare) i civada (Avena sp), entre 
d’altres (Cubero, C. 2012). Ara bé, totes es conserven com a 
dipòsit secundari, amortitzades com a abocadors d’escombraries. 
Entre el material de farciment cal destacar-hi especialment les 
restes de fauna, moltes restes d’escorxador, que ens parlen d’un 
predomini dels ovicaprins, sobretot d’ovelles, la majoria amb 
una pauta de sacrifici clara; i també de la presència de suids 
i bòvids, d’aviram, i d’una importància clara de la caça: s’han 
localitzat restes de cérvol (Cervus elaphus) i fins i tot d’ós (Ursus 
sp.)  (Valenzuela 2012).

Entre els materials ceràmics localitzats, a banda dels d’èpo-
ca ibèrica que es poden considerar vinculats al sòl del farciment, 
cal esmentar materials d’època tardoromana (restes de ceràmica 
sigil·lada tardana, àmfores africanes i diverses produccions co-
munes, ceràmiques a mà de tradició baix-romana i, de manera 
ja més esporàdica, algunes ceràmiques espatulades d’època ca-
rolíngia (sitges 3, 18, 31, 36 i 54)(Pratdesaba, A. 2012). Aquest 
marc cronològic entre el segle V i el segle VIII, ve corroborat 
per una datació absoluta obtinguda a partir dels ossos d’un 
garrí localitzat en connexió anatòmica en el fons de la sitja 
16. La datació va proporcionar un resultat de 1315±40 BP - 
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La troballa d’aquest camp de sitges va ser el primer element 
que va permetre plantejar la presència d’una població estable a 
l’Esquerda des de la fi del món romà fins a les primeries de l’edat 
mitjana. Tot i que les sitges, com a estructures d’emmagatzemat-
ge, poden estar lluny del poblat, la seva amortització amb restes 
d’escombraries reflecteix, sens dubte, una població propera. Al 
mateix temps, la variabilitat del material ceràmic documentat ens 
marca una forquilla cronològica que pot anar entre el segle V i 
principis del IX dC, cosa que també apunta cap a una ocupació 
estable i propera. Probablement, l’hàbitat s’hauria situat a la part 
més elevada del poblat i hauria estat destruït per la construcció 
directa sobre roca del poblat feudal. De fet, el rebliment d’algu-
nes de les diàclasis, aprofitades com a cisterna, presenta materials 
d’aquest període.

Aquesta hipòtesi d’assentament a l’Esquerda s’ha pogut ve-
rificar i precisar gràcies als treballs realitzats a la muralla a partir 
del 2012.

2.2. la muralla
Com hem esmentat abans, durant la campanya de 2012-2013 es 
va poder realitzar, a l’Esquerda, una gran intervenció en extensió 
a la zona de la muralla. Els treballs han permès reinterpretar no 
sols l’estructura sinó també la cronologia i la funció territorial 
de l’assentament. (Ollich; Rocafiguera; Pratdesaba; Pujol 2013)

L’excavació va posar al descobert un llenç de muralla d’uns 
90 metres de longitud, que en la campanya del 2014 s’ha estès 
fins prop d’uns 140 m. El primer que en sorprèn és l’enorme 
amplària. El mur fa 2,70 metres d’amplada en gairebé tota la 
seva extensió. Pel que fa a l’alçària, se’n conserven gairebé dos 
metres, i en molts punts, sobretot a la cara oest, se superen els 
tres. Fins i tot, en una nova torre encarada a l’oest s’arriba als 5 
m d’alçada conservats. El mur està fet de pedra del país (marga i 
gres), tallada només per una cara, força irregular, combinada amb 
alguns còdols de riu i relligada amb morter de calç.

Pel que fa a la seva factura, cal destacar alguns aspectes im-
portants. En primer lloc, en molts trams del traçat, la muralla no 
es recolza directament sobre la roca, sinó que s’assenta i s’encasta 
sobre els enderrocs de l’antiga fortificació ibèrica, situada tan 

sols uns metres a l’interior. D’aquesta antiga fortalesa no només 
n’aprofita el pendent, sinó també la pedra, com es pot veure en 
el desmuntatge de la torre 2, pertanyent a l’oppidum ibèric del 
segle IV aC. Tal com es veu per les evidències conservades i els 
enderrocs, la muralla tenia la base de pedra, estava arrebossada, 
i tenia una part superior feta de tàpia. Probablement l’arrebos-
sat ho cobria tot. Pel volum de les pedres de l’enderroc podria 
superar els 10 metres d’alçada .

 Pel que fa a la funcionalitat, és evident la seva funció clara-
ment defensiva i militar. En els 138 metres identificats, no s’ha 
detectat cap obertura i la muralla, per l’oest, arriba clarament fins 
a l’espadat sobre el Ter. Cal estudiar encara la relació que tenen 
amb la muralla les torres adossades localitzades recentment i 
que, de moment, s’atribueixen al període carolingi. Ara bé, això 
no descarta pas que aquesta muralla original pogués anar també 
reforçada amb torres.

L’adscripció cronològica de la muralla es basa en diversos 
elements de cronologia relativa. En primer lloc, l’estratigrafia 
exterior i l’excavació interior de la muralla proporcionen mate-
rials d’aquest període, entorn el segle V dC, des de ceràmiques 
i àmfores baix-romanes fins a ceràmiques a mà d’aquesta tra-
dició. També, el fet que la cara externa presenti revestiments de 
morter, sembla ser un element amb paral·lels a d’altres fortaleses 
visigòtiques, com la de Recópolis (Gómez de la Torre-Verdejo, 

Fig. 3. Vista general de la muralla de l’Esquerda (foto: D. Robles).

Fig. 4. Inhumació fora muralles, tomba 264, adult masculí de 30-40 anys, 
1255  ± 30 BP, cal dC 725 (foto: M. de Rocafiguera).
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A. 2008). Les primeres anàlisis de morter fetes a l’Esquerda 
(Zacharias, N. 2014), encara no concloents, hi inclouen també 
aquesta franja cronològica. També és un element important de 
datació la troballa de la necròpolis fora muralles, que cal entendre 
juntament amb la construcció de la fortalesa.

2.3. la necròpolis fora muralles
Una de les troballes més rellevants de l’excavació de l’any 2012-
13, va ser la localització d’una necròpolis situada a l’exterior de 
la muralla. Fins al moment s’han identificat 13 tombes, en fossa 
simple, algunes revestides amb lloses. L’estudi antropològic ha 
detectat que es tracta  de sepultures individuals, amb presència 
d’individus masculins i d’edats variables, fins i tot infantils, cosa 
que fa pensar que no són enterraments puntuals, sinó d’una ne-
cròpolis consolidada (Díaz 2014). Les datacions de C14 practi-
cades sobre la matèria òssia dels esquelets presenten una datació 
que s’inclou a la segona meitat del segle VII dC (Mestres 2013).

La disposició de les tombes fora muralles, prop de la via d’ac-
cés al poblat (completament diferent a la necròpolis de tombes 
antropomorfes excavades a la roca entorn de l’església), és tam-
bé un element essencial per a comprovar-ne l’antiguitat, ja que 
aquest costum és el que se segueix durant tota l’època clàssica. 
Fins a la completa cristianització del territori, doncs, els enter-
raments es realitzaven fora muralles.  A l’Esquerda, els primers 
habitants d’època baix-romana i visigòtica, probablement durant 
la construcció de la muralla devien seguir aquesta tradició. Una 
mica més tard en el temps, s’excavaran les tombes a la part més 
alta del poblat, al voltant de l’església, que presenta enterraments 
datats amb C14 des de finals del segle VIII fins al segle X. Ara 
bé, cal tenir en compte que les datacions absolutes realitzades 
sobre els esquelets reflecteixen sempre el darrer moment d’uti-
lització de la tomba, i que per tant, no es pot descartar un fun-
cionament anterior de les necròpolis (Ollich 2012).

3. la roda cIvItas I el seu terrItorI:  
una nova vIsIó des de l’arqueologIa  
I la docuMentacIó
La identificació arqueològica de la fase tardoantiga-visigòtica a 
l’Esquerda permet posar de relleu i reinterpretar tot un seguit 
d’informacions disperses, de caràcter territorial i arqueològic, ja 
conegudes d’antic, que ara poden adquirir nova llum.

En primer lloc les restes documentades fan plantejar la natu-
ralesa de l’assentament. Evidentment, es tracta d’un assentament 
estable, com mostra el camp de sitges i sobretot la necròpolis, 
però el més rellevant és que presenta una fortificació molt potent, 
erigida en aquest moment sobre les ruïnes de l’oppidum ibèric, 
aprofitant-ne el traçat i la primera matèria, cosa que supera llar-
gament les necessitats d’un simple lloc d’habitatge tardoantic.

Creiem que aquesta fortalesa de l’Esquerda, que segueix me-
sures poliorcètiques clàssiques que posteriorment aprofitaran els 
carolingis, no es pot deslligar del paper central que va tenir l’as-
sentament en època ibèrica, ni tampoc del canvi d’assentament 
que va suposar l’Auso romana (Ollich; Rocafiguera 2012). La 
muralla respon a un intent de recuperar un lloc antic, i, potser 
també, una antiga organització del territori basada en l’estratègia 
i en la defensa. La documentació alt-medieval posterior, que 
esmenta per a aquests moments la Roda Civitas, reforça també 
aquesta interpretació.

Cal plantejar-se, doncs, quina seria la relació de Roda, aban-
donada durant els temps d’estabilitat romana, amb l’Auso ro-
mana a Vic com a centre. Molt probablement, la inestabilitat 
territorial dels temps baix-imperials porta a fortificar una altra 

vegada el territori, tot i mantenir la ciutat romana a Vic, on pot-
ser hi hauria la seu episcopal, ja que en el Concili de Tarragona 
de l’any 516 s’hi esmenta Cinidi, bisbe de la ciutat d’Ausona 
(Albareda; Figuerola; Molist; Ollich 1984:311). Potser fins i tot 
dataria d’aquests moments la dualitat “civitas” a Roda – “vicus” 
a Vic, dualitat jurídica ja esmentada per Balari i Jovany per a 
d’altres indrets del Principat, com per exemple, la Seu d’Urgell, 
citada a la documentació com a “Vicus urgellensis”, i el veí as-
sentament de Castellciutat (Balari i Jovany 1899, 476). Noves 
recerques a Catalunya permeten reconèixer, també en altres in-
drets, aquesta dualitat entre l’espai urbà, fundat de nova planta 
pels romans, i l’espai militar, hereu de l’antic passat ibèric com 
per exemple,  Girona-Sant Julià de Ramis ( Nolla 2007).

Tres qüestions queden encara per definir: l’organització del 
territori en el període tardoantic i visigòtic, la presència d’una 
elit militar visigoda a l’Esquerda, i, encara, el paper i l’impacte 
musulmà en el nostre territori.

Pel que fa al primer punt, les troballes arqueològiques recents 
permeten parlar d’una forta ocupació del terreny entorn de la 
ciutat romana d’Auso en temps baix-imperials. La troballa de 
314 sitges al Bosc del Quer, un indret d’altra banda amb una 
llarga ocupació prehistòrica, és un dels elements importants per 
comprendre aquest període de la història (Carlús; De Castro, 
2014). Cal estudiar encara la naturalesa d’aquest important 
jaciment, però tot apunta a una gran vil·la baix-imperial, que 
encara no s’ha localitzat. També en aquest sentit cal esmentar 
les troballes al jaciment del Graell, prop de Vic, que també mos-
tren un assentament de llarga durada, amb una fase tardoantiga 
ben documentada, amb sitges i necròpolis, i algunes estructures 
constructives de poca entitat (Oliva; Alsina 2014). Tot i que els 
estudis es troben encara en una fase incipient, podríem pensar 
que la ruralització durant el període baix-romà es va donar de 
manera plena al territori osonenc i que es podria haver allargat, 
amb els canvis necessaris, fins a temps carolingis.

A aquestes troballes arqueològiques recents, caldria afegir-hi, 
convenientment revisats i valorats, aquells espais que la docu-
mentació i la historiografia atribueixen a aquest període, com 
per exemple l’actual ermita de la Mare de Déu de Palau, que la 
documentació esmenta com a possessió del monestir de Ripoll 
des de l’any 943, i que podria correspondre a una mansio baix-
romana, tant per la toponímia com per la situació entre el Ter i el 
Sorreig, molt a prop de la Strata Cerdana, una de les vies romanes 
d’accés a la zona dels Pirineus (Rocafiguera, M. 2002); i també, 
el Castell de Vilagelans al terme municipal de Gurb, prop de la 
Strata Francisca, documentat des de l’any 948, sota el nom de 
Villa Agelane, entre molts d’altres.

La segona qüestió fa referència a la presència de població 
goda al jaciment de l’Esquerda. Tot i que les troballes actuals no 
permeten encara definir del tot aquesta qüestió, l’existència d’una 
estructura militar de primera magnitud en aquest lloc fa pensar 
en la presència de població visigoda a l’Esquerda; també ho fa 
pensar l’advocació de les tres esglésies del territori, dedicades 
a Sant Pere, Santa Maria i Sant Miquel, així com la presència 
d’antropònims d’origen got i germànic en la documentació re-
ferent a Roda Ciutat. Tot i així, encara no s’han trobat tombes 
senyorials ni restes d’armament que reflecteixin un assentament 
estable d’aquestes elits godes i germàniques a l’Esquerda.

El tercer aspecte a considerar és l’impacte musulmà en les 
terres ausetanes, i a Roda Ciutat en concret. Tot i que la his-
toriografia tradicional parla de l’impacte i la destrucció que va 
suposar l’entrada dels musulmans a Osona, no s’han localitzat a 
l’Esquerda ni al seu territori traces de cap fase musulmana, ni cap 
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Fig. 5. Zona amb les bases de les torres i planta (dibuix restituïu: F. Riart).

mena de restes de cultura material. En l’estat actual de la recerca, 
sembla doncs que aquestes terres septentrionals no van arribar a 
concentrar assentament estable d’època musulmana, sinó que el 
territori hauria estat només una via de pas, seguint el traçat de 
les antigues calçades romanes i el curs del Ter.  De totes mane-
res, cal encara molta recerca sobre el període per poder verificar 
aquesta hipòtesi.

4. el període carolIngI a l’esquerda: 
evIdèncIes arqueològIques  
I docuMentals
La presència dels carolingis a l’Esquerda era coneguda i ratifi-
cada directament per la documentació de cancelleria reial pro-

cedent de la cort del rei franc Lluís el Pietós, fill de Carlemany. 
Els Annals Reials esmenten que l’any del Senyor 826 “Ibi ad eius 
notitiam perlatum est de fuga ac perfidia Aizonis, quomodo frau-
dulenter Ausonam ingressus et a populo illo, quem dolo deceperat, 
receptus Rotam civitatem destruxit, castella eiusdem regionis, quae 
firmiora videbantur, communivit”. (Annales Regni Francorum 
DCCCXXVI, Ordeig 1981). La Roda Civitas citada es corres-
pon al jaciment de l’Esquerda, i la destrucció s’emmarca en el 
context històric de les revoltes antifranques que van tenir lloc a 
la Catalunya de començaments del segle IX, com s’explica més 
endavant. L’arqueologia ens confirma ara aquesta presència dels 
francs carolingis a l’Esquerda, tant a nivell d’estructures com de 
material.
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les torres s’aixequessin construïdes també amb tàpia, igual que 
la resta de la muralla.

El sistema de construcció d’aquestes torres adossades fa que 
quedi un petit espai buit al seu interior, un a cada cantó del mur 
principal de la muralla, i és en el sediment que rebleix aquests 
espais on s’ha pogut localitzar material ceràmic que correspon a 
l’etapa carolíngia, en concret fragments de ceràmica espatulada, 
datada a inicis del segle IX dC, cosa que permet adscriure aques-
tes torres a l’entrada i ocupació carolíngia del lloc.

4.3. les evidències materials
Al llarg dels anys 2012 i 2013, l’excavació de la zona de la mu-
ralla corresponent a les torres ha permès la localització de força 
fragments d’un tipus molt concret de ceràmica: de cuita oxidant, 
pasta força fina i exterior polit espatulat. Generalment, aquest 
tipus de ceràmica, anomenada espatulada pel seu acabat final, i 
que vol imitar les antigues sigil·lades del món clàssic, correspon a 
uns tipus fabricats pels francs carolingis a la Germania, a la zona 
del Rhin, d’on procedeixen la majoria dels exemplars coneguts. 
La confirmació d’una possible importació la tenim amb la tro-
balla prop de la torre 5 d’una peça ceràmica amb la part superior 
gairebé completa, que ha permès identificar-la com una sitra, 
molt semblant a les peces procedents de l’excavació de la Plaça 
del Rei a Barcelona, i datades d’inicis del segle IX dC (Beltrán 
de Heredia, J.2006).

Tanmateix, cal esmentar una troballa excepcional per la seva 
qualitat i raresa, que confirma plenament la presència carolíngia 
a l’Esquerda: un diner d’argent de Lluís del Pietós, localitzat 
prop de la muralla. La catalogació de la moneda és la següent 
(Clúa 2014):

Lluís el Pietós, diner d’argent, encunyat en una seca carolín-
gia incerta, probablement de frontera, entre 822-840 dC

Anvers: +HLUDOVVICUS IMP
Revers:   +XRISTIANA RELIGIO 
A l’anvers, la inscripció “HLUDOVICUS IMPERATOR” 

encercla una creu, amb braços iguals  i quatre petits cercles als 
angles. Al revers, la llegenda “CHRISTIANA RELIGIO” en-
cercla un petit temple amb quatre columnes i una creu  enmig.

Fig. 7. Diner de Lluís el Pietós, localitzat a L’Esquerda (foto: I. Ollich).

4.1. les bases de les torres de guaita
Des de fa anys, en certes zones del poblat medieval de l’Es-
querda s’havien localitzat una sèrie d’encaixos i forats de pal 
treballats a la roca dura i coberts per les estructures posteriors 
del poblat feudal. Els treballs d’excavació realitzats darrera l’es-
glésia, al cantó sud del jaciment, també van permetre identificar 
encaixos i rebaixos treballats a la roca margosa, de manera que 
formen un parell de plataformes planes d’aproximadament 5 
metres de diàmetre cadascuna. Aquestes evidències en negatiu 
s’han interpretat com a restes de les bases d’unes possibles torres 
de guaita, construïdes amb fusta (Ollich; Rocafiguera 2001). El 
sòl de roca margosa d’una d’elles, molt malmès per les edificaci-
ons posteriors, presenta indicis clars d’una forta rubefacció que 
dibuixa un semicercle, que podria correspondre a l’incendi d’una 
estructura de fusta, que en una primera hipòtesi es va interpretar 
com una torre circular. Ara bé, la recerca experimental realitzada 
en el marc del projecte CARFRONTER1 assenyala que la torre 
podria tenir forma quadrada (Ollich; Rocafiguera, Serrat; Ocaña; 
Adell,2014).

4.2. la remodelació de la muralla i les torres adossades
Com s’ha comentat, el llarg tram de muralla localitzat recent-
ment arriba fins a l’espadat sobre el riu, a l’oest de la península 
de l’Esquerda. La seva construcció sembla feta en trams d’uns 
25 metres, ben encaixats entre ells, de manera que cada tram 
s’enretira un metre endins, permetent així una petita girada cap 
al nord-oest, que s’adapta perfectament a l’orografia del terreny. 
Entre aquests trams s’han localitzat, com a mínim, dues torres 
més, totes adossades posteriorment al llenç de la muralla prin-
cipal, com demostra l’arrebossat que encara es manté in situ a la 
cara interna de la torre 5.

Es tracta de torres quadrades, d’uns 7,5 metres de llargada, 
bastides adossant-les a banda i banda de la muralla, de manera 
que aquesta els serveix de suport on recolzar-se. Els murs de les 
torres, construïts amb pedra, fan entre 1,20 i 1,50 m d’ample. 
Així, a la torre 3, el conjunt dels dos annexos a la muralla forma 
la base de la torre, d’uns 7 x 8 m; la torre 5, d’uns 60 m2 és la 
que, per ara, s’ha localitzat més completa, en una alçada de fins 
a 5 m construïts amb pedra. És molt probable que, més enlaire, 

1 Projecte CARFRONTER: “Sistemas defensivos en la primera frontera caro-
lingia al sur de los pirineos. Arqueología experimental aplicada a la poliorcética 
altomedieval en el curso medio del Ter” (HAR2012 – 36497), aprovat finançat 
pel Ministerio de Cultura, DGICYT, per als anys 2013-2015, a través de la 
Universitat de Barcelona.

Fig. 6. Vista parcial de la muralla, amb la torre 5 (foto: I. Ollich).

Aquest tipus de diners és coneguts com a “diner amb llegen-
da cristiana”, i s’encunyaven a les seques reials de les marques de 
l’imperi carolingi, per fer-se servir a les zones de frontera, com és 
el cas de la Marca Hispànica. L’excepcionalitat d’aquest exemplar 
confirma la importància del jaciment i, alhora, planteja noves 
possibilitats d’interpretació històrica a nivell de certs episodis 
claus en la formació de la Catalunya carolíngia (Clúa; Ollich; 
Rocafiguera 2014).
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5. roda cIvItas I el terrItorI d’osona. la 
frontera del ter abans de l’any 801
L’antiga Roda Ciutat esmentada pels documents carolingis l’any 
826 era el centre de control d’un territori molt més ampli, que 
seguia la línia del riu Ter. Les darreres campanyes d’excavació 
al jaciment de l’Esquerda estan demostrant l’origen visigòtic 
d’aquesta gran fortalesa, que aprofitava la península formada 
per un meandre del riu Ter i els grans avantatges estratègics de 
la seva situació natural.

Continuant amb la tradició defensiva del gran oppidum dels 
ibers ausetans,  a partir del segle V dC es va bastir una nova 
muralla, uns metres per davant i per sobre dels enderrocs i se-
diments ibèrics. A falta de documentació específica coneguda, 
ens podríem preguntar què és el que va empènyer els visigots a 
construir de nou una fortalesa en aquest lloc, possiblement els 
moviments d’altres pobles i la inestabilitat del moment; el cas és 
que van aprofitar l’espai i fins i tot les pedres de l’antiga muralla 
ibèrica que tancava la Roda Civitas que protegia. Però cal en-
tendre el concepte de “civitas” no com un sistema urbà, sinó com 
una organització territorial, fins i tot de caire militar, on Roda-
l’Esquerda actuava com a centre des d’on es controlava i protegia 
gran part del territori nord-osonenc, en particular l’àrea del Ter.

Un dels punts claus de l’estratègia de Roda-l’Esquerda és 
precisament el riu, el Ter. En aquesta zona el riu, procedent del 
Pirineu des del nord, tomba en giragonses cap a l’est, entrant a 
les Guilleries i seguint cap a les costes gironines fins arribar a la 
mar. El riu és, i ha estat sempre, un camí natural, que ha permès 
l’accés i les comunicacions i intercanvis comercials des de temps 
antics. Les ceràmiques emporitanes i àtiques localitzades al ja-
ciment de l’Esquerda proven aquesta comunicació en ambdós 

sentits, de la costa a l’interior i de l‘interior a la costa, que va 
continuar al llarg dels segles.

Situada a l’entrada de les Guilleries i en el punt d’inflexió del 
riu Ter cap a llevant, Roda-L’Esquerda proporciona un control 
visual sobre gran part de la Plana de Vic, en particular sobre el 
cantó oest, des de les muntanyes pirinenques al nord, per on 
baixa el Ter, fins la vall del Congost al sud, pas natural entre el 
Montseny i els cingles de Bertí.

Així doncs, l’assentament de Roda-l’Esquerda presenta com 
a mínim tres característiques naturals que la fan un lloc estratè-
gic important, que en possibiliten l’autodefensa i el control del 
territori (Ollich 1999 i 2004):

-una península de 12 Ha, elevada més de 40 metres amb 
espadats per sobre del riu, amb prou espai per acollir i mantenir 
una població estable, i amb un únic lloc d’accés pel nord, fàcil-
ment defensable.

-una via de comunicació natural, el propi riu, tant en direcció 
nord, i cap a l’altra banda del Pirineu, com en direcció est, cap 
a la costa gironina.

-un control visual amplíssim, que permet la vigilància de 
les vies de comunicació, tant pel propi riu com per l’antiga via 
romana que creuava la Plana procedent de Barcino i d’Auso 
cap el nord, travessant el Ter per Roda i dividint-se en dues 
noves vies: la que anava cap a Ripoll i Ribes i pujava fins la 
Cerdanya i la que enfilava el Cabrerès per passar els Pirineus 
pel Coll d’Ares.

Només per això es podria entendre perfectament l’elecció de 
l’assentament per part dels visigots i també, un temps després, 
per part dels carolingis. En aquest darrer cas sí que coneixem 
el perquè de l’establiment franc: l’ocupació carolíngia respon a 

Fig. 8. Situació dels castells al llarg del Ter al terme de Roda ciutat (I. Ollich).
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l’estratègia política i militar franca de creació de les marques per 
protegir els límits de l’imperi.

A l’últim terç del segle VIII, Carlemany, rei dels francs, 
després del desastre de la campanya militar contra Saragossa i 
l’intent d’estabilitzar una línia de frontera a l’Ebre enfront dels 
musulmans, inicia una nova estratègia ofensiva: ocupar el màxim 
de territoris al sud dels Pirineus. Davant la força dels carolingis, 
les ciutats de Girona (785) i la Seu d’Urgell (789) amb els seus 
territoris corresponents, opten per passar directament al bàndol 
franc, de manera que gran part del Pirineu i de la costa resta en 
mans dels cristians carolingis, que deleguen el poder als comtes 
nomenats per ells. És en aquest moment quan el comte de la 
Cerdanya s’encarrega d’avançar cap al sud i d’ocupar la zona cen-
tral (actuals Berguedà, Ripollès, Osona), lloc per on penetraven 
les incursions musulmanes per travessar el Pirineu. El Ter era 
la via natural d’accés cap el nord i la Narbonesa, i des del Bages 
els musulmans hi accedien penetrant per Collsuspina i saltant 
cap a la Plana de Vic. Per acabar amb aquesta via de penetració 
només calia controlar el curs mitjà del Ter.

No era pas una tasca fàcil. Però, a finals del segle VIII, l’exèr-
cit carolingi ja havia establert una línia fronterera al Ter mitjà, 
reaprofitant i/o refent antics castells (a la documentació alt-me-
dieval posterior s’esmenten els termes castellum, castella, castellare, 
sempre referits a antigues fortificacions, per diferenciar-los dels 
termes castrum, castra, que designaven les noves edificacions mi-
litars construïdes a partir del segle XI); i construint  una sèrie de 
torres de guaita de fusta que s’alçaven en punts estratègics que 
permetien un contacte i comunicació visual al llarg del Ter, així 
com a d’altres llocs dels voltants. I el punt militar central, on hi 
devia haver la tropa, era a l’Esquerda, que reunia les condicions 
necessàries per a l’organització del territori: Roda Ciutat estava 
situada al punt mig d’aquest territori, just on el riu gira i penetra 
cap a la costa a llevant.

Entre els primers, moltes vegades reedificats i amb conti-
nuació al llarg de l’Edat Mitjana, i de nord a sud seguint el curs 
del riu fins a l’Esquerda, podem esmentar els castells d’Orís, 
Duocastella, Besora, Torelló, Sarreganyada (Bellmunt), Milany, 
Cabrera, Voltregà, Manlleu, La Guàrdia. A partir de l’Esquerda 
i cap a l’est trobem els castells de Savellana, Savassona, Casserres, 
Sorerols, Sant Llorenç del Munt, Querós.

Aquests castells estaven envoltats d’una colla de torres de 
guaita, que permetien un contacte visual directe entre ells i també 
de les zones més engorjades del riu (com per exemple, la Roca 
del Purpiol, situada entre l’Esquerda i Savassona). Les torres 
solen ser construïdes amb fusta, per les evidències en negatiu 
localitzades, generalment forats de pal quadrats o rodons ex-
cavats a la roca en els punts més alts que permeten funcionar 
com a mirador. Evidentment, la funció d’aquestes torres no és 
de defensa ni d’atac, sinó que bàsicament actuen com a sistema 
de vigilància i comunicació tot al llarg del riu.

Cal esmentar aquí l’especial paper del castell de Casserres, el 
Castrum Serrarum esmentat per la documentació alt-medieval. 
A inicis del segle XI, perduda la seva funció militar inicial, el 
lloc va ser reconvertit en monestir benedictí, quan els vescomtes 
d’Osona decideixen que sigui el lloc on enterrar els de la seva 
nissaga (Soldevila, T., 1999). La península on es troba, situada 
a l’entrant de les Guilleries, reuneix unes bones condicions es-
tratègiques, semblants a les de l’Esquerda: amb el Ter al voltant, 
protegeix el seu únic accés amb una gran muralla. És un dels 
espais ocupats pels carolingis al llarg del Ter, abans d’arribar a 
Girona. En certs espais sobre el riu abunden els forats de pal i 
evidències en negatiu que corresponen a antigues estructures 

de fusta. Malgrat la descoberta de la muralla i les excavacions 
efectuades en el monestir romànic, encara falta efectuar una bona 
recerca arqueològica en aquest indret per determinar amb exac-
titud el seu paper en l’estratègia inicial dels carolingis per tal de 
controlar la línia del Ter.

A més dels castells esmentats, l’Esquerda-Roda té contacte 
visual directe amb tota la banda sud-oest de la Plana de Vic, 
amb els castells de Gurb, Tona, Centelles i Tagamanent, situats 
a molta més distància.

És aquesta situació central i privilegiada de l’Esquerda el que 
explica la seva tria com a base militar de control del territori, tant 
per part dels visigots com dels carolingis. En particular, aquests 
darrers tenen motius més que suficients per a establir-s’hi. Des 
de finals del segle VIII, la fortalesa que uns anys més tard, l’any 
826, va destruir el revoltat antifranc Aissó actuava com a punt 
d’organització i de control de la línia del Ter enfront dels musul-
mans, però a més a més, la presència militar franca a l’Esquerda 
tenia d’altres objectius:

-mantenir la defensa de Girona per la rereguarda des de 
l’any 785,

-controlar i barrar el pas de possibles exèrcits musulmans per 
l’antiga via romana que creuava la Plana de Vic,

-mantenir controlat el territori central per tal de possibilitar 
l’atac i ocupació de Barcelona per part dels carolingis, fet que 
esdevindrà l’any 801.

Un cop caiguda Barcelona, la primera línia de fronte-
ra s’avançà fins al Llobregat, amb la qual cosa la línia del Ter 
va passar a ser una segona línia, que calia mantenir igualment 
davant les entrades constants dels musulmans per travessar els 
Pirineus. I Roda Ciutat va continuar essent un punt clau en les 
defenses carolíngies del país, com ho demostra que va ser el lloc 
triat per Aissó per iniciar la seva revolta antifranca i fer-s’hi fort 
a partir del 826.
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Morfològica i geogràficament, el territori de l’actual comarca de 
l’Anoia no ha estat mai un territori uniforme i, això, n’ha deter-
minat tant la seva història com la posterior recerca arqueològica, 
molt especialment pel que fa a uns segles convulsos i de canvi 
com són els de l’Antiguitat Tardana i l’Alta Edat Mitjana.1

De fet, podem estructurar la comarca en tres unitats que 
determinaran un paisatge cultural ben diferenciat entre la baixa 
romanitat i el món altmedieval: la Depressió Central, la Depres-
sió Prelitoral i la Serralada Prelitoral, que configura una mena de 
barrera entre les dues primeres però que, al mateix temps, ha faci-
litat la comunicació entre elles mitjançant l’estret de Capellades, 
pas estratègic ja des de temps prehistòrics. El riu Anoia actua 
com un element articulador i vertebrador que travessa el territori.

Aquesta estructura geomorfològica determina, al mateix 
temps, tres àrees que tindran molta transcendència en l’etapa 
que estem estudiant, caracteritzades totes elles per un clima 
continental de transició al mediterrani: la conca d’Òdena, si-
tuada al bell mig de la comarca, és una fossa d’erosió excavada 
a les margues de l’Eocè inferior pel riu Anoia, amb altures que 
oscil·len entre els 300 i els 400 m aproximadament, tot en un 
marc geogràfic ben delimitat on domina un clima continental 
temperat per l’acció mediterrània que s’escola pel congost de 
Capellades, zona on es conreen diferents espècies, resultat de 
la combinació de les dues modalitats climàtiques; l’altiplà de 
Calaf, Segarra Calafina o Alta Segarra forma una plataforma 
amb altures que fluctuen entre els 600 i els 700 m. Aquesta mena 
de subcomarca gaudeix d’un clima més continental, on el cereal 
és el conreu més característic; i finalment, l’àrea penedesenca 
integrada per un seguit de municipis ubicats a l’extrem sud-est 
de la comarca, situats ja al Pla del Penedès, zona que gaudeix 
d’un clima de trets mediterranis més pronunciats, i on la vinya 
ha tingut i té encara un pes molt específic.

Aquesta diversitat geogràfica i uns determinants condicio-
nants físics van originar diferents tipus d’assentaments al llarg 
de l’Antiguitat Tardana i l’Alta Edat Mitjana, tots amb una 
marcada entitat en funció del paisatge històric amb el qual es 
van identificar.

1. Aquest text s’emmarca en el projecte de recerca arqueològica quadrien-
nal (2014-2018) Origen i estructuració del territori de Sikarra/Segarra: de la 
prehistòria a època medieval, dirigit per Natalia Salazar Ortiz i finançat pel 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Universitat de 
Lleida.

Entre l’Antiguitat i l’Edat Mitjana, l’actual Anoia va ser un 
territori eminentment rural. Només detectem una entitat admi-
nistrativa de tipus urbà que arqueològicament es troba encara 
per definir: el Municipium Sigarrense (Prats de Rei). Més tard, 
probablement durant l’Antiguitat Tardana i de manera segura a 
l’Alta Edat Mitjana, sorgiria una segona entitat administrativa: 
Aqualata.

Atès l’arc cronològic que planteja l’organització de les Jor-
nades (ss. VI-IX), centrarem el nostre estudi a partir dels segles 
visigots de l’Antiguitat Tardana, tot i que per contextualitzar 
correctament alguns jaciments haurem de fer referència constant 
als últims segles de l’Imperi Romà d’Occident (ss. IV-V).

un recorregut dIacrònIc
Ja hem comentat en anteriors publicacions que en el decurs de 
l’etapa tardoromana, i a l’ inici de l’etapa visigoda, és produeix a 
l’Anoia, i a la conca d’Òdena en particular, una evident prolifera-
ció i dispersió del poblament que queda reflectit en uns jaciments 
de reduïdes dimensions, hàbitats i necròpolis fonamentalment, 
ubicats en petites elevacions del terreny, i a frec de les terres de 
conreu, unes unitats d’explotació de poca extensió, situades a 
les zones planes i, fins i tot, en llocs on abans eren espais erms. 
Probablement, el protagonista d’aquesta proliferació d’espais 
conreats seria un tipus de colonat fruit d’un procés d’emancipa-
ció dels anteriors pagesos, colonat que gaudiria d’alguna  mena 
de dependència dels incipients nuclis de població, com ara l’ 
indret on posteriorment es crearà la Igualada medieval o encara, 
en aquest moment, de les vil·les com la de l’Espelt, tot com a 
conseqüència d’una gran difusió del colonat (Castellanos, 2013, 
p. 70 i ss.). Així doncs, detectem el rastre arqueològic –sobre-
tot en forma de petites necròpolis disperses– d’uns camperols 
que treballarien per una propietat senyorial, civil o eclesiàstica. 
També es va donar una dispersió de les activitats artesanals de 
caràcter domèstic, com seria el cas de la teuleria de Ripoll de Can 
Brunet (Carmona, Pascual, 2004, p. 58) o el de la ferreria de cal 
Sanador, activitats que van sortir de  l’àmbit de les antigues vil·les 
altimperials (Enrich, 2014, p. 83-87).

Per tant, en el decurs dels segles VI i VII, als àmbits rurals 
de l’Occident mediterrani, tindrà lloc un nou paradigma soci-
oeconòmic, després de la desfeta del sistema econòmic de les 
vil·les romanes com a unitats de producció d’un fundus. Tot i 
així, a la vil·la romana de l’Espelt, encara al segle VI hi arriben 
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algunes ceràmiques, poques, d’importació. Tampoc podem deixar 
d’esmentar l’assentament del Pla de Rubió, molt probablement 
una vil·la, d’origen alt imperial i que seguiria activa en els segles 
VI i VII (Prida, 2005, p. 38-39).

Amb la progressiva desaparició de les vil·les romanes, es cre-
arien unes petites comunitats que viurien en llogarrets, pobles 
o vilars, origen del que serien posteriorment les viles medievals. 
Es tractaria d’agrupacions de cases o cabanes en el marc d’un 
poblament semidispers. En molts d’aquests indrets s’edificarien 
petites esglésies de pedra o de fusta, autèntiques precursores de 
les posteriors parròquies catalanes, fonamentals per a la planifi-
cació i administració del territori. Per tant, tindria lloc una certa 
concentració del poblament, que s’intensificaria en el transcurs 
del segle IX. En el marc del que portem comentat, hem d’ubicar 
la més que probable fundació tardoantiga de la població d’Igua-
lada i de l’actual església de Santa Maria.

Cal comentar també l’aparició, en aquests segles visigots, 
d’una nova tipologia d’assentaments, com seria el cas del vilar de 
Vilaclara de Castellfollit del Boix, ubicat ja al Bages i a uns pocs 
centenars de metres de l’Anoia, el més representatiu i conegut 
de Catalunya fins al moment present (Gibert, 2011, p. 295). 
Caldria situar-lo en el marc d’una explotació del saltus a l’interior 
de Catalunya. En concret, es tracta d’una petita comunitat rural 
de caràcter dispers formada per unes poques famílies i situada 
cronològicament al segle VII, entre les villae romanes i els mansi 
dels segles IX-X (Enrich, Enrich, Pedraza, 1995, p. 98; Enrich, 
Sales, Enrich, 2008, p. 222). Aquest tipus de jaciment arqueolò-
gic s’ha definit a cavall entre les villae i les villulae (Martín, 2001, 
p. 173-187). En el mateix context històric no podem deixar d’es-
mentar el jaciment de Can Paleta de Castellfollit del Boix, poc 
excavat i no esgotat, localitzat a molt poca distància de Vilaclara, 
i, per tant, de la zona que estem estudiant, amb una cronologia 
dels segles VII-VIII (Sales, Enrich, Enrich, 2004, p. 730-746).

Abans de la invasió islàmica, pel que fa referència a l’ocupació 
del camp, ja havia començat un fenomen consistent en la transi-
ció de l’ager tardoromà al saltus altmedieval dels segles VIII-IX, i 
el resultat serà l’esmicolament dels grans fundi romans en moltes 
porcions de terres conreades per unitats familiars. Vilaclara, com 
ja s’ha dit, és clau per entendre l’inici d’aquest procés que va 
durar un període comprés entre el final de l’antiguitat i l’etapa 
altmedieval (Enrich, 2014, p. 99).

Com a resultat de les conquestes islàmica i franca, va tenir 
lloc una nova estructuració del paisatge històric del qual tenim 
ben poques dades a l’Anoia. Entre els segles V i VIII, l’Església 
heretà parcialment, i sobretot a nivell local, el rol de l’ordenació 
i gestió administrativa de l’Estat romà. Com a conseqüència 
d’aquest fenomen, a la conca  d’Òdena es produirà  una certa 
concentració de la població en un indret estratègicament més 
ben ubicat –actual Igualada– que actuarà de lloc central, amb 
un edifici destinat al culte, sense que això signifiqui que deixi 
d’existir un tipus de població rural dispersa als seus voltants. 
Posteriorment, ja en època medieval, en aquest mateix lloc, es 
produirà l’ensagrament d’Igualada, i, al seu entorn, l’encastella-
ment d’Òdena, Montbui i Claramunt, així com l’emmassament 
del camp (Enrich, 2014, p 102).

Entre els anys 713 i 718, els musulmans ocupen el que des-
prés serà Catalunya. I, amb el temps, la comarca de l’Anoia va 
esdevenir “terra de ningú” entre les zones cristiana i musulmana. 
En realitat sabem ben poca cosa sobre quins van ser els movi-
ments de la població assentada a la comarca durant la conquesta 
musulmana. Molt probablement, una part emigraria vers el nord 
i la resta romandria al seu lloc, en condicions molt precàries, 

habitant una franja de terra insegura i inestable, pagant tributs 
al senyor de torn. Malgrat tot, la toponímia ens ha deixat alguns 
noms que pel que sembla són d’origen berber com: Calaf, Carme 
o Masquefa. Així doncs, l’Anoia esdevindrà terra de frontera en 
el decurs dels segles VIII i IX, durant gairebé dos-cents anys, 
probablement poc poblada i perillosa, situada entre els comtats 
catalans i el territori de domini musulmà, entre la Catalunya Ve-
lla i la Nova. Cal fer esment de la mancança gairebé absoluta de 
troballes de materials arqueològics pertanyents al món andalusí 
a la nostra comarca, com després detallarem.

Entre els anys 879 i 890, el comte Guifré el Pelós va repo-
blar i controlar bona part de la Catalunya central, fins arribar 
a l’antiga frontera del Llobregat i del Cardener, mentre que 
l’Anoia en va restar al marge. Al segle IX va tenir lloc una certa 
potenciació de l’activitat pobladora i de l’organització comtal 
entre el Llobregat-Cardener i la Serralada Transversal, tot grà-
cies al sistema de l’aprisió practicat per famílies de pagesos en 
terres ermes, especialment al Ripollés i Osona, tot acompanyat 
de l’organització territorial del Bages i del Berguedà, on el castell 
termenat serà el garant d’aquesta ocupació del sòl. Coincidint 
amb aquests moments, es detecten noves tipologies d’habitacle 
consistents en masos adossats a la roca i tombes també excavades 
a les codines rocoses, tot combinat amb elements estructurals 
d’activitat econòmica i, fins i tot, de defensa (Enrich, Enrich, 
1993, p. 300-310). De totes maneres cal comentar que el segle IX 
és molt poc conegut a la Catalunya Central i disposem de molt 
poca informació referent a la incidència dels comtes carolingis 
en aquesta zona (Gibert, 2011, p. 624).

No serà fins a principis del segle X quan pagesos origina-
ris de la Catalunya interior ocuparan les terres abandonades 
d’aquests espais fronterers de l’Anoia per tal de conrear-les i 
repoblar-les. Per tot el que portem dit, els esdeveniments que 
van tenir lloc al segle IX a les comarques del Bages, el Bergue-
dà, Osona i el Solsonès, situades més al nord, van transcórrer 
a l’Anoia fonamentalment en el decurs del segle X. L’empenta 
repobladora va anar a càrrec del bisbe de Vic (Tous, Montbui i el 
Saió), dels vescomtes de Barcelona (Piera, Cabrera i la Guàrdia) 
i dels senyors de Cardona (Calaf, Calonge, Mirambell, Conill i 
Pujalt) entre d’altres (Sabaté, 1992, p.176). En aquesta etapa, la 
repoblació es consolida a la part central i sud de l’Anoia, mentre 
que la zona segarrenca tardarà un xic més en afermar la població 
cristiana. A partir del segle XI, i més concretament de la seva pri-
mera meitat, es dóna per acabada l’ocupació cristiana de l’actual 
comarca de l’ Anoia, ara sí, amb les terres de Calaf, Castellfollit 
de Riubregós i Pujalt. En el decurs del segle X s’incorporaran a 
l’espai ocupat pels nous pobladors, i a la corresponent organitza-
ció comtal, les actuals comarques de l’Anoia, el Penedès, la conca 
de Barberà i l’Alt Camp (Salrach, 1981, p. 214). Així doncs, pel 
que fa referència a les terres anoienques, podríem distingir tres 
etapes en el decurs de la desena centúria. Una primera estaria 
caracteritzada per un tipus de repoblació espontània, pionera, 
en la zona de frontera, característica de principis de l’esmentat 
segle, plena de perills i poc organitzada. A continuació, un  segon 
moment, ubicat cronològicament entre el segon i el tercer terç 
de segle, orientada ja per l’actuació dels senyors “termenejadors”, 
més ordenada i planificada, l’avançada repobladora es va situar ja 
a Clariana, Tous, la Roqueta, Miralles i Queralt (Salrach, 1981, p. 
240). Finalment, a la darreria de segle i, més concretament entre 
els anys 978 i 1007, es produïren un seguit de problemes que 
donaran lloc a un retrocés temporal de l’activitat repobladora, 
com seran les asseifes contra les terres catalanes d’Almansor i 
del seu fill Abd al-Malik. Una d’aquestes expedicions militars 
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de saqueig va devastar Castellolí l’any 1003 (Salrach, 1981, p. 
234). A tot això hi hem de sumar els efectes d’una gran sequera 
que, l’any 990, va obligar als habitants de l’Anoia a emigrar de 
nou vers el nord. Aquest fenomen climatològic va afectar molt 
especialment l’altiplà de la Segarra que restà gairebé sense gent: 
per exemple, el bisbe Fruià de Vic ha d’interrompre la cons-
trucció d’una torre de defensa a la Tossa de Montbui per manca 
d’obrers (Pladevall, 1992, p. 505-507). Aquestes adversitats les 
vam poder reconèixer en el registre arqueològic de l’excavació 
d’un fons de cabana localitzat al cim de la Tossa de Montbui 
(Enrich, Enrich, 1978, p 75-82; Enrich, Enrich, 1997, p. 21-34), 
situada a l’interior d’un recinte fortificat, format per: una torre 
de defensa documentada a finals del segle X i finalitzada la seva 
construcció al primer quart del segle XI; una ermita preromànica 
dedicada a Santa Maria; una cisterna i restes de muralles molt 
rudimentàries construïdes només en indrets d’accés relativament 
fàcil. Si comparem les dades proporcionades per la recerca ar-
queològica de la cabana amb les facilitades per la documentació 
escrita (Pladevall, Piquer, 1992, p 505-507), observem una certa 
coincidència amb els fets històrics i, més concretament, iden-
tifiquem de la fase d’abandó de la cabana, coincident amb la 
forta secada i les ràtzies d’Almansor i d’Abd al-Màlik. El castell 
esdevindria un element significatiu del paisatge arqueològic a 
la frontera, entre els comtats catalans i les terres ocupades pels 
musulmans, molt vinculat a les vies de comunicació de la zona. 
La plana de la conca d’Òdena, rica en conreus i per on passaven 
dues vies de comunicació, restà situada a la terra de frontera i 
per aquest motiu vigilada pels castells ubicats al seu entorn com: 
Montbui, Claramunt, Òdena, Castellolí, Tous i Ardesa. Aquesta 
característica també s’ha identificat en altres zones geomorfo-
lògicament semblants com el pla del Bages, la plana de Vic o la 
del Pallars Jussà (Bolòs, 2004, p. 75).

un recorregut tIpològIc

estructures d’hàbitat, defensa i producció
Ja ens hem referit a Vilaclara i Can Paleta, els quals –sobre-
tot el primer– serien els paradigmes de les estructures d’hàbitat 
dels segles visigots a la comarca, en tant que no presenten uns 
antecedents romans. La teuleria de Ripoll de Can Brunet i la 
ferreria de cal Sanador, ambdós al terme d’Òdena, constituirien 
els millors exemples de llocs de producció per a aquestes crono-
logies tardoantigues. 

Per contra, pel que fa a restes arqueològiques de l’ocupació 
musulmana, fins a dia d’avui només ens podem referir a la molt 
probable adscripció a aquesta cultura de part del parament de 
Castellfollit de Riubregós,2 perceptible principalment a la porta 
monumental del recinte, la qual està construïda a base de grans 
carreus de guix molt ben tallats que també van apareixent, a 
un ritme irregular, a la base d’altres àmbits del castell (Salazar, 
2004, p. 23).

En relació a l’habitacle altmedieval, hem d’esmentar tres 
conjunts arqueològics dels més complets de Catalunya: el de 
Seguers a els Prats de Rei (Anoia) i els de les Coromines i Puig-
pedrós al terme d’Aguilar de Segarra (Bages), ubicats aquests 
darrers a frec de l’Anoia. Són interessants ja que, del seu estudi, 
es poden relacionar estructures d’habitacle, d’enterrament, de 

2.  Encara que fora del període cronològic que estudiem, també es pot men-
cionar la recuperació de ceràmica a les excavacions de l’església vella de 
Sant Vicenç de Conill, al terme de Pujalt. En concret, es tracta de ceràmica 
de corda seca procedent de la fase II de l’esmentada capella romànica, amb 
una cronologia del segle XII (Folch, Gibert, 2010, p. 159-160).

culte i d’activitat econòmica. El mas adossat a la roca de les 
Coromines presenta una característica que el diferencia dels 
altres, doncs podria tractar-se d’un tipus de mas residual proce-
dent de l’Antiguitat Tardana i que fou habitat de nou a l’etapa 
altmedieval o de repoblament; a part del mas pròpiament dit 
presenta una zona per al premsat del raïm, dues necròpolis amb 
tombes excavades a la roca que mostren diferents tipologies: 
de “banyera”, d’extrems arrodonits, una ossera i, el que és més 
destacable, algun enterrament de planta rectangular. A Puigpe-
drós hi podem descobrir un espai d’habitacle entre quatre grans 
roques; les marques d’entalladura a la roca en el cim d’una d’elles 
ens prefiguren l’existència d’una petita torre de base circular; un 
dipòsit per aigua; una estructura per al premsatge del raïm i una 
dubtosa fornícula. Finalment, el conjunt  del Seguers, format per 
un habitacle entre tres roques, un oratori o fornícula rupestre, 
i, un xic més allunyada, una necròpolis de tombes excavades a 
la roca d’extrems arrodonits. Tot plegat presenta un ambient i 
una tipologia de masos i construccions primitives, on hi viurien 
pagesos aprisionadors o colonitzadors de la zona, entre els segles 
IX i primera meitat del segle X, en un règim de micropropietat 
de tipus familiar. De totes maneres, la tipologia de les tombes fa 
que no puguem descartar una cronologia més àmplia, entres els 
segles VI i X. A l’entorn d’aquestes estructures d’habitacle s’han 
descobert alguns oratoris rupestres o nuclis eremítics que trac-
tarem a l’apartat de llocs de culte. Paga la pena citar breument el 
conjunt arqueològic del collet de Sant Pere Màrtir, localitzat al 
terme d’Òdena, integrat per una necròpolis de cistes o caixes de 
lloses i una construcció de planta rectangular, el qual probable-
ment correspondria a un alou pagès amb torre, tot plegat datat 
al segles IX-X (Enrich, Enrich, 1974, p. 71-75).

Si ens recolzem en la informació que ens proporcionen els 
documents medievals, podem concloure que, en línies generals, 
les dates que documenten per primera vegada els castells de 
l’Anoia corresponen a un grup de fortaleses citades amb anteri-
oritat a l’any 1000, ubicades fonamentalment a la conca d’Òdena 
i a l’àrea penedesenca de la comarca, mentre que a la zona nord 
són posteriors a aquesta data (Català Roca, 1976, p. 161-442). 
Aquest fet ens indica que les dues primeres zones foren ter-
menejades més prematurament que l’Alta Segarra o Segarra 
calafina, i no serà fins a principis del segle XI quan es va tornar 
a recuperar el territori pròxim a l’antic Municipium Sigarrense. 
A partir d’aquí, s’inicià l’expansió de la frontera fins a Lleida 
(Bolòs, 2004, p. 73).

llocs de culte
Si analitzem la densitat d’esglésies tardoantigues del territori de 
l’Anoia, i de les comarques situades al seu entorn més immediat, 
podem apreciar que les zones del Baix Llobregat i del Bages 
són les àrees amb més alt percentatge d’aquestes edificacions; 
la seva proximitat a les seus episcopals de Barcino i d’Ausa res-
pectivament pot explicar aquest fenomen (Sales, 2011, p. 67-85; 
Sales, 2012, p. 175, 178 i 225). Efectivament, a l’Anoia, s’han 
identificat els casos de Santa Maria d’Igualada, el de Santa Maria 
dels Prats de Rei a l’antic Municipium Sigarrense, i el de Santa 
Maria de Veciana. Sense descartar que esglésies medievals com 
Santa Magdalena de l’Espelt o Sant Macari de Rubió, ambdues 
assentades en l’àmbit de vil·les romanes, puguin respondre també 
a una cristianització premedieval del paisatge.

L’església tardoantiga de Santa Maria d’Igualada, tot i que 
pendent de confirmació arquitectònica, s’ha proposat en base a 
l’existència documental d’una església preromànica, l’advocació 
mariana –sovint de tradició antiga-, l’existència d’un substrat 
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paleocristià concretat en una necròpoli tardoantiga, i la presència 
d’un jaciment romà (Sales, 2011, p. 71; Id., 2012 p. 67-85). En 
aquest punt estratègic, com ja hem comentat, es va descobrir 
una necròpolis tardoantiga, amb tombes de tegulae i una d’obra 
tipus formae, situada a l’entorn d’un molt probable edifici de 
culte cristià que, en origen, tindria una funció essencialment 
funerària. Cal comentar també que, en aquest mateix indret s’han 
detectat indicis d’una ocupació d’època republicana i altimperial, 
a més de la descoberta d’uns fonaments sota l’actual paviment de 
l’església de Santa Maria d’uns vint metres de llargada, edificats 
amb pedres de notable grandària lligades amb morter de calç i 
alguns fragments de tegulae (Berguedà, 1991, p. 87-106; Enrich, 
Enrich, Sales, 2003a, p. 662-673).

L’església medieval de Santa Maria de Prats de Rei, també 
d’orígens documentals medievals, té, com a Igualada, una ne-
cròpolis tardoantiga al seu subsòl que ens feia sospitar una anti-
guitat major per a l’església en els mateixos termes que Igualada 
(Sales, 2012, p. 175). I, efectivament, la troballa recent –a inicis 
de 2013– d’una lauda sepulcral musiva amb crismó (Salazar, 
Moreno, Pàmies, en premsa), datable a inicis del segle V, així ens 
ho ha vingut a confirmar.

No podem deixar de fer esment d’un fenomen cultual ben 
característic i singular de la comarca de l’Anoia com és la indivi-
dualització d’un conjunt de jaciments arqueològics que, en base 
als paral·lels coneguts i al propi marc històric, hem definit com a 
centres eremítics rupestres. Es localitzen als termes dels Prats de 
Rei, Rubió, Veciana Argençola i Sant Pere Sallavinera a l’Anoia i 
també al d’Aguilar de Segarra o de Boixadors, a l’extrem sud del 
Bages, concentrats, per tant, a la zona de contacte entre el nord 
de l’Anoia, els altiplans segarrencs i, com ja hem comentat, al sud 
del Bages. Es tracta de deu conjunts situats en una zona amb un 
marcat grau de romanització, prop del Municipium Sigarrense, 
l’actual Prats de Rei. Una àrea localitzada, i no per casualitat, a 
l’extrem del procés repoblador de la Segarra, àrea a partir de la 
qual, posteriorment, giraria vers a zones situades més a l’oest. 
Segueixen existint problemes a l’hora de fixar la cronologia del 
fenomen eremític rupestre a Catalunya. Sembla que podríem 
determinar els seus orígens cap al segle V dC, per acabar amb 
l’arribada del romànic, per tant un espai comprés fonamental-
ment entre l’etapa visigoda i el preromànic. A tall d’hipòtesi, per 
als conjunts eremítics rupestres d’aquesta zona estudiada, som 
partidaris de proposar una cronologia a l’entorn dels segles IX-
X, sense refusar la possibilitat de que pertanyessin a l’Antiguitat 
Tardana i, més concretament, als segles visigots (Enrich, Enrich, 
1999, p. 41-43; Enrich, Enrich, Sales, 2000, p. 260-280).

necròpolis
Pel que fa a les necròpolis pertanyents a l’arc cronològic estudiat, 
l’Anoia conté una gran densitat d’aquests jaciments, tal i com 
succeeix a la resta de la Catalunya Central, cosa que ha generat 
nombroses referències bibliogràfiques.

Pel que fa a les tombes de cista o caixa de lloses, que tradicio-
nalment s’havien vingut catalogant com a medievals, cal remarcar 
que cada cop més es publiquen necròpolis similars amb aixovars 
datats entre els segles VI-VII, malgrat la tipologia dels loculi 
abasti un ampli període que pot anar des del segle IV fins els se-
gles X-XI. Els resultats de les darreres excavacions ens indiquen 
que la majoria d’aquestes necròpolis, relacionades amb un tipus 
d’habitacle rural dispers no identificat en la major part dels casos, 
comencen a aparèixer a partir dels segles IV-V, com seria el cas 
de la del Serral de Santa Maria de Miralles, a l’Anoia, i arriben 
fins els segles XI-XII, període en què l’organització parroquial 

ja és un fet consolidat i llavors apareixen, ja sempre a l’entorn 
de les esglésies (Sales, 1999, p 289-290). De totes maneres, cal-
dria apuntar que les necròpolis de l’Antiguitat Tardana, les de 
cista en concret, presenten una estructura i qualitat constructiva 
més acurada que les medievals, amb unes lloses generalment 
més llargues i més grans, fet que, fins al moment, només podem 
constatar però no explicar-ne els motius ni l’origen.

D’un estudi tipocronològic de les necròpolis tardoantigues 
i altomedievals de l’Anoia, vam concloure que d’un total de 76 
necròpolis estudiades, un 65,68% de les tombes es localitzaven 
lluny d’una església, un 22,38% fora de la sagrera i,, dins d’aques-
ta només un 11,91%. D’aquestes dades podem deduir que, ma-
joritàriament, ens trobaríem en una etapa prèvia al feudalisme, 
quan encara no estava estructurada la xarxa parroquial (Enrich, 
Enrich, Sales, 2003a, p. 662-673). De totes maneres no podem 
descartar la possibilitat que anessin acompanyades d’un lloc de 
culte amb estructura de fusta o, també, que s’hagués donat algun 
tipus de coincidència en el temps de les dues formes possibles 
(Sales, 1999, p.289-290). Si seguim amb les característiques de 
les necròpolis anoienques, constatem que un 71,62% es presen-
ten agrupades i un 28,38% són tombes isolades. Per les seves 
característiques tipològiques, un 45,24% corresponen a cistes o 
caixes de lloses, un 13,10% de tegula, en fossa simple un 7,14%, 
un 5,95% en sarcòfag monolític i finalment les excavades a la 
roca i mixtes, un 26,19% i 2,38% respectivament (Enrich, En-
rich, Sales, 2003a, 662-673).

Podem afirmar que tenim una gran representació de sepul-
tures pertanyents tant a l’Antiguitat Tardana com de l’època alt-
medieval, però gairebé sempre es tracta de petites necròpolis de 
caràcter unifamiliar o poca cosa més, integrades per un màxim 
de 6 o 7 enterraments, amb l’excepció de la del Serral a Santa 
Maria de Miralles, que té un mínim de 16 exemplars (Sales, 
2004, p. 798-806) o la del Maset del Vendrell a Piera, amb 15 
cistes (Enrich, Enrich, Sales 2003a, p. 670).

L’establiment de la cronologia de les sepultures ha estat un 
dels principals problemes de l’arqueologia funerària tardoantiga 
i medieval que variaria entre els segles IV i XII, entre l’etapa 
tardoromana i el feudalisme. Les tombes de tègules són típiques 
dels segles IV al VI, excepcionalment un xic més tardanes. En 
un període molt llarg, entre els segles V i XII s’utilitzarien les 
tombes de lloses o cistes, o sigui des de l’etapa tardoromana i 
visigoda fins a finals de l’alta edat mitjana; el dubte sorgeix, pel 
que fa referència a la seva cronologia, quan només tenim cemen-
tiris de cistes, sense context arqueològic, circumstància que se sol 
donar en una alta proporció. Les excavades a la roca poden tenir 
un origen visigòtic i arribar fins a l’etapa del repoblament dels 
segles IX-X ( Enrich, Enrich, Sales, 2003, p.669). Els sarcòfags 
monolítics a l’Anoia, podrien gaudir d’una cronologia  de finals 
del segle IV a inicis del segle V en endavant, mentre que els 
decorats, com el de Castellfollit del Boix, es mourien al voltant 
del segle VII.

En la darrera dècada hi ha hagut una tendència a reconèixer 
un origen més antic per les sepultures antropomorfes, i les exca-
vades a la roca en general, i les de cista en necròpolis cristianes, 
concretament al voltant dels segles VI i VII (Padilla, Álvaro, 
2012, p. 39; Casanovas, Maese, 2012, p. 87) o fins i tot més ante-
rior, als segles IV-V (Sales, 1999, p. 289-290), encara que també 
foren molt emprades en el període entre els segles VIII al X i 
varen perdurar fins els segles XI-XIII, ja amb forma de sarcòfag. 
Un exemple concret és el de la necròpolis de Sant Martí de les 
Tombetes, al Pallars Jussà, associada a hàbitats adossats a la roca, 
tot a l’interior d’un espai fortificat, on hi ha tombes excavades 
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a la roca de planta rectangular i trapezoïdal. Per a les primeres 
s’ha atorgat una cronologia entre els segles IV i IX i, per les de 
planta trapezoïdal, un espai temporal comprés entre els segles 
V-VI (Nolasco, 2012, p. 201-203). En el jaciment arqueològic de 
l’Esquerda, a Roda de Ter (Osona), darrerament s’ha descobert 
un camp de sitges, amortitzades a inicis del segle VII, circum-
stància que ha fet considerar la possibilitat de que les tombes 
antropomorfes excavades a la roca fossin visigodes i reutilitzades 
en època preromànica (Ollich, 2012, p. 275-285). A la necrò-
polis de les Goges, situada prop de Girona, integrada per 207 
tombes en fossa, amb una variada tipologia (banyera, ametllada, 
rectangular amb angles arrodonits o escairats i antropomorfes) 
els autors de l’excavació els hi han atribuït una datació del segle 
VII fins a principis del segle IX, basada en el mètode del radio-
carboni, en l’estudi de la numismàtica i de l’aixovar integrat per 
objectes d’ornamentació personal (Agustí, Llinàs, 2012, p. 324). I 
podríem seguir. De  totes maneres, cal tenir present que no totes 
les àrees d’estudi presenten les mateixes cronologies. Per exemple, 
en un estudi efectuat al territori de Barcino i Egara, amb alguna 
datació radiocarbònica, les sepultures en fossa antropomorfa de 
cap rectangular, arrodonit o globular s’han datat entre els segles 
VIII i XI (Roig, Coll, 2012, p. 373-401).

En definitiva, la datació de les necròpolis que apareixen aïlla-
des i sense aixovar –que a l’Anoia són la major part– són difícils 
de datar. En la mateixa línia, segueix essent una qüestió pendent 
la identificació dels llocs d’enterrament dels musulmans (Sales, 
1993-1994, p. 317-336) que, com ja hem comentat, van habitar 
algunes zones de la comarca segons delaten la macrohistòria i 
la toponímia.

novetats destacades
Moltes ja s’han anat apuntant al llarg del text, i són les se-
güents: a inicis de 2013, durant el seguiment d’unes obres per 
a la instal·lació de serveis al centre urbà de Prats de Rei, va 
aparèixer un malmès fragment de mosaic sepulcral tardoromà 
que ha suposat una gran novetat per entendre els orígens del 
cristianisme a la comarca de l’Anoia. La peculiaritat de la peça 
ve donada pel fet que és el primer testimoni de la cristianització 
a la comarca, i constitueix el testimoni més modern de la gran 
importància que va tenir el Municipium Sigarrense durant tota 
la Protohistòria i l’Antiguitat (Salazar, 2012, p. 107-113). Així 
mateix, les circumstàncies gairebé casuals de la troballa, i la 
gran fortuna que el petit fragment contingués part identificable 
d’un crismó3, demostra l’aleatorietat de les dades amb les quals 
ens enfrontem els arqueòlegs a l’hora d’intentar reconstruir la 
història (Sales, en premsa).

La segona novetat és la recuperació d’un sarcòfag provinent 
de Castellfollit del Boix, ja al Bages, però limítrof amb l’Anoia. 
Tenim constància que aquest sarcòfag havia estat, des de feia 
molts anys, al costat de la façana de la rectoria de l’església de 
Sant Pere, fins que fou comprat pel Dr. Antoni Esteve Subirana 
(1902-1979) i passà a formar part de la seva col·lecció particular. 
L’any 2012, l’Ajuntament de Castellfollit aconseguí el retorn de 
l’exemplar, el qual actualment està exposat a l’església. Es tracta 
d’una peça monolítica decorada amb una creu llatina lleugera-
ment patada i en posició central, amb una flor de vuit pètals a 
cada costat. Com a teló de fons apareix una mena de quadrícula 
amb flors esbossades o aspes inscrites. Presenta una talla a bisell, 
i tot plegat respira un cert horror vacui. A manca d’un estudi 

3.  Agraïm a Pere Tardà, de Cat Patrimoni, la seva insistència durant el segui-
ment arqueològic de la instal·lació de serveis que va permetre la feliç troballa.

monogràfic de la peça, i en base als principals trets estilístics i 
paral·lels de la decoració, podem datar provisionalment aquest 
sarcòfag al voltant del segle VII.

Recentment, a Cal Ros (Carme), on s’hi havia emplaçat l’es-
glésia romànica de Sant Martí de Carme, i per tant el nucli més 
primitiu de la població (Sales, Salazar, 2010), s’hi han fet uns 
sondejos amb uns resultats provisionals que es resumeixen com 
“hàbitat i tomba tardorromana o altmedieval (s.VI-XII)” (Varas, 
2013); una oscil·lació cronològica massa àmplia que esperem 
sigui acotada o millor definida en futures intervencions i estudis,4 
on estem convençuts que es podran demostrar els orígens antics 
de la població de Carme, atesa la relativa proximitat del lloc 
amb altres jaciments singulars com la necròpolis tardoantiga de 
la Vinya del Notari, d’on procedeix un sarcòfag monolític amb 
tapa a doble vessant.

Una última novetat destacable, aquesta més pròpia de la rein-
terpretació de velles dades que no pas de noves troballes de camp, 
és la formulació de la hipòtesi dels orígens tardoantics d’Igua-
lada, vila considerada d’origen medieval. Ja durant uns sondejos 
fets als anys 80 davant la porta principal del temple parroquial 
de Santa Maria d’Igualada, havien aparegut nombroses tegulae 
en un context de necròpolis. Posteriorment, durant la instal·lació 
de calefacció, es va posar al descobert part d’un fonament da-
tat laxament en època preromànica, acompanyat d’una singular 
tomba de còdols que es podia ubicar a l’Antiguitat Tardana. Més 
recentment, aquestes dades s’han posat en relació amb una esglé-
sia d’origen tardoantic (Enrich, Sales, Enrich, 2008, p. 223-225; 
Sales 2012, p. 178-179). I finalment, la presència d’aquesta es-
glésia tardoantiga ha desembocat en la formulació d’una hipòtesi 
general que permet proposar, per aquest reduït nucli de població 
tardoantic, l’estatus de corporació organitzada de tipus rural, de 
caràcter inferior a la de municipium (Enrich, 2014, p. 105). El 
seu emplaçament en un lloc estratègic i de pas entre la costa i 
l’interior, ubicat en un encreuament de limites cadastrals romans, 
ajudaria a sustentar aquesta nova hipòtesi.

balanÇ I conclusIons
Atès el caràcter rural del nostre territori, un apartat clau per a 
l’estudi de l’antiguitat tardana, i el seu pas a l’etapa altmedieval, és 
el que hem denominat la transició o transformació de les vil·les 
romanes, fenomen que s’ha pogut copsar a les vil·les de la Conca 
d’Òdena i la seva contribució a la formació de la vila medieval 
d’Igualada (Enrich, 2014, p. 103-107). En aquesta línia, i en el 
pla de la vertebració territorial, tindrà lloc allò que alguns autors 
han anomenat el pas del fundus a la parrochia (Martí, 2006, p. 
145-166), o també de l’ager al saltus (Palet, 2006, p.173-180), 
o de les villae als mansi altmedievals (Enrich, Enrich, Pedraza, 
1995, 97-99). Dins aquest procés de canvi i reestructuració, al 
segle IV, ja s’havien abandonat dues de les quatre vil·les altimpe-
rials de la conca –la de can Roca de la Pedrissa i la de Montbui–, 
mentre que seguirien actives la de l’Espelt i la del Vilar del Met. 
No serà fins el segle VI que tindrà lloc l’abandonament definitiu 
de la vil·la de l’Espelt, mentre que de la del Vilar del Met en 
desconeixem el seu final (Enrich, 2014, p. 108).

Creiem que paga la pena fer una incidència especial en la 
idea que, en el decurs del segles IV-V, els antics possessores de les 
vil·les de la conca, a més d’alguns pagesos, molt probablement 
desplaçarien el seu lloc habitual d’habitacle al bell mig de la 

4.  Al lliurament d’aquest text, Jordi Sellarès, alcalde de Carme, a qui agraïm 
la informació prestada, ens comunica que s’està procedint a una datació de 
les restes antropològiques per radiocarboni.
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Conca d’Òdena, al lloc on posteriorment, al segle X, trobarem 
Aqualata. Per tant, en aquest lloc, entre el segle V i el X, no 
hi hauria un buit, com fins ara s’ha vingut considerant, sinó 
que en el nou indret, ubicat a la cruïlla de camins, especialment 
estratègic, s’hi hauria creat un reduït nucli de població en el 
decurs de l’Antiguitat Tardana, una mena de vilatge de tipus 
semiurbà (Enrich, 2014, p. 107-108). El lloc, molt escaient per 
a la creació d’un mercat en la línia dels fora, ara sota la tutela 
de la nova elit eclesiàstica, estaria format, en aquesta primitiva 
etapa, per un edifici cultual i una necròpolis, probablement tot 
protegit per algun tipus de fortalesa. Les diferents descobertes 
arqueològiques que varen tenir lloc a l’interior i a l’entorn de 
l’actual església de Santa Maria d’Igualada així ens ho porten a 
pensar. L’existència d’un temple tardoantic a Igualada pot res-
pondre perfectament a les iniciatives i actuacions dels poders 
locals, amb la creació del corresponent nucli de població. Ara 
bé, també podríem estar parlant d’una petita necròpolis que en-
voltaria un mausoleu-memòria d’època tardoromana, relacionat 
amb alguna família aristocràtica de les immediacions, com per 
exemple la de la vil·la de l’Espelt, que en aquesta etapa experi-
menta una notable activitat econòmica. Per últim, cal descartar 
la possibilitat de relacionar aquest jaciment, situat a la cruïlla de 
dues vies de comunicació, amb alguna funció relacionada amb 
els viatgers i les seves cavalleries, una mansio o mutatio o com 
també s’ha detectat en altres llocs amb un stabulum, horreum o 
hospitium (Enrich, Enrich, 1987, p. 13-21), tot plegat en el marc 
de la planificació del cursus publicus de la zona.

A la zona ocupada pel fundus de la vil·la romana de l’Espelt 
és on s’han identificat una major densitat de jaciments tardoan-
tics a la comarca. A l’etapa baiximperial, com a conseqüència d’un 
nou model de poblament al qual ja ens hem referit, es documenta 
una marcada proliferació de petits assentaments rurals disper-
sos de caràcter unifamiliar, en ocasions en forma de diminutes 
necròpolis o poca cosa més, com per exemple: cal Grimau, el 
Serral, Maians, Can Paleta, l’Hostal del Porc, Prop del mas d’en 
Vent, Els Cups de l’Enric, Entre cal Roig i el cups de l’Enric, 
Costa del Tous, Entre cal Brunet Nou i cal Cinto, Vinya del 
Tallaret, Torre dels Moros, Serrat dels Moros, Vinya del No-
tari, Carretera de l’Institut Pere Vives Vich, etc. Probablement 
es tractaria de pagesos lliures, que haurien rebut dels possessores 
petites parcel·les per al seu conreu, a canvi de rendes materials 
i/o de caràcter personal, un tipus de colonat que serà la base del 
posterior feudalisme (Palol, 1978, p. 37-42).

Pel que fa a les característiques bàsiques dels altres jaciments 
tardoantics de la conca, i a la seva àrea d’influència, relacionats 
amb la gran massa d’humiliores, en concret els ubicats en els 
passos per les vies de comunicació que transcorren per les valls 
relacionades amb la conca, cal destacar l’elevat percentatge de 
jaciments amb precedents romans. Ara bé, cal assenyalar els 
jaciments de Vilaclara, la terrisseria de Ripoll de cal Brunet, 
can Paleta i cal Sanador com a jaciments sense substrat romà 
anterior: es tracta d’enclavaments fundats “ex novo” durant l’An-
tiguitat Tardana.

Ara bé, què podria haver passat amb la classe dirigent de les 
vil·les com la de l’Espelt? El tema ha estat tractat en el treball 
“La crisi de les villae i de la noblesa de la Tarraconensis en el 
canvi del segle V al segle VI” (Canal, Canal, Nolla, Sagrera, 2008, 
p. 191). Seguint el seu esquema, a tall d’hipòtesi, i en base als 
testimonis de les fonts per a altres zones geogràfiques, creiem 
que, un cop desarticulat el sistema administratiu romà, aques-
tes elits podrien haver seguit tres camins pel que fa a la nostra 
comarca. Un d’ells, la desaparició com a tals en base al poc joc 

polític de les mateixes a causa de la sortida en escena d’una 
nova classe dominant: la visigoda. La segona via consistiria en 
el retorn d’aquestes elits locals a les ciutats, ara ja integrades en 
les emergents estructures de poder que proporcionava l’Església 
en el marc del nou sistema administratiu visigot. Finalment, la 
tercera via, contemplaria que algunes d’aquestes elits, potser les 
més empobrides o les que no havien tingut la suficient habilitat 
per acabar essent bisbes, seguirien gestionant part del territori 
però ja no des del seu oecus de la vil·la, sinó des d’aquests inci-
pients nuclis de població, ubicats en llocs més estratègics que ja 
no seguirien les recomanacions dels agrònoms romans (Enrich, 
2014, p. 118-119) i on, a més, s’hi implantarien basíliques com 
a paradigma paisatgístic de la nova realitat social.

A la zona penedesenca de l’Anoia, l’Antiguitat Tardana no 
se’ns ha fet tant visible com a la Conca d’Òdena. Per contra, si 
analitzem les dates tretes de la documentació medieval veurem 
que els termes castrals dels seus castells són força antics, la ma-
joria apareixen citats a mitjans del segle X, com per exemple el 
castell de Pierola (945), el de Freixe i el de Piera (955), el de 
Castellet a Piera i el de Masquefa (963), el de Vilademàger, 
a la Llacuna (987) i el de Cabrera d’Anoia (995), només per 
citar-ne un quants (Pladevall, Piquer, 1992, p. 311-313, 386, 
429, 453 i 455; Català Roca, 1976, p. 249, 259 i 294). Aquestes 
dates ens informen d’una acció repobladora ja organitzada, amb 
els castells termenats, en una etapa força precoç, però dintre del 
context general de la comarca, si exceptuem la Segarra calafina. 
De totes maneres cal tenir present, tal com ja hem comentat, 
que les primeres aprisions haurien tingut lloc en el decurs del 
segle IX. Donem ara un cop d’ull al seu patrimoni arqueològic, 
basat fonamentalment en les seves necròpolis. En primer lloc 
podem apreciar una manca absoluta d’enterraments excavats 
a la roca, les denominades sepultures antropomorfes o les de 
planta rectangular, particularitat que ens indica una clara afinitat 
d’aquesta zona amb el món de la conca d’Òdena, mentre que 
pel contrari, ens allunya de la Segarra calafina, situació que per 
altra banda no és gens d’estranyar com ja hem comentat en altres 
punts d’aquest treball. Per contra, són abundants les sepultures 
en caixa de lloses o cistes. Podem enumerar alguns exemples: 
necròpolis de la Creueta o de Serra Cugalera a Cabrera d’Anoia, 
denominada també “cementiri dels moros” que presenta sis cistes 
de planta rectangular, lleugerament trapezials, en el mateix lloc 
s’han recollit alguns fragments de dolia i de tegulae; al terme de 
la Llacuna s’han identificat tres necròpolis pertanyents a aquesta 
mateixa tipologia, la tomba de can Sanahuja, la de la Rovira en el 
cim d’un turó i la de Vilates a l’ermita de Sant Antoni Abad del 
Pla; al terme de Piera podem esmentar les dues tombes de lloses 
de La Coma, o la necròpolis situada prop del mas o celler del 
Vendrell, que popularment es coneix com “el cementiri moro”, 
necròpolis integrada per 15 tombes on destaquen algunes cober-
tes monolítiques; i de Masquefa citarem la sepultura descoberta 
a l’entorn de l’església romànica de Sant Pere i Santa Creu. Pel 
que fa referència als cementiris amb tombes de tegulae, tenim el 
de la torre del senyor Millàn i el de la vila de Piera, ambdós en 
aquest darrer terme municipal. La majoria d’aquests conjunts 
respiren, per les seves característiques, un aire tardoantic força 
evident (Enrich, Enrich, Sales 2003a, p. 662-673).

Una mena de punt i a part, pel que fa referència a les caracte-
rístiques de les tombes, el mereix el terme municipal de la Torre 
de Claramunt, una excepció entre les terres de la conca i les de 
la zona penedesenca. Efectivament, aquest terme destaca per la 
singularitat de l’existència de tombes excavades a la roca, que 
com ja hem comentat gairebé no existeixen en cap de les dues 
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àrees esmentades i d’aquesta manera s’aproxima al panorama de 
l’altiplà de Calaf. L’originalitat d’aquest terme és que l’excavació 
d’algunes tombes s’ha fet a la roca sedimentària del travertí, molt 
esponjosa i quasi inexistent a la resta de la comarca, propietat 
que facilita el seu treball. Exemples de necròpolis existents en 
aquest terme són la de l’olivar d’en Francisquet, que conserva 
un enterrament de planta rectangular excavat al travertí; la de 
la Garsa, formada per una tomba també excavada al travertí, de 
planta antropomorfa amb el cap arrodonit –és important es-
mentar que s’hi han recollit  fragments de tegulae, dolia, imbrices 
i de parets d’àmfora–; la de cal Cosme, es tracta d’un cementiri 
amb una tomba de planta rectangular, també oberta al travertí, 
una és antropomorfa,  una altra de fossa i una mena de sarcòfag 
infantil, sembla que anirien cobertes amb tegulae, no és segur del 
tot; un jaciment emblemàtic anoienc és el Pla de les Sitges del 
Camaró, on es conserva un camp de sitges excavades al travertí, 
amb una cronologia que va de l’etapa romanorepublicana a l’alta 
edat mitjana, presenta una sepultura oberta al travertí de forma 
lleugerament trapezoïdal amb els extrems arrodonits i una se-
gona mutilada, conjunt en el qual s’han recuperat diversos frag-
ments de ceràmiques ibèriques, tegulae, dolia i grises medievals. 
Finalment, esmentarem dues necròpolis més, la de la Vilaseca, 
formada per caixes de lloses, i la del mas Rossinyol de fossa al 
terra, de planta trapezoïdal i coberta de lloses. En general, pel 
que fa a la seva tipologia, la situació lluny d’un lloc de culte, i 
pels materials associats a les mateixes, poden ser un conjunt de 
necròpolis pertanyents a l’antiguitat tardana (Enrich, Enrich, 
Sales 2003a, p. 662-673).

Parlem ara de dues hipòtesis de treball que caldria considerar. 
Ja ens hem referit detalladament als orígens tardoantics d’Aqua-
lata, i per l’especial morfologia de la conca no seria res d’estranyar 
l’existència en el centre de la mateixa d’un petit centre adminis-
tratiu romà de tipus rural que articularia les villae de l’antiguitat 
tardana, els petits assentaments rurals dispersos, i el mateix nucli 
de població que amb posterioritat seria la Igualada medieval. Per 
altra banda, no podem descartar del tot la probabilitat de que 
l’espai de la conca formés part d’una xarxa de centuriació de més 
llarg abast, relacionada amb el Municipium sigarrense, encara que 
aquesta darrera hipòtesi no està gens clara a causa, fonamental-
ment, de la clara diferència geogràfica, geològica i climàtica entre 
l’altiplà calafí i la conca, dos paisatges històrics i agrícoles ben 
diferenciats i separats per la serra de Rubió. Dos mons que de-
terminen una clara dicotomia física i arqueològica, un de blader 
i l’altre més inclinat al conreu de la triada mediterrània (Enrich, 
2014, p. 115-116). Aquesta dicotomia morfològica i geogràfica 
s’ha pogut constatar també a l’alta edat mitjana, doncs a la conca 
s’esmenten els primers castells termenats en el decurs del segle 
X, per contra, a l’altiplà de Calaf, ja a l’Alta Anoia, no són citats 
fins el segle XI (Gibert, 2011, p. 434).

Efectivament, la zona coneguda com Alta Anoia –la tercera 
i última subdivisió geogràfica a partir de la qual hem plantejat la 
nostra recerca– és la darrera en ésser guanyada pels cristians (s. 
XI), però és també la primera on hi hem detectat indicis fefaents 
de l’entrada del cristianisme, concretament a inicis del segle V 
i en el lloc on s’hi emplaçava el Municipium Sigarrense, valuosa 
informació que contrasta amb el desconeixement arqueològic 
gairebé absolut que es té del municipium en època romana (Sa-
lazar, 2012, p. 33-45). Els resultats de la transformació d’un nucli 
urbà d’aquestes característiques durant l’Antiguitat Tardana i 
l’Alta Edat Mitjana ens són de moment opacs, i tot just ara s’està 
engegant un pla de recerca (vegeu nota 1) que haurà d’ajudar a 
dilucidar aquesta i altres qüestions. Però, sigui com sigui, un cop 

més es constata que el cristianisme penetra pels medis urbans 
(ss. IV-V) i s’expandeix pel camp (ss. VI-VII), i l’Anoia no és 
una excepció a aquesta fenomenologia tan ben coneguda a altres 
racons de l’antic Imperi Romà.

Pel que fa a l’ager d’aquest municipium –que grosso modo i de 
manera molt provisional es podria fer coincidir amb l’Alta Anoia– 
els fenòmens de canvi i transformació observats a partir de la 
baixaromanitat no serien molt diferents dels detectats per a la 
Conca d’Òdena: petites propietats o porcions de terres cultivades 
per pagesos detectables aquí, a partir, sobretot, de les estructures 
excavades a la roca. Efectivament, si analitzem el fenomen de les 
tombes excavades a la roca, isolades o a l’entorn d’una església, 
dels masos adossats a les codines, dels llocs de culte o eremitoris, 
de les tines o cups altmedievals també excavats a la roca, i altres 
manifestacions de la vida quotidiana i d’activitat industrial de les 
comarques que envolten a l’Anoia, podem concloure que la den-
sitat d’aquestes manifestacions tardoantigues i/o alt medievals 
és més acusada a les situades més al nord, com per exemple, el 
Bages i el Berguedà; en menys quantitat al Solsonès i la Segarra 
i encara en menys proporció a l’Alt Penedès, la conca de Barberà, 
l’Alt Camp i el Baix Llobregat. Les manifestacions eremítiques, 
la pràctica d’excavar tombes a les roques i el fenomen de l’hà-
bitat a peu de roca, tipus Coromines, Seguers o Puigpedrós, no 
els localitzem a la conca i a la zona penedesenca, mentre que es 
presenten amb freqüència a la Segarra calafina.

A nivell general, i per a tota la comarca, cal insistir en que 
enmig de les restes tardoantigues i altmedievals, pràcticament no 
s’han conservat –o més probablement, no hem sabut identificar– 
cultura material dels més de dos segles d’ocupació musulmana, 
malgrat que es mantingui una clara toponímia berber en algunes 
de les nostres actuals poblacions (Carme, Calaf, Masquefa). Ara 
bé, la única resta a la que ens hem pogut referir tenia la natura-
lesa tipològica esperada, ja que es tracta d’una resta de conquesta 
i de control, una fortalesa: la fase més primitiva del castell de 
Castellfollit de Riubregós. De la mateixa manera, i per raons 
evidents, no hem identificat, fins el moment present, indicis ar-
queològics pertanyents al domini carolingi a la comarca, ja que 
els francs van establir la seva frontera més al nord de l’actual 
comarca de l’Anoia.

Per últim, els esdeveniments històrics, socials i econòmics 
detectats en el decurs del segle IX a les comarques del Bages, 
Berguedà, Osona i el Solsonès, no tindran lloc a l’Anoia fins el 
segle X, a causa del decalatge produït pel progressiu desplaça-
ment de la frontera vers el sud. En termes generals, el territori 
de l’Anoia actual, en la seva major part, hauria estat ocupat i 
organitzat pels fills de Guifré I, i en menor mesura per aquest 
últim pel que fa a l’extrem E de la comarca (Bolòs; Hurtado, 
2004, p. 13 i 73 –mapes–). La frontera entre cristians i musul-
mans s’establí a l’Anoia durant més de 100 anys, tot avançant 
d’est a oest. Així doncs, el límit fronterer establert entre finals 
del segle IX i durant tot el segle X5 seria també el límit temporal 
del nostre estudi a cadascun dels llocs on hi hagué dita frontera.

5.  A la fi del segle IX, la denominada “Marca” s’establí en la línia dels rius 
Llobregat i Cardener, i a partir d’aquest punt de partida començà la progressiva 
colonització de les valls de l’Anoia. (Bolòs; Hurtado, 2004, p. 72-73). Pel que 
fa a l’encaix de l’actual comarca de l’Anoia dins els antics comtats, hem de 
parlar sobretot dels comtats de Manresa, i Barcelona (sud) i Berga (nordoest) 
en menor mesura. 
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L’Anoia durant els segles VI-IX
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Domini visigot (s. VI-VII): Vilaclara de Castellfollit del Boix, lloc d’habitatge 
i producció (foto: Jordi Enrich).

Domini musulmà (s. VIII-X): Castellfollit de Riubregós, paraments de la 
fortalesa d’origen musulmà (foto: Natalia Salazar).

Els pobladors de “terra de ningú” (s. IX-X): Coromines, a Aguilar de Sega-
rra, lloc d’habitatge, producció i necròpoli (foto: Jordi Enrich).
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EL BAGES EN ELS INICIS  
DE L’EDAT MITJANA  
(SEGLES V-IX): ESTAT  
DE LA QÜESTIÓ I NOVES  
PROPOSTES DE RECERCA  
ARQUEOLÒGICA1

cristian folch IglesIas (Grup de recerca OCORDE, Universitat Autònoma de Barcelona)
jordi gIbert rebull (FMSH/Aix Marseille Université-LabexMed, UMR 7298 LA3M)
ramon Martí castelló (Grup de recerca OCORDE, Universitat Autònoma de Barcelona)

la comarca– i els treballs sobre el Bages altmedieval de l’histori-
ador Albert Benet, produïts majoritàriament des de l’àmbit de la 
documentació escrita però amb algunes contribucions puntuals 
de caire arqueològic.

2. la fI d’un sIsteMa d’eXplotacIó:  
els darrers doMInIs baIXIMperIals
Els pocs jaciments bagencs d’època romana tardana estudiats 
amb cert detall fins avui s’integren en el sistema de dominis he-
reu de l’època altimperial, encapçalat pel binomi villa-fundus en 
atenció al centre de producció i residència i al territori explotat 
des d’aquest. Aquest sistema prioritza l’assentament i l’explotació 
del territori segons una lògica productiva que cerca l’optimització 
dels recursos i la inserció en l’entramat viari principal, de tal ma-
nera que cal pensar que fóra lògica la seva localització en l’entorn 
de la principal conca –el Pla de Bages– i de les valls fluvials que 
hi concorren per unificar-se en el curs del Llobregat.

Alguns treballs recents sobre l’evolució general de les villae 
mostren com aquests establiments presenten transformacions 
importants durant el Baix Imperi (Chavarría, 2006), quan es 
detecta una fase de relativa vitalitat, amb un cert engrandiment 
i enriquiment dels seus sectors residencials, un procés que sovint 
s’acompanya d’una disminució del seu nombre, fet que podria 
indicar una certa concentració de la propietat al voltant d’un 
grup més reduït d’establiments (Prevosti, 2007, p. 74). Serà, però, 
a partir de mitjans del segle V en endavant quan s’observi un 
procés genèric que, amb ritmes i circumstàncies específiques per 
a cada cas, culminarà en un escenari on, amb l’abandonament o 
la transformació radical dels espais, es podrà donar per extingit, 
juntament amb el propi imperi, el seu model d’ocupació i ex-
plotació del camp.

És dins aquest marc general que cal considerar les transfor-
macions que s’observen en algunes vil·les bagenques, especial-
ment en relació al jaciment de Sant Amanç de Viladés, el cas 
més il·lustratiu de la comarca excavat amb una certa extensió 
(Martín, Alemany, 2002). Situada en un meandre de la riera 
de Rajadell, la domus altimperial pateix un seguit de reformes 
estructurals cap a la segona meitat del segle IV que denoten 
sens dubte una certa capacitat constructiva en benefici tant dels 
espais vinculats a la producció agrícola com dels àmbits d’ha-
bitatge i serveis dels seus possessores. Cal anotar que una recent 

1. IntroduccIó1

Des de la seva constitució, la Catalunya Central s’ha erigit en un 
dels escenaris prioritaris d’actuació del Grup de recerca OCOR-
DE, no en va ha estat el marc de desenvolupament de fins a vuit 
projectes diferents de prospecció i excavació arqueològiques, tal 
i com s’exposava en la nostra contribució a les primeres jornades 
de fa quatre anys (Folch, Gibert, Martí, 2012). D’aquests treballs 
col·lectius, dels quals un de nosaltres s’ha beneficiat llargament 
per a l’elaboració d’una tesi doctoral recent (Gibert, 2011), ema-
nen unes primeres conclusions pel que fa a les transformacions 
observades en el poblament altmedieval d’allò que  avui conei-
xem com la comarca del Bages durant els primers segles medi-
evals. Aquest estat de la qüestió s’acompanya, posteriorment, 
del plantejament de determinades propostes de recerca, en curs 
avui d’elaboració i de contrastació, que configuren algunes de les 
línies d’investigació a desenvolupar pel nostre equip en els temps 
immediats a venir.

Evidentment, el nostre treball no ha partit del no-res. Ens 
precedia tot un seguit de recerques prèvies sobre jaciments 
altmedievals bagencs, si bé no excessivament nombroses i poc 
sistematitzades des d’una perspectiva global. Treballs de natura 
preventiva gestionats des de l’empresa privada, intervencions per 
part d’organismes públics o iniciatives investigadores d’àmbit 
local o comarcal han propiciat la descoberta i l’estudi de valuosos 
jaciments. En aquest panorama destaca, però, la poca atenció 
que la comarca ha merescut per part de projectes investigadors 
conduïts des del món acadèmic o universitari, essent pràctica-
ment inexistents els jaciments altmedievals bagencs treballats des 
d’aquest àmbit fins les nostres pròpies aportacions. Com sigui, 
la bibliografia és relativament extensa i no la citarem aquí, si bé 
destacarem, des del marc pròpiament comarcal, la tasca investi-
gadora i de compilació realitzada des del Centre d’Estudis del 
Bages (Daura, Galobart, Piñero, 1995) –també des del Centre 
d’Estudis Comarcals d’Igualada per al sector sud-occidental de 

1. Grup de recerca consolidat Ocupació, organització i defensa del territori 
medieval (2014 SGR 1454). Per la seva part, la participació de Jordi Gibert en 
aquest treball s’ha beneficiat d’un ajut financer del setè programa-marc de la 
Unió Europea (FP7/2007-2013 - MSCA-COFUND) en virtut de la convenció 
de subvenció n°245743 – Programme de bourses post-doctorales Braudel-
IFER-FMSH i en col·laboració amb el LabexMed i l’UMR 7298 LA3M.
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intervenció (Piera, Río, 2010) ha posat al descobert, en una 
terrassa inferior, un edifici força arrasat que es pot interpretar 
com una àrea de premsatge que s’acompanya de diverses estruc-
tures negatives –sitges, dipòsits, retalls i algunes tombes–, una 
ocupació que es pot situar, a l’espera d’un estudi detallat dels 
materials, vers els segles V-VI.

El jaciment romà de Boades, a Castellgalí, ha estat excavat 
de manera parcial i discontínua (Daura, Pardo, 1992). Ubicat 
en un ampli meandre del Llobregat, prop de la seva confluèn-
cia amb el Cardener, aquí també s’observaria un moment de 
remodelació que es podria situar en aquest cas vers el segle III, 
amb la construcció d’una exedra (Daura, Pardo, 1990, p. 147-
148), l’amortització d’àmbits i l’aixecament de nous espais a la 
pars rustica, obrint-se un període que perduraria, segons els seus 
excavadors, no més enllà d’inicis del segle VI.

Així mateix, és coneguda la presència d’una probable vil·la 
romana sota el solar de l’actual poble de Navarcles, amb una 
premsa en funcionament en època baiximperial sota l’església 
de Sant Bartomeu (Caixal, Solé, 1991). També d’aquest mateix 
període seria una altra premsa localitzada en el proper jaciment 
de la Feliua (Sànchez, 1993), a Sant Fruitós de Bages. Altres 
indicis permeten intuir l’existència de probables villae, si bé han 
de ser considerats amb prudència atesa la seva poca consistèn-
cia. És el cas del jaciment de Matacans, a Artés, emplaçament 
corresponent sens dubte a la villam Matacanis documentada ja 
a finals del segle IX (Abadal, 1926-1952, p. 293-299), on es 
coneix la presència de materials diversos que testimonien l’exis-
tència d’un establiment en funcionament durant el Baix Imperi 
de manera prèvia a les successives ocupacions medievals (Daura, 
Pardo, Piñero, 1992).

D’aquests exemples s’extreu, en síntesi, que els dominis 
d’època imperial coneguts s’ubiquen en indrets específics, pri-
oritzant significativament els meandres dels cursos fluvials. En 
paral·lel, però, es constata l’existència d’altres establiments, de 
característiques desconegudes i en principi de dimensions més 
reduïdes, situats en les zones elevades que envolten la conca i 
els cursos fluvials. Jaciments localitzats en prospecció com Can 
Riols o el Pla de Sant Pere, ambdós en el municipi de Navàs i 
en els altiplans que separen el Llobregat i el Cardener (Folch, 
Gibert, 2009, p. 54-57 i 113-116), presenten puntualment ma-
terials tardans que permeten endevinar el seu funcionament en 
època baiximperial.

Pel que fa a la seva orientació econòmica, que cal considerar 
diversificada, les intervencions ressenyades permeten constatar 
l’existència d’espais específics destinats al premsat, fet que situa, 
per tant, la producció d’oli o vi com una de les prioritats econò-
miques d’aquests assentaments, també durant les seves darreres 
etapes. En paral·lel, les reformes detectades, generalment en el 
segle IV i comportant una potenciació dels sectors residencials 
i de representació, permeten considerar que les villae baixim-
perials continuen essent, almenys les principals, establiments 
de dimensions i capacitat productiva considerables, centres a la 
vegada de propietats extenses, difícils de caracteritzar en la seva 
magnitud precisa.

3. un nou Model de poblaMent: 
establIMents productors I necròpolIs
Podem retenir de l’apartat precedent el fet que, en sintonia amb 
el que ha estat proposat per a comarques veïnes (Coll, Roig, 
2011), en el paisatge rural del Bages de vers l’any 500, les anti-
gues villae baiximperials haurien deixat d’existir. A partir d’ara, 
el veritable gruix del poblament caurà del costat de nous assen-

taments que, pel que fa al coneixement que en tenim al Bages, 
constitueixen casos limitats però ben significatius.

Indubtablement, el jaciment bagenc més emblemàtic, pel que 
fa als assentaments que vénen a substituir el model encarnat per 
les villae imperials, és el de Vilaclara de Castellfollit del Boix 
(Enrich, Enrich, Pedraza, 1995), situat en l’extrem sud-oest de la 
comarca. Pel que es coneix a partir de l’àrea excavada, el jaciment 
s’estructura a partir d’una renglera d’habitacions amb diversos 
espais oberts al seu davant (figura 2). Dins del conjunt, però, es 
poden diferenciar alguns subgrups en relació a la seva funcio-
nalitat, amb un bloc central d’habitatge, un sector occidental 
amb un forn de coure pa i un complex destinat al premsatge 
en l’extrem oposat, amb un dipòsit revestit de morter i amb el 
que cal relacionar diversos basaments i contrapesos de premsa. 
Construït amb murs de pedra lligada amb fang i cobertes de 
material perible, tant el material localitzat com diverses data-
cions absolutes obtingudes per termoluminescència aporten un 
horitzó cronològic prou homogeni que situa el funcionament de 
l’establiment en els segles VII i VIII.2

Devem al mateix equip els treballs realitzats en el jaciment 
de Les Coromines, a Aguilar de Segarra (Enrich, Enrich, 1986-
1989, p. 300-305). Es tracta d’un interessant conjunt format 
per un habitatge adossat a un aflorament rocós sobre el qual 
es troba un complex destinat al premsatge –dipòsits, forats per 
encaixar-hi pals i un contrapès– i una immediata necròpolis de 
tombes de banyera. L’habitatge, conegut a través d’un sondeig, 
presentava alguns pocs materials de cronologia reculada –frag-
ments informes de sigil·lada africana tardana, dolium, àmfora 
i vidre–, tot i que d’altres peces més recents, especialment una 
gerra amb diversos vessadors, aconsellarien situar la cronologia 
de l’edifici vers els segles X-XI. En tot cas, aquells materials 
més antics es podrien vincular, al nostre parer, amb la presència 
inequívoca d’un assentament que hom pot situar genèricament 
vers els segles VI-VII i que podria integrar tant la instal·lació de 
premsatge descrita com la necròpolis.

L’exemple de les Coromines ens serveix per cridar l’atenció 
sobre l’associació puntual entre trulls i tombes a la roca que 
hem pogut detectar a nivell de prospecció en altres punts de la 
comarca. És el cas del Collet de les Caixes, a Navàs, on, ben a 
prop d’un assentament dels segles XI-XII (Folch, Gibert, 2011), 
una petita necròpolis de tombes excavades a la roca es trobava a 
tocar de dos dipòsits també tallats i un contrapès de premsa, tot 
plegat associat a uns pocs materials superficials que apuntaven 
vers una cronologia situada a grans trets entre els segles VI-VIII 
(Folch, Gibert, 2009, p. 69-73). També en el terme de Navàs, 
els jaciments de la Vinya del Guitarra, el Pla de Sant Pere o la 
Vinya del Mas ofereixen una associació semblant (Folch, Gibert, 
2009, p. 61-65, 82-85 i 98-158), si bé la manca de dades estra-
tigràfiques obliga a ser cauts pel que fa a la seva relació estricta 
i a la seva cronologia.

Per altra banda, és interessant també el jaciment de Pla de 
Sanç, a Sant Salvador de Guardiola, amb diversos àmbits i sit-
ges (Arcos, 2007). Aquestes últimes contenen en els seus nivells 
d’amortització materials que genèricament cal situar entre els 
segles V i VIII, si bé per als àmbits construïts s’ha proposat una 
cronologia d’entre els segles X i XIII. A l’espera de poder fer 

2. Menció a banda mereix el cas de Can Paleta, proper a Vilaclara, on coe-
xisteixen un espai de necròpolis i un habitatge per al que s’ha proposat una 
cronologia a l’entorn del segle VIII (Sales, Enrich, Enrich, 2004). Pensem que 
avui existeixen alguns arguments (Gibert, 2011, p. 522-525) que permetrien 
dissociar ambdós elements i proposar per a l’edifici en qüestió una cronologia 
més tardana que, per tant, deixa fora aquest jaciment de la nostra anàlisi.
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un estudi aprofundit dels seus materials, no es pot excloure que 
sitges i murs, que no es tallen entre ells, formin part d’un únic 
conjunt coetani, la cronologia del qual es podria remuntar vers 
els primers segles medievals, més tenint en compte l’aparició 
d’un gran bloc amb dos encaixos que podria correspondre a un 
basament de premsa.

Finalment, és l’excavació del conjunt arqueològic de Monis-
trol de Gaià la que ens permet aportar encara dades rellevants al 
coneixement dels assentaments rurals de la primera Edat Mitja-
na. L’antic lloc de Monistrol, topònim conservat en l’advocació 
medieval de l’església de Sant Pere, però documentat d’ençà del 
segle X (valle Monistrolo l’any 982, Ordeig, 1999, doc. 1376), es 
troba en una petita vall que s’obre a llevant del Llobregat, poc 
més amunt de l’Ametlla de Merola. Prospectada la vall l’any 
2002 (Martí, Colomer, 2011), el principal jaciment aparegut, 
que coneixem com “les Feixes de Monistrol”, es troba poc més 
amunt de l’església i ha estat objecte de diverses campanyes d’ex-
cavació, trobant-se els treballs encara en curs (Folch, Gibert, 
Martí, 2011). El jaciment presenta una seqüència d’ocupació 
llarga i complexa, que s’estén des del segle VI –o potser mitjans 
del segle anterior– fins l’època comtal. Ens interessa ara centrar 
l’atenció en la seva primera gran fase, que correspon de manera 
genèrica a l’època visigoda i que s’allarga fins un moment encara 
imprecís que cal situar de manera preliminar vers el segle VIII.

En la part oriental del camp –sector 1– l’excavació ha permès 
documentar un seguit de murs de blocs lligats amb fang que 
defineixen dos àmbits de planta rectangular, als que s’associen 
cinc sitges de dimensions no gaire grans. Cal situar la crono-
logia d’aquest sector, segons les dues –i idèntiques– datacions 
radiocarbòniques efectuades fins al moment,3 en els segles V-VI, 
cronologia que és adient, per altra banda, amb el material ceràmic 
documentat, fonamentalment produccions comunes en coccions 
reduïdes o neutres característiques del període, a les que cal afegir 
alguns fragments puntuals de dolium i de vidre. Destaca també 
la localització d’unes tisores de ferro, probablement d’esquilar i 
amb paral·lels en altres jaciments de la mateixa època, i del que 
podria ser un fragment de nansa d’un gerret de bronze.

A tocar d’aquestes construccions apareix un recinte –sec-
tor 2– del que coneixem bona part de la seva superfície –uns 
350 m²–, amb un mur perimetral bastit amb blocs de sorrenca 
disposats a doble cara i lligats amb fang (Figura 3). Els treballs 
realitzats en el seu interior han permès documentar l’existència 
d’una ocupació d’època comtal –segles X-XI– dedicada en part a 
la producció metal·lúrgica (Cantoni, Folch, Gibert, Martí, 2014) 
per sobre dels nivells que amortitzen el recinte. Excavats en part 
aquests nivells, s’han pogut delimitar diversos àmbits i particions 
adscrites a l’ocupació d’època visigoda –amb materials semblants 
als del sector 1–, on cal esmentar la localització d’un forn de pa 
amb solera de lloses i coberta hemisfèrica.

Aquests són, en suma, els jaciments arqueològics bagencs 
que responen al grup d’assentaments rurals del període com-
près a grans trets entre els segles VI-VIII, encara que en algun 
cas en sigui complicada l’atribució cronològica precisa. Es tracta 
d’establiments formats per diversos àmbits contigus associats a 
espais oberts, de vegades envoltats d’una tanca i construïts amb 
murs de blocs lligats amb fang que constitueixen sovint el sòcol 
d’un alçat amb tàpia, cobertes peribles i sòls de terra trepitjada.

3. BETA-277760- edat radiocarbònica convencional: 1570±40 BP, Cal. AD 
(1 sigma): 420-550, Cal. AD (2 sigmes): 410-580; BETA-277761- edat radio-
carbònica convencional: 1570±40 BP, Cal. AD (1 sigma): 420-550, Cal. AD (2 
sigmes): 410-580.

En relació a les estructures productives, cal destacar la pre-
sència recurrent d’espais vinculats al premsatge, una activitat que 
s’identifica a partir de la troballa de basaments i contrapesos i 
que, atesa l’absència d’estructures de mòlta i el resultat de diverses 
analítiques efectuades en altres jaciments catalans (per exemple: 
Roig, 2011, p. 244), cal considerar principalment vinculada a la 
vinificació. Convé parar així atenció a la presència, al Bages i en 
altres àrees catalanes, de premses de biga i cargol, un enginy de 
tradició romana i mediterrània que multiplica la força exercida 
i que requereix una certa inversió (Peña, 2010, p. 42-48). De 
menors dimensions que les seves precedents imperials, es tracta 
no obstant d’una elecció que implica una intenció d’aprofitar al 
màxim el treball invertit obtenint una quantitat de producte més 
gran. En aquest sentit, el seu ús s’ha vinculat sovint amb una pro-
ducció orientada més enllà del propi autoconsum (Lewit, 2012).

Evidentment, la producció de vi no constituiria l’única acti-
vitat agrícola, atès que la presència de sitges, així com la repetida 
documentació de moles de molins manuals, palesen el conreu, 
emmagatzematge i transformació del cereal. Finalment, la pro-
ducció agrícola es combinaria amb l’explotació de bestiar divers, 
testimoniada per puntuals estudis arqueozoològics i per la pre-
sència d’alguns objectes significatius, com ara tisores d’esquilar 
o esquelles.

En síntesi, el registre descrit queda lluny dels paràmetres de 
desestructuració i, si es vol, de primitivisme sota els quals s’ha 
volgut entendre sovint l’organització econòmica de la societat 
rural d’època visigoda. Els progressos, inimaginables fa ben pocs 
anys, de l’arqueologia de l’Alta Edat Mitjana permeten situar els 
jaciments del Bages al costat dels seus contemporanis documen-
tats arreu del país, on prenen sentit com a integrants d’un sistema 
econòmic complex que relliga els assentaments productors amb 
els centres perceptors, no només ciutats episcopals, sinó també 
enclavaments secundaris amb ascendència sobre territoris dis-
tants d’aquelles, com és el cas del Bages i, per extensió, de bona 
part de la Catalunya Central. Aquí entren en joc opcions eco-
nòmiques que no s’entenen fora d’aquests circuits de captació i 
distribució de béns, on cal destacar una producció vinícola a una 
escala probablement considerable o, almenys en sectors més pro-
pers a les ciutats, l’acumulació de cereal per sobre de les pròpies 
necessitats de consum internes dels assentaments (Roig, 2011). 
I tot això en un marc social on comencen a aparèixer indicadors 
arqueològics d’una remarcable estratificació, fins i tot en el si dels 
assentaments productors (Roig, Coll, 2011).

Per altra banda, i sense cap mena de dubte, el registre ar-
queològic vinculat als espais funeraris d’àmbit rural constitueix 
al Bages l’element material més visible del període altmedieval 
previ a l’etapa comtal, i això malgrat que els casos estudiats ar-
queològicament representen una franca minoria. Aquestes ne-
cròpolis rurals, no associades aparentment a cap edifici religiós 
que les organitzi o gestioni, cal ubicar-les sense cap dubte en un 
marc ampli, però inequívoc, que abraça els primers segles medi-
evals, sempre de manera prèvia a la instauració dels cementiris 
parroquials d’època comtal. Així, per al Bages, avui comptem 
amb més d’una setantena de notícies dispars que testimonien la 
dispersió d’aquests jaciments arreu de la comarca (Gibert, 2011, 
p. 131-145).

Com a cas estudiat arqueològicament destaca la necròpolis 
de Pertegàs, a Calders, excavada en bona part per dos de nosaltres 
en el marc d’una intervenció de caire preventiu (Folch, Gibert, 
Carrascal, 2011). Sense que es conegui físicament l’assentament 
amb el que caldria relacionar-la, sabem que el topònim ja existia 
com a tal l’any 965 (loco Pertegado, Ordeig, 1999, doc. 967). Els 
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treballs realitzats han permès documentar un total de trenta-set 
tombes en caixa de lloses que podrien correspondre aproximada-
ment a unes tres quartes parts del total estimat, organitzades en 
diversos eixos i amb un alt índex de reutilització (Figura 4). Ha 
estat molt puntual, per altra banda, la localització de materials 
arqueològics més enllà de les restes antropològiques, destacant la 
presència d’una sivella de ferro, un anell de bronze i un gerret de 
ceràmica de cocció òxido-reductora, trobat fragmentat i dispers 
entre les restes d’un dipòsit secundari. Més enllà de la minsa 
informació cronològica que es desprèn d’aquests objectes, avui 
disposem de dues datacions radiocarbòniques que permeten fixar 
l’ús de la necròpolis si més no entre els segles VII i IX.4

De manera general, la gran majoria de necròpolis bagenques 
que hem pogut registrar presenten tombes tant en caixa de lloses 
com a partir de retalls efectuats a la roca –sense la capçalera 
diferenciada–, unes pràctiques que pensem que no tradueixen 
cap decalatge cronològic sinó que estarien vinculades a les pos-
sibilitats ofertes pel mateix substrat geològic.

Les sivelles de cinturó constitueixen de ben segur l’element 
més comú dins dels pocs materials localitzats en aquestes ne-
cròpolis. És el cas del Collet del Cargol, a Sant Mateu de Bages 
(Sànchez, Olivares, 2000), amb una sivella de bronze que els 
excavadors del jaciment utilitzen per proposar una datació a l’en-
torn dels segles VI-VII. Sense context conegut, sembla que pot 
associar-se a una necròpolis la placa de cinturó de tipus liriforme 
localitzada en el jaciment de Salabernada, a Artés (Daura, Par-
do, Piñero, 1990-91). Informacions encara menys precises són 
les referents a les sivelles trobades en les necròpolis del Serrat 
Rodó, a Santpedor (Daura, Galobart, Piñero, 1995, p. 274-275), 
Sobirana, a Balsareny (Vigué [dir.], 1984, p. 127), o Vironès, a 
Cardona (Barberà, Daura, Pardo, 1983), totes elles amb tombes 
en caixa de lloses.

Lamentablement, al Bages són comptades les analítiques 
de radiocarboni realitzades sobre aquests conjunts funeraris. A 
les dues datacions practicades a Pertegàs, cal afegir els resultats 
obtinguts darrerament a la necròpolis d’Obradors, situada a uns 
180 metres del jaciment de les Feixes de Monistrol, a Gaià, on 
la datació efectuada en una de les dues úniques tombes fins ara 
excavades se situa vers la segona meitat del segle VII.5

Així, la relació d’aquestes necròpolis amb assentaments com 
els que hem vist més amunt semblaria d’entrada coherent a ni-
vell cronològic, si bé es tracta d’una qüestió que només podrà 
abordar-se amb garanties quan s’estudiïn conjuntament espais 
d’enterrament i llocs d’hàbitat i treball. La seva gran dispersió 
podria encaminar-nos, en un primer moment, a veure en aques-
tes necròpolis la constatació material d’unes poblacions page-
ses que, assentades en petits establiments, ocuparien els espais 
considerats perifèrics o marginals en època romana. Cal evitar, 
però, atribuir a aquest moviment una contrapartida automàtica 
en termes de llibertat o de disminució de la pressió dels grups 
dominants, atès que s’intueix clarament l’existència de centres 
de poder d’àmbit local i comarcal, al mateix temps que la xarxa 
d’establiments productors sembla coherent i integrada. Pensem, 
per contra, que les estructures de propietat i explotació poden 
prendre diverses formes més enllà de l’aparença concentrada i 
orgànica dels fundi baiximperials, on es pot considerar l’existèn-

4. UBAR-1202- edat radiocarbònica convencional, 1355±30 BP, Cal. AD 
(1 sigma): 648-677, Cal. AD (2 sigmes): 620-627, 631-710, 747-766; BETA-
262071- edat radiocarbònica convencional, 1210±40 BP, Cal. AD (1 sigma): 
770-880, Cal. AD (2 sigmes): 690-900.

5. UBAR-1203- edat radiocarbònica convencional, 1340±30 BP, Cal. AD (1 
sigma): 651-688, Cal. AD (2 sigmes): 643-721, 741-770.

cia de tinences o establiments satèl·lit de dominis més o menys 
allunyats. Una situació diferent serà la que trobaríem al segle 
IX –i en algunes zones encara posteriorment–, quan el context 
polític esdevingui molt més confús i inestable i les evidències 
conegudes dels establiments productors pràcticament desapa-
reguin del registre.

4. esglÉsIes, centres de poder  
I organItZacIó terrItorIal
Seguint el raonament anterior, és evident que una qüestió prin-
cipal a resoldre és el reconeixement arqueològic dels grups do-
minants que es beneficien dels processos productius que hem 
intentat descriure més amunt i que no es poden identificar amb 
els habitants dels establiments productors. La seva traça material 
en àmbit rural cal cercar-la, per tant, en un altre tipus d’entorn.

En aquest sentit, a partir especialment del segle VI s’observa 
un fenomen que s’hi pot associar clarament, com és l’aparició 
d’esglésies. Lamentablement, la basílica localitzada a Artés cons-
titueix l’únic exemple identificat amb certesa ( Julià, Kliemann, 
1992), on cal destacar el ràpid desenvolupament d’una àrea fu-
nerària que delata una de les funcions principals que cal atribuir 
a l’edifici.

Així mateix, hi ha indicis per considerar la probable existèn-
cia d’una església primerenca emplaçada en el Puig Cardener de 
Manresa, si bé la migradesa de les dades no permet sortir del 
camp de les hipòtesis. Coneguda d’antic la presència de tombes, 
en caixes tant de tegulae com de lloses, l’execució de diversos son-
dejos l’any 1986 (Daura, Sànchez, 1987) va permetre constatar la 
continuïtat del cementiri amb la troballa d’altres sepultures. Els 
autors de la intervenció proposaren llavors una cronologia per 
al conjunt funerari situada entre els segles VI-VII, tot plante-
jant una hipotètica relació amb un temple coetani no identificat 
arqueològicament.

Aquestes evidències materials es poden posar en relació amb 
altres indicis que permetrien pensar que aquest emplaçament 
seria el centre d’un territori des dels inicis de l’Edat Mitjana, 
identificat amb el “campo Baias” que trobem repetidament en la 
documentació del segle X,6 on s’atorga una clara preeminència 
sobre aquest a Manresa, considerada una ciutat.7 En la mateixa 
línia, les primeres notícies textuals que conservem sobre l’església 
de Santa Maria de Manresa li confereixen un terme de grans 
dimensions que abasta tot l’actual Pla de Bages i que integra 
d’altres esglésies.8

D’altra banda, l’església de Santa Maria d’Artés, que docu-
mentem com a tal per primera vegada l’any 972 (Ordeig, 1999, 
doc. 1111), correspon al mateix solar del temple citat més amunt. 
En aquest cas, el lloc d’Artés ja apareix precoçment a finals del 
segle IX com a centre d’una demarcació ben delimitada, en 
aquest cas una vall (“vallem que dicitur Artesse”), atribuïda llavors 
a la seu de Vic per un precepte reial.9

6. “in commita[tu] Menresa, in terminio de campo Baias” (Ordeig, 1999, doc. 
532, any 943).

7. “in civitate Menresa, in Baias que vocant” (Ordeig, 1999, doc. 403, any 
934).

8. Es tracta de la restitució feta l’any 1020 d’una dotalia original de la primera 
meitat del segle X (Ordeig, 1993-2004, doc. 137).

9. Abadal, 1926-1952, p. 293-299. Existeixen arguments raonables que de-
fensen la natura interpolada de diversos passatges d’aquest document en les 
seves diferents versions, entre els que s’inclouen unes primeres mencions de 
la “Menrense civitate” i del “Menresensem pagum”. Per contra, sembla que la 
referència a la vall d’Artés pot constituir el nucli original i veritable del precepte 
(Bautier, 1961).
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Precedents habituals d’esglésies amb advocació documentada 
a Santa Maria i situades en emplaçaments als quals la prime-
ra documentació comtal atribueix preeminència jurisdiccional, 
aquests dos exemples mostren com la localització de basíliques 
d’època visigoda constitueix un fet que convé tenir en compte, 
ja que es manifesta com un fenomen reiterat i que revela, al nos-
tre entendre, algunes pautes relatives a l’organització territorial 
durant els primers segles de l’Alta Edat Mitjana (Martí, 2009).

Així, Santa Maria de Moià, amb una realitat arqueològica 
desconeguda, es troba en un emplaçament que era el centre 
d’un pagus (“in pago Modeliano”), essent dotada l’any 939 també 
amb un terme extens que incorpora altres esglésies de l’entorn 
(Ordeig, 1993-2004, doc. 55). Una condició semblant atorga 
a Balsareny i a Lluçà (“in pago Luzane (...) in pago Balzara-
nensi”) una butlla de l’any 951 (Ordeig, 1999, doc. 685), si 
bé la singularitat del document i el caràcter aïllat d’aquestes 
mencions no permeten ser gens categòrics. Així mateix, caldria 
també atribuir a l’església de Santa Maria de Lluçà un terme 
notable, si bé cal considerar que el text que ho precisa, la seva 
dotalia de l’any 905, és un document fals o interpolat (Ordeig, 
1993-2004, doc. 31).

Aquestes associacions, sovint complementades amb referèn-
cies a l’antigor del lloc en la primera documentació comtal, es 
poden resseguir en altres punts de la Catalunya Central, com 
ara Solsona, Prats de Rei, Casserres o encara Igualada (Gibert, 
2011, 301-304). A l’espera de la confirmació –en alguns casos 
ja obtinguda– de l’antiguitat i el caràcter central d’aquests em-
plaçaments, hom pot plantejar la hipòtesi que es tractaria de 
territoris d’arrel antiga que acabarien integrant-se en el bloc 
comtal d’Osona-Manresa.

5. de l’època IslàMIca a la conquesta 
coMtal
El període corresponent a grans trets als segles VIII i IX és el que 
avui revesteix una major dificultat de reconeixement arqueològic 
dins el marc de l’Alta Edat Mitjana. Una visió rígida centrada 
tan sols en la identificació d’objectes o restes “islàmiques”, a ban-
da d’haver d’acontentar-se amb una única moneda –un fals de 
coure– trobada fora de context a les rodalies d’Artés,10 no serà 
capaç de copsar la complexitat d’un procés que implicarà canvis 
socioeconòmics d’entitat, amb conseqüències a mitjà termini ob-
servables en les modalitats de poblament. En aquest sentit, serà 
interessant, en els temps a venir, precisar i caracteritzar la seqüèn-
cia d’abandonament o transformació –en algun cas de reducció– 
de bona part dels establiments productors d’època visigoda, així 
com contextualitzar el funcionament d’altres assentaments que, 
com en el cas del que origina la necròpolis de Pertegàs, ofereixen 
unes primeres datacions inequívoques dins el període, denotant 
una certa continuïtat de l’hàbitat durant aquesta fase.

Fetes aquestes apreciacions, trobem que la comprensió del 
cas particular de la comarca del Bages cal integrar-la en el marc 
més general que venim construint sobre l’ocupació islàmica del 
conjunt de Catalunya durant el segle VIII, on identifiquem cer-
tes innovacions que cal atribuir al primer Estat islàmic, quan el 
nostre país esdevé la punta de llança de l’expansió musulmana. 
També cal destriar, però, les especificitats que pugui presentar 
el cas bagenc, tant en relació al conjunt territorial de Catalunya 
com al seu entorn més immediat, tot desenvolupant caracterís-
tiques pròpies que s’implementarien vers el segle IX.

10. Amb data de l’any 110 de l’Hègira (728-729 AD) (Bofarull, 2002).

Així, cal destacar que el territori i les valls de la comarca del 
Bages ocupen un lloc preferent entre els objectius immediats de 
la conquesta i l’ocupació islàmica de la Catalunya Central, com 
ho confirma el gran nombre de palaus rurals que identifiquem 
a les fonts escrites i a la toponímia de la zona, on superen la 
dotzena de casos segurs (Gibert, 2011, 220-253). Com venim 
defensant reiteradament, aquests palaus corresponen bàsicament 
a explotacions agrícoles i constitueixen una xarxa d’establiments 
de caràcter fiscal vinculats als primers temps de la conquesta is-
làmica i, més precisament, a la iniciativa del governador al-Samh. 
(anys 719-721), qui separà el patrimoni fundiari corresponent a 
l’Estat, d’acord amb les instruccions rebudes del califa ‘Umar b. 
‘Abd al-‘Azīz (Gibert, 2013; Martí, 2013). El pes específic que 
aleshores correspon al nostre sector resulta tant o més explícit 
si el comparem amb el d’altres districtes veïns, com ara els vuit 
palaus que hom registra a la comarca d’Osona o els sis que se 
situen al Berguedà, tot i que resulta menys evident si es contrasta 
amb les desenes d’exemples que s’identifiquen al prelitoral i es-
pecialment a les comarques de l’entorn de la ciutat de Barcelona. 
Al Bages, però, les pautes de dispersió d’aquests palaus són ben 
explícites i segueixen clarament els principals cursos fluvials del 
Llobregat i del Cardener, així com d’altres rieres i vies de co-
municació transversals. No obstant això, aquests palaus també 
se situen principalment al Pla de Bages i són excepcionals a les 
valls perifèriques.

Mancats encara d’un estudi conjunt sobre el terreny, les da-
des arqueològiques que aporten els palatia bagencs són minses, 
tot i que il·lustren la problemàtica específica que planteja la 
identificació certa dels corresponents jaciments. Situat a prop 
de Cardona i enlairat sobre la pròpia vall, aquest seria el cas con-
cret de Palà de Coma, on l’excavació realitzada posà al descobert 
les restes d’una torre de planta circular d’època comtal, dotada 
de construccions annexes que romandrien ocupades fins la fi de 
l’Edat Mitjana (Padilla, 1997). Aquí mateix, però, les primeres 
notícies documentals d’un lloc anomenat Palacios sembla que 
cal situar-les al fons de la mateixa vall i en l’entorn de la masia 
moderna de Palà de Coma, on s’identifica l’existència d’un jaci-
ment d’ascendència romana d’una certa entitat, un cas que potser 
no és únic (Gibert 2011, p. 242-244). Problemes similars hem 
pogut observar a les prospeccions sistemàtiques de palaus que 
hem conduït a les comarques del Berguedà i d’Osona, amb la 
col·laboració de Josep Camprubí i de Jordi Plans: temps enrere, 
al Berguedà fou on primer notàrem que aquí cap dels cinc o sis 
palatia on aconseguirem mostres ceràmiques no aportava materi-
als antics de cap tipus, sinó medievals només (Martí, Camprubí, 
2006). Encara inèdits els seus resultats, durant les prospeccions 
realitzades recentment a Osona la meitat dels casos han propor-
cionat mostres ceràmiques que permeten situar el seu emplaça-
ment i, d’aquests, només dos exemples aporten certs materials 
de tradició romana (àmfora i tegula), com succeeix a l’entorn 
de Palou de Santa Eulàlia de Riuprimer i de Santa Maria de 
Palau de Gurb. Entre els casos osonencs, però, mereix destacar 
el potencial arqueològic d’un jaciment localitzat en l’entorn de 
mas Palou (Sant Pere de Torelló), parcialment afectat per l’accés 
al túnel de Bracons, que interpretem com una petita i efímera 
explotació anterior a l’època comtal, un context tancat que no és 
gens habitual. En qualsevol cas, és a l’estudi conjunt dels palatia 
catalans i septimans on millor s’observa que la dimensió arque-
ològica d’aquests palaus se situa a cavall de dos perfils històrics 
i culturals distints, com són els que corresponen a les rèmores 
de l’antiguitat tardana i aquells que són més propis dels assen-
taments medievals (Pastor, Ballestín [eds.], 2013).
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L’ocupació musulmana incipient també introduí innovacions 
en l’àmbit de les fortificacions i de la defensa territorial, com 
succeí amb la creació d’una extensa xarxa de torres de guaita 
de planta circular i caràcter monumental, que ocupa la meitat 
oriental de Catalunya i que hem estudiat de forma monogràfica 
(Martí [ed.], 2008). Integrada per més d’una dotzena d’enclava-
ments situats en alçada i en connexió visual directa que reben la 
denominació específica de “Far”, es tracta d’un conjunt de torres 
de senyals homogeni i ben articulat que bàsicament connecta 
les comarques gironines amb la ciutat de Barcelona, un disposi-
tiu que proposem datar vers les dècades centrals del segle VIII, 
durant el govern de ‘Abd al-Malik ibn Qat. an al-Fihrī (Martí, 
2014). No obstant això, també cal destacar que hem localitzat les 
restes d’una única torre d’aquest tipus a la comarca d’Osona, al 
Puig del Far (Tavèrnoles), en connexió amb els fars de Girona, 
i les d’un altre cas aïllat al Berguedà, al Castell dels Moros o del 
Far de Cercs (Martí, Folch, Gibert, 2008). Fins aquí no hem 
resolt, però, la localització precisa de l’únic topònim d’aquest 
tipus existent a la comarca del Bages, i que conserva la masia 
del Soler del Far (Sallent), situada en posició idònia sobre una 
carena i en llunyana connexió visual amb el far del Berguedà. 
És probable, doncs, que també existís una línia específica de fars 
estesa sobre l’eix del riu Llobregat i que enllaçaria el Pre-Pirineu 
amb la ciutat de Barcelona, amb pocs components molt distants, 
i això si s’aconseguia superar, òbviament, l’obstacle que el massís 
de Montserrat representa. Construïts en ple segle VIII, aquests 
fars suposen les primeres torres de guaita de planta circular que 
s’edificaren a Catalunya i són el punt de partida d’un recurs que 
esdevindrà habitual temps a venir, fins ben avançada l’època com-
tal, quan s’admet comunament datar-les.

Aquesta situació de partida es va veure alterada, però, durant 
la segona meitat del segle VIII, quan la direcció d’al-Andalus 
s’estableix definitivament a Còrdova i quan la rèplica carolíngia 
irromp en el nostre escenari, com a conseqüència de la capitu-
lació progressiva de les comarques pirinenques i de la meitat 
oriental de Catalunya sota la pressió de l’exèrcit franc. Malgrat 
tot, bona part de la comarca del Bages sembla trobar-se fora de 
l’abast efectiu del nou imperi cristià, tal i com les fonts franques 
situen les seves principals defenses en l’arc que suposen les for-
tificacions de Cardona, Casserres, Osona, Terrassa i Barcelona. 
Així, a inicis del segle IX la nova conjuntura política és la d’un 
equilibri territorial difícil i inestable, una situació que culmina 
amb la revolta d’Aissó l’any 826 i les seves conseqüències seces-
sionistes, abordada per un de nosaltres eminentment a través de 
les fonts textuals (Gibert, 2011, p. 263-286; Gibert, en premsa). 
Aquestes primeres conclusions suggereixen que, amb posteriori-
tat a aquella data i fins la intervenció del comte Guifré el Pilós, 
els territoris de la Catalunya Central haurien mantingut una 
certa autonomia respecte de les formacions polítiques veïnes, 
si bé es pot defensar una determinada vinculació amb l’àmbit 
andalusí, especialment amb els governadors muladís de l’àrea 
de Lleida i Barbastre. Aquesta és una nova situació que afecta 
d’una manera o altra les diferents comarques, on a partir d’ara tot 
indica que s’impulsen nous sistemes de defensa i d’organització 
territorial que presenten components particulars i característi-
ques específiques a cada zona. Havia arribat l’hora finalment de 
la proliferació de torres i castells o, també, de monestirs, just quan 
s’enceta la construcció de noves societats de frontera.

El cas del Bages no és excepció i aquí també es detecten 
certes pautes que caracteritzen el comportament que pot haver 
seguit la zona durant la complexa fase que el segle IX suposa. 
Tot i les datacions més tardanes que sovint hom defensa, pensem 

que certs casos bagencs de torres de planta circular aporten llum 
sobre això, totes elles de característiques arcaïtzants i situades 
al quadrant nord-occidental de la comarca. Aquí cal destacar 
les magnífiques torres dels castells de Fals i de Coaner (Sant 
Mateu de Bages), que conserven tot el seu volum i que eviden-
cien mètodes constructius particulars, especialment la segona, on 
s’empraria una única bastida lateral de fusta per edificar-la. És 
aquest un sistema singular que no sembla haver estat observat 
fins ara, tot i que s’evidencia en forma de bateries horitzontals 
de forats o encaixos, localitzats a mitja alçada i només a una 
banda de l’edifici, un recurs similar al que s’emprà per bastir la 
torre de planta oblonga de Montferri, a l’Alt Camp o, encara, la 
torre quadrangular de Peracamps (Llobera de Solsonès). Fins i 
tot pensem precisar que podria tractar-se d’una sèrie de cons-
truccions que es remuntaria a inicis del segle IX o poc abans, tal i 
com ho confirma la mostra ceràmica obtinguda en prospecció al 
cas tarragoní de Montferri, encara inèdita, tot comptant amb la 
col·laboració de Xavier Gonzalo. Dels dos casos bagencs també 
cal destacar, però, que no són talaies, sinó que ocupen posicions 
de defensa estratègica sobre els camins que discorren pel fons de 
les seves respectives valls. A més, la intervenció realitzada en el 
cas de Coaner confirma que inicialment aquesta torre era una es-
tructura aïllada i que seria passat un cert temps quan s’hi afegiria 
el recinte castral annex (Pujades, 2001). En canvi, no gaire lluny 
d’aquí, la Torre de la Minyona del castell de Cardona ofereix 
una opció diferent, com és la seva posició preferent de guaita o 
talaia d’ampli abast territorial, així com la construcció de dues 
estructures concèntriques que donen major solidesa a l’edifici 
(Vila, Arcos, 2007), un recurs que també s’utilitza en altres torres 
de trets arcaïtzants com són els de Vallferosa al Solsonès, de la 
Torre Roja al Vallès o de la Torre del Moro al Baix Llobregat.

Malgrat tot, les torres de planta circular només representen 
una de les múltiples formes que durant el segle IX poden ha-
ver adoptat les defenses territorials o locals i, de fet, constatem 
que són minoritàries en certs sectors. Al Berguedà aleshores no 
existeixen torres com aquestes, per exemple, i aquí els cims que 
circumden la plana són ocupats per guàrdies on puntualment 
hem identificat restes de torres de planta quadrangular, mentre 
que a la pròpia plana d’ençà de la represa comtal hom documenta 
la proliferació de castells, que aquí poden prendre la forma de 
poblats fortificats que aprofiten serrats i codines. A la comarca 
d’Osona, en canvi, bona part dels castells primordials ocupen 
posicions prominents amb funcions de guaita i sumen cinc ca-
sos presidits per torres de planta circular, de distinta factura i 
molt malmeses, mentre que les guàrdies, ben documentades als 
textos, corresponen a punts d’observació secundaris, de caràcter 
local i desproveïts de defenses permanents. Per la seva part, a la 
comarca del Bages no apreciem que aleshores se segueixin altres 
patrons que els de la proliferació de castells sobre la xarxa viària, 
un procés que encara seria incipient vers la fi del segle IX i que 
només es consolidarà amb l’avenç comtal.

Mentrestant, però, el que sí prosperaria al Bages durant el 
segle IX és l’activitat monàstica, tal i com intuïa Albert Benet 
temps enrere en observar l’àmplia difusió que aquí presenta el 
topònim Monistrol, amb quatre casos documentats en diferents 
quadrants de la comarca (Benet, 1982; Martí, Colomer, 2011). 
Un d’aquests correspon a l’excepcional conjunt arqueològic de 
Monistrol de Gaià, que venim excavant i on, malgrat el col·lapse 
de l’establiment visigòtic, ara hi romandria una cel·la situada a 
les seves immediacions, mentre que l’ocupació d’aquesta petita 
vall s’atomitzava en distintes explotacions documentades durant 
el segle X. Mentre esperem que l’arqueologia ho confirmi, tot 
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sembla indicar que durant el segle IX, amb un domini islàmic 
llunyà i evanescent, al Bages ja havia començat un procés de 
canvi social i econòmic irreversible i que, fins i tot, facilitaria la 
definitiva conquesta comtal. És la pròpia arqueologia, en tot cas, 
qui té la paraula.
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Fig. 4. Foto general de la necròpolis de Pertegàs (foto: Folch, Gibert).

Fig. 1. Mapa de la comarca del Bages amb indicació dels principals jaci-
ments arqueològics citats en el text.

Fig. 2. Planta del jaciment de Vilaclara de Castellfollit del Boix (Enrich, 
Enrich, Pedraza, 1995).

Fig. 3. Foto general del sector 2 del jaciment de les Feixes de Monistrol 
(foto: Folch, Gibert).
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CASSERRES:  
LA TRANSICIÓ  
DE L’ANTIGUITAT TARDANA  
I EL MÓN ALTMEDIEVAL  
AL BERGUEDÀ
francesc X. florensa puchol

fase d’ocupacIó IbèrIca
Revisant l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la 
Generalitat de Catalunya sobre el Patrimoni Arqueològic de 
la comarca del Berguedà, observem que tots els assentaments 
ibèrics es situen al baix Berguedà, a poblacions com ara: Berga, 
Casserres, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, Puig-reig, 
Sagàs, Santa Maria de Merlès i Viver i Serrateix.

Així, en el terme municipal de Berga tradicionalment s’ha 
situat el Castrum Bergium, localitzat sense precisió a l’actual 
Berga, anomenat per les fonts escrites antigues. A la Canal dels 
Avellaners es troben nivells arqueològics d’època ibèrica i algunes 
restes ceràmiques a Can Maurí (Riu; Castillo, 1962, p. 426-431. 
IPCIPAB 20061. Martí; Camprubí 2000).

En el municipi de Casserres cal esmentar el conegut poblat 
ibèric del Serrat dels Tres Hereus (Martin; Rodrigo; Canal 2003, 
p. 127-146). D’altra banda, a Puig-reig trobem el jaciment ibèric 
del Serrat dels Lladres (IPCIPAB 2006).

A l’entorn de Sant Miquel de Sorba (Castany; Sánchez; 
Guerrero; Carreras; Mora; Vila 1990), dins el terme municipal 
de Montmajor, es troba el conegut poblat ibèric excavat als anys 
20 del segle passat per en Serra Vilaró.

En el municipi de Santa Maria de Merlès es localitza el 
poblat ibèric de Can Bonells (Castany; Sánchez; et al. 1990. 
Sánchez 1987, p. 37-39 i Sánchez 1992, p. 99-130).

En resum, de totes les dades que tenim hores d’ara per a la 
fase d’ocupació ibèrica de la comarca del berguedà, que no ha 
de ser el mateix territori que ocupaven els bargusis, cal destacar 
l’existència d’uns assentaments de primer ordre, tipus oppida, re-
lativament modestos, com a d’altres llocs de la Catalunya Central 
(Asensio et al. 2011, p. 162), que vertebren el territori, com ara: 
el Serrat dels Tres Hereus, el Serrat dels Lladres, Sant Miquel 
de Sorba i Can Bonells.

fase d’ocupacIó altIMperIal
Són poques les dades arqueològiques certes sobre els assenta-
ments corresponents a l’alt i baiximperi situats dins la comarca 
del Berguedà. Aquest territori quedava allunyat dels centres de 
poder que representaven les ciuitates romanes més properes, com 
ara, Iulia Lybica, Barcino, Iesso o Gerunda.

Durant la construcció de la variant de Valldan (Martín 1999-
2000. Martín; Martín 2001, p. 678-721), dins el terme municipal 
d’Avià i a prop de l’església de Sant Bartomeu de la Valldan, es 
localitzà una vil·la i un camí romà que circula de nord a sud 

1. IPCIPAB és l’Inventari del Patrimoni Cultural Immoble de la Generalitat de 
Catalunya sobre el Patrimoni Arqueològic del Berguedà.

El Berguedà és una comarca rica en jaciments arqueològics 
que apleguen un ampli ventall cronològic, des de la prehistòria 
fins pràcticament els nostres dies. De fet, fou una comarca pio-
nera en el món de l’arqueologia, amb personatges tan il·lustres 
com el mateix mossèn Serra Vilaró el qual, després de passar 
una fase documental, estudiant els arxius de Bagà i Cardona, 
es dedicà a la descoberta de multitud de jaciments, molts d’ells 
d’època prehistòrica i ibèrica. 

Ara bé, no va ser fins la dècada dels anys 60 i 70, del segle 
XX, quan aquesta disciplina emprengué una forma científica, 
amb arqueòlegs tan reconeguts com el Dr. Manuel Riu, pioner 
en la introducció de l’arqueologia Medieval a Catalunya, gràcies 
a les intervencions realitzades als masos de Vilosiu, el Roc de 
Palomera, Santa Maria de Sorba, el monestir de Sant Sebastià 
de Sull o els forns de ceràmica de Casa en Ponç, juntament amb 
Alberto del Castillo.

Cal esmentar les intervencions que el Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona ha realitzat, a 
la comarca, en multitud d’edificis d’època medieval. Albert Lò-
pez, Àlvar Caixal, Xavier Fierro i Josep Mª Vila, serien alguns 
dels arqueòlegs més nombrats.

Per afrontar aquest article, he pres com a punt de partida 
l’Inventari sobre el Patrimoni Arqueològic del Berguedà, la do-
cumentació aportada per la Diputació de Barcelona, la publica-
ció d’en Castany et al. sobre el Berguedà i els diversos treballs 
d’investigació duts a terme per l’equip de Ramon Martí de la 
UAB., tant al Berguedà com a la Catalunya Central. Llegint 
aquesta informació, i els antecedents abans mencionats, ens ado-
nem que el Berguedà presenta certs buits cronològics, com el 
període d’ocupació altimperial del territori, clau per entendre el 
pas de l’antiguitat tardana al món medieval.

Aquest és un territori on els municipis encara presenten un 
abundant poblament dispers, més accentuat a la part muntanyosa 
de la comarca. Si examinem el territori a la cerca de jaciments 
arqueològics relacionats amb les fases ibèrica, romana i de l’an-
tiguitat tardana, els trobarem pràcticament tots a la vessant sud 
de la comarca. A mida que ens acostem al final del segle IX, 
s’estén el nombre de jaciments per la comarca, fins arribar a tots 
els termes municipals en època comtal, gràcies al repoblament 
iniciat en època Carolíngia.

En aquest sentit, he intentat posar sobre la taula la diversa 
informació que es té sobre el territori, a partir d’unes fases d’ocu-
pació amb diverses cronologies, incidint en aquells jaciments 
que són més rellevants per a cada fase. Després, comentaré més 
profundament les darreres aportacions, que no les últimes, sobre 
els jaciments de La Creu de Sant Salvi i Sant Pere de Casserres.
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amb una sèrie d’estructures de combustió, forns i fosses, que fan 
pensar en un primer complex metal·lúrgic i siderúrgic, destinat 
a la foneria del bronze i a la forja del ferro. Posteriorment, una 
refacció del camí romà amortitza algunes de les estructures abans 
esmentades. El jaciment presenta diverses fases cronològiques, 
des d’època tardorepublicana fins a l’època severa, sense que pre-
senti una continuïtat dins del baiximperi.

En el terme municipal de Casserres, a l’entorn del lloc cone-
gut com la Creu de Sant Salvi (Farguell 2007), es varen localitzar 
una sèrie de sitges datades entre les èpoques altimperial i, pos-
siblement, baiximperial. A prop, també, es documentà un forn 
de teuleria d’època baiximperial, a una banda de l’antiga riera de 
Sant Salvi (avui coberta), i, a l’altra banda del torrent, una zona 
de pastera, un pou i recs, que han de relacionar-se amb el forn 
com a zones de treball. En els camps dels Porxos de Canudes, 
en el lloc conegut com Sant Pere de Casserres (Cascante 2008 
i 2009. Piera 2010), es documentaren una sèrie de grans habi-
tacions, murs, sitges, estructures hidràuliques i un dipòsit amb 
revestiment hidràulic, que han de respondre a una gran uilla ro-
mana de la que, hores d’ara, es desconeix la seva data de fundació 
però que es mantenia en funcionament en el baiximperi i, com 
veurem més endavant, presenta un llarg recorregut cronològic 
com a lloc de culte.

Un cop presentades les dades que tenim sobre el jaciments, 
o possibles jaciments, d’època altimperial, podem veure que la 
implantació de les vil·les en el territori és minsa, només po-
dem destacar el jaciment proper a Sant Bartomeu de la Valldan 
(Avià) que presenta una sèrie de fases cronològiques que van 
des del segle I aC al segle III dC, corresponents a un complex 
on es transformaven i manipulaven els metalls (bronze i ferro), 
que ha de relacionar-se amb la uilla. Dos altres jaciments, que 
presenten la clara presència d’una uilla, es localitzen al municipi 
de Casserres. El primer es correspon amb les restes de sitges alt 
imperials, més el complex industrial ceràmic amb forn i pou, 
datats entre els segle III-IV dC, a l’indret anomenat Creu de 
Sant Salvi, molt proper al poble de Casserres. Aquestes restes ens 
fan pensar que la part residencial, i d’altres de productives, han 
de situar-se en algun punt proper. El segon es troba en els camps 
dels Porxos de Canudes, als peus de l’església i priorat de Sant 
Pere de Casserres. Aquest indret es localitza a mig camí entre 
Casserres i Gironella. Aquesta vil·la, disposada en terrasses, es 
troba coberta pels camps de cultiu actuals. Durant la campanya 
de delimitació arqueològica de 2007 s’obriren cinc sondejos, on 
es localitzaren diversos espais d’habitació que s’han de relacionar 
amb la part rustica de la vil·la amb indicis arqueològics des de 
finals del segle I fins l’antiguitat tardana.

fase d’ocupacIó de l’antIguItat tardana
Tot i la migrada informació sobre l’ocupació romana del territori 
que ens ocupa, a partir del que anomenem l’antiguitat tardana la 
quantitat d’informació sobre diversos assentaments augmenta, 
tenint en compte que alguns jaciments, com els de la Creu de 
Sant Salvi i Sant Pere de Casserres, presenten una continuïtat 
fins ben entrada la fase altmedieval. En aquesta fase inclourem 
informació des dels segles IV-V, fins l’arribada dels contingents 
arabo-berebers al Berguedà a inicis del segle VIII.

Durant les excavacions arqueològiques dutes a terme, tant a 
l’interior com a l’exterior de l’església de Sant Vicenç d’Obiols 
(López; Lacuesta 2013), en el municipi d’Avià, es van documen-
tar dues tombes de banyera, situades a la façana meridional de 
l’església. En una de les dues tombes es localitzà una moneda 
d’or del rei Egica, datada entre els anys 687-702. L’estudi fet 

sobre les diverses fases dels paraments (López; Lacuesta 2013) 
de l’església proposa una fase visigòtica del VII-VIII de la que 
ens queden restes al creuer de l’actual temple.

En el terme municipal de Berga tornem a trobar nivells ar-
queològics datats en aquesta fase en el jaciment de Can Maurí 
(Martí; Camprubí 2000). Durant les excavacions dutes a l’esglé-
sia de Sant Pere de Madrona (Martí; Camprubí 2000; Caixal; 
Fierro 2007 i Fierro 2011, 659-666) es documentà un possible 
castellum datat en el segle VII, dividit en dues crugies, orientades 
d’est a oest, del qual no es va poder excavar tot l’edifici, atès que 
sobresortia dels límits del temple.

A Casserres trobem una pervivència en els hàbitats de la 
Creu de sant Salvi (Farguell 2007) i Sant Pere de Casserres 
(Cascante 2008 i 2009 i Piera 2010). En el primer hi trobem 
algunes sitges i un edifici cultual, seccionat per un camí modern, 
del que, a hores d’ara, encara no podem dir moltes coses, vers el 
qual es situa una necròpolis de 200 tombes datades, en la seva 
major part, entre els segles V-VIII. Aquest edifici mantindria 
el culte fins els segles IX-X, moment en el qual trobem les úl-
times tombes antropomorfes. A Sant Pere de Casserres s’han 
localitzat restes de ceràmiques que amortitzen alguns murs de 
la vil·la datats al voltant del segle VII, a més de localitzar-se 
un paviment de signinum, sota el paviment de lloses medieval, 
ocupant tot el presbiteri de l’església. Pensem que el presbiteri 
anteriorment havia estat un mausoleu o cella memoriae, construït 
en algun moment indefinit de l’antiguitat tardana, i embrió del 
que després serà l’església i priorat de Sant Pere de Casserres. En 
el Serrat dels Tres Hereus (Folch; Gibert; Martí; Rodrigo 2007, 
p. 753-757), ocupant part del poblat ibèric, està documentat 
l’aprofitament de murs ibèrics per a un assentament datat entre 
els segle VI-VIII, on es troba gran quantitat de material ceràmic, 
vidres i metalls.

Les excavacions dutes a terme al voltant de l’església de Sant 
Marc de Cal Bassacs (Gironella), han donat com a resultat la 
documentació d’una tomba, possiblement visigòtica, i els forats 
de pal a una codina propera al temple, que podrien correspondre 
a una cabana visigoda (Caballé 1989). Les restes d’un camí, d’una 
sitja datada entre els segles V-VI i de diversos forats de pal po-
drien correspondre a un edifici fet amb material perible amb una 
datació laxa entre els segles VI i VIII (Cascante 2005-2006). A 
l’interior del temple es documentà una fase anterior d’un edifici 
datat vers el segle V (Renyer 2005).

Dins el municipi de Montmajor, en el temple de Santa Maria 
de Sorba (Riu 1985, p. 330-335), trobem restes adscrites a aques-
ta cronologia. Es tracta d’un mausoleu, datat a finals del segle VI, 
de planta quadrada a l’exterior i circular a l’interior. Les restes de 
sarcòfags reutilitzats en enterraments posteriors fa pensar que 
pot existir una necròpolis dels segle IV-V.

La primera església de Sant Pere de Serrateix (IPCIPAB 
2006), en el municipi de Viver i Serrateix, fou fundada entre els 
segles VII-VIII.

Per a l’alt Berguedà tenim dos indrets, força interessants i ben 
estudiats, com són Sant Vicenç del Rus (Castellar de N’Hug) i 
Sant Llorenç prop Bagà (Guardiola de Berguedà). Sant Vicenç 
del Rus (López 2012, p. 237-263.) presenta un estrat fundacional 
de l’església amb material ceràmic que pot correspondre a un 
moment avançat del segle VII, així com també es pot dir que les 
primeres tombes correspondrien a aquestes dates. La primera 
església de Sant Llorenç prop Bagà (López; Caixal 2011, 697-
718) es podria datar entre els segles VII-VIII i, algunes de les 
tombes, presenten unes característiques morfològiques que les 
atansa a aquesta datació proposada.
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Aquests dos indrets no han de ser excepció i suposem que, 
amb el temps, es localitzaran altres indrets amb cronologies si-
milars a l’alt Berguedà.

Durant aquesta fase ocupacional del territori emmarcat en 
el Berguedà actual, la llunyania pel que fa als centres de poder 
segueix sent palpable, tot i que es modifica, en part, l’estructura 
dominant amb la desaparició de l’imperi romà i l’aparició de 
nous bisbats que exerceixen, clarament, com a nuclis de poder. 
Així, el Berguedà segueix allunyat dels centres de poder que 
representaven les ciutats romanes més properes, com ara, Iulia 
Lybica, Barcino, Iesso o Gerunda, però és més propera als bisbats 
d’Ausona i d’Urgell, dels quals es tenen notícies des d’inicis del 
segle VI.

Per aquesta fase cronològica, el nombre d’assentaments 
es dispersa per l’alt i el baix Berguedà. Així, la vil·la i/o nucli 
d’hàbitat que ha de trobar-se dins del poble de Casserres (la 
presència continuada de població en aquest indret al llarg del 
temps pot haver malmès les restes) i al qual pertanyen, en part, 
les restes localitzades a l’entorn de la Creu de Sant Salvi, ha de 
ser un dels més importants. Aquest nucli havia de tenir certa 
rellevància, atès el nombre d’enterraments excavats tant a l’inte-
rior com a l’exterior de l’edifici cultual documentat durant l’any 
2006. Per aquest edifici i necròpolis proposem una cronologia 
inicial entre els segles V-VI. D’altra banda, sembla que la impor-
tant vil·la que se situa sota l’església de Sant Pere de Casserres 
podria tenir certa pervivència durant els segles V i VI, com ho 
testimoniaria el probable mausoleu o cella memoriae, amb una 
cronologia encara per determinar. Un altre cas de mausoleu és 
el localitzat a Santa Maria de Sorba, datat en el segle VI. Un 
cas diferent, de tipus d’hàbitat, seria el que se’ns planteja al 
Serrat dels Tres Hereus, un poblat ibèric en el seu origen però 
que presenta una clara fase d’ocupació entre els segles VI-VIII. 
Aquest tipus d’assentament enlairat en l’antiguitat tardana, el 
podem trobar a d’altres jaciments ibèrics de Catalunya, com ara 
a la muntanya de Sant Julià de Ramis, al jaciment de l’Esquerda 
o les recents troballes al castell i l’església de Santa Maria de 
Besora, entre d’altres.

Un altre cas d’hàbitat podria ser el de Sant Pere de Madrona, 
on es documentà un possible castellum datat en el segle VII, del 
qual encara resten estructures per excavar.

D’altra banda, destaquem les primeres fases d’esglésies com 
la de Sant Pere de Serrateix (Viver i Serrateix), datada entre els 
segles VII-VIII; Sant Vicenç del Rus (Castellar de N’Hug) i 
part de la seva necròpolis, datada vers el final del segle VII; Sant 
Llorenç prop Bagà (Guardiola de Berguedà) amb part de la seva 
necròpolis, que també es data entre els segles VII-VIII; i Sant 
Vicenç d’Obiols (Avià) amb la fase del segle VII corresponent 
al primer temple i la primera necròpolis. A més de l’església a 
l’entorn de la Creu de Sant Salvi (Casserres).

Cal anomenar edificis funeraris com el de Santa Maria de 
Sorba, de finals del segle VI, i el probable de Sant Pere de Cas-
serres, amb una cronologia per determinar, al voltant dels quals 
es documenten enterraments.

També es notable la presència de petits edificis cultuals, lli-
gats o no a l’eremitisme, que apareixen, d’una manera o altra, 
per la contrada. Aquest és el cas de Sant Marc de Cal Bassacs 
(Gironella), on es documenten, a més, restes d’un nucli d’hàbitat 
i necròpoli datada entre els segles V i VIII.

fase d’ocupacIó altMedIeval
La quantitat de restes datades en aquest moment a tot el Ber-
guedà ens porta a pensar que, en aquesta fase, es troba l’origen 
de la majoria de pobles de la comarca. L’enumeració de totes les 
restes arqueològiques documentades, així com de tots els castells, 
esglésies, capelles i d’altres edificis, amb cronologies entre els 
segles VIII-XI, seria molt extensa. Només cal ressaltar que cada 
poble actual del Berguedà té una o vàries edificacions datades en 
aquest moment, fet que palesa la implantació del model carolingi 
i comtal en tota la comarca.

casserres: la creu de sant salvI  
I sant pere de casserres
Des de l’any 2005, al voltant del municipi de Casserres, s’han 
realitzat diversos treballs de prospecció, sondejos i excavació rela-

Fig. 1. Vista aèria del jaciment de la Creu de Sant Salvi.
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cionats, per una banda, amb les obres de la C-16, on es pogueren 
documentar restes a l’entorn de la Creu de Sant Salvi i a Sant 
Pere de Casserres, i, per altra banda, el seguit d’intervencions 
endegades pel Servei d’Arqueologia del Departament de Cul-
tura de la Generalitat de Catalunya, destinades a documentar i 
protegir les restes arqueològiques existents a l’entorn de l’església 
i priorat de Sant Pere de Casserres. El resultat d’aquestes inter-
vencions ha estat la incorporació d’una gran quantitat d’infor-
mació que, en part, encara s’està processant, com és el cas de La 
Creu de Sant Salvi2.

El jaciment de Sant Salvi es localitza a l’enllaç de la carretera 
de Gironella a Casserres, en la seva sortida est. Es determinaren 
quatre camps amb restes: en el Camp 1 es localitzaren 43 tom-
bes; en el Camp 2 es documentaren 151 tombes, part d’un edifici 
de culte, 3 sitges, un pou, recs i dos forns; en el Viver del Batlle 
6 tombes; i, en l’anomenat Camp 3, es localitzaren 26 sitges.

Les restes més antigues documentades corresponen a un 
seguit de sitges localitzades en el Camp 3, que presenten un 
material molt escadusser, datat entre els segles I aC i I dC. Entre 
el material recuperat cal destacar la presència d’un fragment de 
Campaniana B, alguns fragments de ceràmica ibèrica i diversos 
fragments d’àmfora tarraconense. L’aparició d’aquestes sitges ens 
fa pensar que, a prop, s’hauria de localitzar un hàbitat, en aquest 
cas crec que s’hauria de parlar d’una possible vil·la, disposada 
en terrasses, atès que el terreny presenta certa pendent est-oest, 
ubicada a pocs metres, possiblement sota el poble de Casserres. 
Cal pensar en una certa continuïtat temporal d’aquesta vil·la, ja 
que d’altres sitges documentades mostren unes cronologies que 
ens arriben fins el baiximperi. No es van localitzar restes, ni de 
la part urbana ni de la part rustica, tanmateix ens trobem dins 
el seu fundus.

2. La memòria i l’estudi de tota l’excavació no es va poder realitzar en el seu 
moment. La inclusió d’aquesta intervenció dins el Projecte de Recerca Arque-
ològica, aprovada per la Generalitat de Catalunya Casserres, de l’antiguitat 
tardana a l’edat mitjana ha de resoldre el buit d’informació.

A uns 100 m al nord-est de les sitges, ja en el Camp 2, 
es localitzà l’antiga riera de Sant Salvi, que circula en direcció 
est-oest. A ambdós cantons trobem un seguit d’estructures que 
responen a la producció de material de construcció i/o ceràmica. 
El forn es situa al nord de la riera i, al sud, un pou al que se li 
adossa una zona esglaonada de pastera, diversos canals i regs, que 
podrien recollir les aigües cap a la zona de pastera. Aquest con-
junt industrial sembla construir-se cap el segle III, atès algunes 
formes ceràmiques comunes romanes que s’insereixen dins el 
mur del pou. L’estudi arqueomagnètic de les parets del forn de 
Casserres3 ens dóna una datació, pel seu abandonament, entre 
els anys 117 i 401, tot i ser una data força àmplia ens descarta 
la possibilitat que s’emprés en posterioritat. Es tracta d’un forn 
de 2,70 m de llarg per 2,30 m. d’ample, situat en perpendicular 
al torrent de Sant Salvi, que li servia per la seva proximitat tant 
per aprofitar les seves aigües com per abocar-hi les cendres i el 
material de rebuig. D’aquest forn es conserven, a cada costat, 
cinc pilars de sosteniment enfrontats i una espina central, que 
sostenien la graella de cocció. Malauradament el forn es trobava 
seccionat a nivell dels pilars. No es va localitzar gaire material 
arqueològic que ens permetés la seva datació, tot i documentar 
nivells de cendres i força escòria ceràmica.

En el mateix entorn, però tenint com a límit sud el forn i la 
riera de Sant Salvi, trobem l’extensa necròpolis situada a l’entorn 
d’un edifici amb possible planta de creu llatina, tot i que les restes 
documentades, a nivell de fonamentació i rasa de fonamentació, es 
troben en molt mal estat de conservació, atès que un camí datat 
en el segle XVIII i la construcció de la carretera de Gironella a 
Casserres l’any 1936 les varen seccionar. Així doncs, es va poder 
documentar gran part de la façana sud de l’església i part de la 
façana est. Els murs de pedra desbastada, per la part externa i 
lligada amb morter de calç blanc, amiden 80 cm d’ample, presen-

3. Estudi realitzat sobre 12 mostres per Elisabet Beamud pel Laboratori de 
Paleomagnetisme UB-CSIC. Serveis Cientificotècnics de la Universitat de 
Barcelona.

Fig. 2. Planta de l’església localitzada a la Creu de Sant Salvi i projecció ideal.
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taven rasa de fonamentació externa, amb algun material d‘època 
romana molt escadusser. A la part de ponent de la façana sud, 
que amida 10 m, ens trobem una exedra, de forma quadrada a 
l’exterior i hemisfèrica a l’interior, que amida 5,40 m de llarg per 
5,15 m d’ampla. Sembla que aquest seria el braç de ponent del 
creuer. Així doncs, ens falta tot el presbiteri, l’exedra de llevant, 
que possiblement era igual que la de ponent, i la meitat de la nau.

El primer paviment del temple podria haver estat de sig-
ninum, atès que al voltant i sobre la tomba 139 aparegué una 
preparació de paviment de pedres i morter de calç, a mode de 
rudus, sobre el que vàrem identificar alguns fragments d’opus 
signinum. Sota la cota d’aquest paviment foren localitzades 11 
inhumacions realitzades en fossa simple i encaix per a possible 
coberta de lloses. A la part meridional de l’edifici trobem un 
segon paviment de lloses de gres local, situat sobre una capa 
d’argiles, que cobria el signinum.

A l’exterior de l’església s’estén una gran necròpolis de la 
qual només es van poder excavar el sector nord, Camp 1 i camp 
del Viver del Batlle, i el sector sud, Camp 2. Es probable que en 
els camps del sud, en direcció al nucli de Casserres, s’estengui 
la necròpolis però, els límits de l’obra i els camins i carreteres 
que el creuen, des d’antic, no ens van permetre documentar-ho.

Pel que fa a la tipologia de les tombes és força variada, tro-
bant-nos un ampli ventall d’inhumacions corresponents a unes 
cronologies entre els segles V i X, essent les més nombroses 
aquelles que es podrien datar entre els segles VI-VIII. Hem do-
cumentat dues tombes de tègules a doble vessant, amb individus 
juvenils al seu interior. Tombes de fossa simple excavades en el 
gres que conforma el terreny geològic en el Camp 1. Aquestes 
41 tombes, atès que el camp es situa a una cota més alta i que el 
terreny cultivable es trobava solcat per antigues rases de vinya, 
les vàrem trobar molt escapçades i algunes sense individu al seu 
interior. Així doncs, hores d’ara, no hi hem adscrit cap tipologia 
concreta. De la mateixa manera, les 6 tombes localitzades en el 
camp del Viver Batlle també estaven retallades per la utilització 
d’aquest camp com a bassa.

En el Camp 2 es localitza el gruix de la necròpolis on es 
documenten diverses tipologies de tombes, amb o sense cober-
ta de lloses. Amb coberta de lloses trobem: tombes de fossa 
simple arrodonides a la capçalera i peus i encaix per a les lloses 
de cobriment, amb tendència a una forma de banyera; tombes 
antropomorfes; i tombes de fossa simple amb pedres i material 
constructiu romà als marges. Sense la coberta de lloses, es pro-
bable que la tinguessin, però hauria estat eliminada pels treballs 
continuats dels camps. També trobem: tombes de fossa simple; 
de fossa amb coixinet a cap i peus; fossa antropomorfa; fossa 
amb pedres i material constructiu romà als marges; i, fossa amb 
lloses a capçalera i peus.

En el Camp 2 també es localitzaren 3 sitges en els límits 
de l’àrea de necròpolis (el material recollit està en estudi) i un 
forn excavat en el tapàs del Camp 2, proper a la necròpolis, amb 
l’entrada al sud i les parets presentant una lleugera rubefacció 
(no va aparèixer pràcticament cap tipus de material associat). 
Aquestes estructures es poden adscriure a l’últim moment de 
pervivència de la necròpolis, i probablement de l’església, al vol-
tant del segle X.

Finalment, apuntem que l’església situada a la Creu de Sant 
Salvi podria ser l’antiga Santa Maria de l’Antiguitat. Sabem 
que l’església de Santa Maria de l’Antiguitat apareix en docu-
ments del segle XI (Serra 1985, p. 58). Així mateix sabem que 
l’església queda força abandonada en el segle XIII i que, en el 
segle XIX, fou bastida de nou en el lloc que ara es troba. D’al-

tra banda, la informació arqueològica sobre el temple aixecat 
a l’entorn de la Creu de Sant Salvi es dataria entre l’antiguitat 
tardana i el segle X. Caldrà, doncs, una investigació més a fons 
de les fonts escrites i de l’arqueologia per saber si l’edifici recu-
perat per l’arqueologia és l’antiga Santa Maria de l’Antiguitat 
o n’és un altre.

Les diverses intervencions realitzades a l’entorn dels Camps 
dels Porxos de Casserres ens han permès identificar, sense dubte, 
l’església i Priorat de Sant Pere de Casserres i part d’una gran 
vil·la romana, de la qual només hem començat a delimitar algun 
espai. Les primeres intervencions en aquests camps, mitjançant 
rases, varen constatar allò que les primeres prospeccions super-
ficials ja havien intuït: la troballa de l’església i el priorat en una 
zona boscosa enmig dels camps. La descoberta d’estructures an-
teriors (murs, tombes, sitges, retalls i canals), disperses per bona 
part dels camps, al sud i nord de l’església, va fer canviar el traçat 
de la nova carretera de Gironella a Casserres i va modificar per 
complert el sentit de les nostres expectatives. Després d’aquesta 
delimitació del jaciment es va poder comprovar com aquest es 
podia dividir en 6 grans zones: Zona priorat (església i priorat), 
Zona sagrera (tombes situades al nord i est de l’església), Zona 
restes tardoantigues (murs de la vil·la romana situats al sud de 
l’església), Zona hidràulica (font i canals lligats a la vil·la romana) 
i Zona sitges. Tot i ser només una delimitació d’espais que no es 
va arribar a excavar, en els nivells arqueològics es varen recollir 
molts fragments ceràmics que ens donaven una idea sobre les 
possibles cronologies del jaciment. Així, a la zona del priorat, 
pràcticament tot el material arqueològic corresponia a fragments 
de ceràmica gris medieval de pasta grollera reduïda datada entre 
els segles IX i XII.

A la zona de restes tardoantigues, on es documentaren murs 
en disposició ortogonal, la major part del material recuperat cor-
respon a la antiguitat tardana, amb una quantitat considerable 
d’olles de perfil en S i llavi de secció triangular, datades entre els 
segles VI-VIII, ceràmiques africanes de cuina, àmfora africana 
i ceràmica comuna romana de pasta oxidant. Cal destacar la 
troballa d’una vora de TS Africana D, forma Hayes 59, datada 
entre mitjans dels segles IV i V.

Com a conseqüència de les importants troballes realitzades, el 
Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, va endegar una intervenció arqueològica con-
sistent en l’excavació de tres sondejos d’uns 100 m2. Els resultats 
d’aquests sondejos no feren res més que certificar les dades que 
teníem amb les primeres rases. Es va delimitar l’església, el priorat i 
una possible aula, situada a l’oest del priorat, arribant a localitzar-se 
l’altar i el païment de lloses que cobria el presbiteri del temple. 
També es va documentar que l’enderroc que cobria les restes tenia, 
en alguns casos més de 2 m de potència i que, per tant, un cop 
s’extragués ens permetria veure l’església amb uns paraments força 
ben conservats. En el cas de l’església, es documentà un estrat 
d’enderroc del període baix medieval, ja que hi recuperarem alguns 
trossos de ceràmica decorada en verd i morat, juntament amb d’al-
tres de gris medieval de cocció reductora (l’enderroc de l’església i 
priorat és posterior i té a veure amb l’abandonament de la masia 
que es situà sobre l’església a partir del segle XIV, abandonada al 
voltant del segle XVIII). També es documentà el possible mur 
que delimita l’àmbit del priorat i la seva porta d’entrada, situada 
a l’oest. L’excavació d’un sondeig a la part externa de l’absis ens 
proporcionà la visió del parament extern de la capçalera, amb un 
mínim de tres filades d’un opus quadratum, d’imponent factura, 
amb blocs d’entre 70 cm i 1 m d’ample per 50 cm d’alçada, falcats 
amb fragments de tègula i ímbrex romanes. Aquesta construcció 
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amortitzat amb una solera, de forma quadrada, que inutilitzava 
un possible dipòsit. Les poques restes materials recuperades 
corresponen a un moment indeterminat de l’antiguitat tardana, 
excepte un fragment d’una gerreta a torneta, de cocció oxidant, 
amb decoració a rodeta identificada com carolíngia, similar a 
les que apareixen al sud de França i datada en el segle IX. A 
més, es localitzaren altres estructures tardoromanes indefi-

era molt diferenciada respecte dels altres murs del temple i ja ens 
feia pensar que l’església de Sant Pere es situava sobre una altra 
estructura anterior d’època romana.

D’altra banda, es localitzaren dues grans habitacions de la 
vil·la romana, una de 7 x 6 m i una segona d’11 x 11 m de cos-
tat, a uns 50 m al sud de l’església. La més petita conservava, 
en un dels seus angles, un revestiment hidràulic que havia estat 

Fig. 3. Vista de l’interior de l’església de Sant Pere de Casserres.

Fig. 4. Planta de l’església i priorat de Sant Pere de Casserres.
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nides, que en un principi s’havien considerat com a marges. 
Aquestes estructures poden correspondre a marges però són 
d’època romana, atès que estan lligades amb morter de calç 
de bona qualitat i presenten un aspecte imponent, tot i que 
han estat malmeses pel pas continuat de la maquinària dels 
pagesos. Totes les restes de la vil·la romana estan a nivell de 
fonamentació i en un estat precari, ja que es documenten una 
o dues filades d’aquests murs.

Després d’aquesta fase de delimitació i sondejos es redactà un 
Pla Director per a Sant Pere de Casserres, on es contemplaven 
diverses tasques, algunes de les quals ja s’han realitzat, com ara 
extreure l’enderroc de l’interior de l’església i el cobriment amb 
una teulada de l’església.

La següent intervenció tenia com a objectiu excavar l’en-
derroc de l’església i priorat fins arribar a trobar el paviment de 
l’església. Aquestes feines es realitzaren durant l’any 2010. La 
capçalera va ser el primer àmbit on es va assolir l’objectiu d’arri-
bar al primer nivell de pavimentació de l’edifici, UE 104. Després 
es va excavar la part central de l’església fins trobar un paviment 
de morter de calç i pedres, UE 126. Es va documentar un mur 
de tanca, UE 119, entre pilars, es tracta d’una porta d’accés a la 
masia que va ocupar l’edifici un cop el priorat es va abandonar.

El tram oest fou més complex que els altres. A part de l’en-
derroc UE 100 es va documentar l’estrat UE 130, que contenia 
nombroses lloses d’un terra, possiblement de la construcció 
moderna, i un tercer nivell d’enderroc, UE 132. Aquest amor-
titzava el paviment original de l’església, UE 142, a més d’un 
seguit d’estructures relacionades amb el primer edifici. A la 
zona del presbiteri es va deixar vist tot el paviment de lloses, 
UE 104, que ocupava tot l’espai, excepte tres retalls, relacio-
nats possiblement amb premses i cups de la fase de la masia. 
Aquestes estructures es devien assentar sobre el paviment de 
signinum, UE 151, que s’estén per tot el presbiteri i que ens 
diu, juntament amb l’opus quadratum que el limita a l’exterior, 
que aquest espai estava ocupat per una construcció anterior a 
l’església.

Paral·lelament a l’excavació dels nivells interiors a l‘edifici es 
va anar rebaixant l’exterior sud de l’església. Es registraren dos 
estrats arqueològics, el nivell contemporani d’enrunament, UE 
200, que cobria l’enderroc original del cenobi, UE 201. Vàrem 
decidir rebaixar part d’aquest estrat arqueològic perquè es po-
guessin documentar les diferents estructures, les orientacions 
dels murs i per intentar veure com s’articulava l’espai monàstic.

També es va rebaixar el talús que hi havia a l’exterior de l’es-
glésia a l’angle nord-est. En aquest punt, es va documentar un 
mur molt matusser, UE 212, de pedres unides en sec, que pren 
una direcció nord-est/sud-oest. Aquesta estructura tindria una 
funció de delimitació d’espais, separaria la zona funerària, al nord, 
respecte de la pendent natural del turonet. La paret s’assentava 
sobre un nivell romà, UE 214, on es van documentar dos enter-
raments que el retallaven i circulaven per sota del mur UE 212. 
Els dos finats podrien ser contemporanis a l’edifici primerenc: 
són dos individus adults enterrats en decúbit supí, dins una fossa 
simple, que no es van excavar. 

L’església és un edifici d’una sola nau de 17 m de llarg per 
7,5 m d’ample, amb una capçalera de forma trapezoïdal reduïda 
pel que fa a l’amplada de la nau. Presentaria un arc triomfal, 
subjectat per dos basaments de columnes exemptes, sobre les 
quals s’aixecaria un arc de ferradura (el seu paral·lel el podem 
veure a Sant Vicenç d’Obiols).

El temple ha patit diverses reformes constructives que són 
visibles a primera vista. Una primera fase estaria relacionada 

amb l’antiguitat tardana, marcada pel possible mausoleu o cella 
memoriea ubicat a la capçalera de l’església (Piera 2010. Aicart; 
Nolla; Palahí 2008, p. 77-83), similar als que es troben a Santa 
Cristina d’Aro i Sant Joan de Bellcaire.

La següent fase s’edifica a partir de l’edifici anterior, que passa 
a ser la capçalera de l’església, amb una nau rectangular, cons-
truïda entre finals del segle VIII i inicis del segle IX, i un ingrés 
al temple pel sud.

A partir de la menció de l’edifici, ja en el segle XI, com una 
possessió de Sant Sadurní de Tavèrnoles amb categoria de priorat, 
creiem que es desenvolupa el programa constructiu de l’església, 
tercera fase, incloent un cimbori, del qual ens queden restes de 
quatre pilars. Aquest cimbori donaria llum a l’església, atès que 
totes les dependències del priorat es situarien a la façana sud 
de l’església, cegant les més que probables obertures situades en 
aquesta façana. També s’obriria una nova porta a la façana oest. El 
priorat estaria encerclat per un mur, amb ingrés a la façana oest 
que tancaria totes les dependències, organitzat al voltant d’una 
petita galilea situada davant la porta sud de l’església, per on, mit-
jançant una escala de pedra (identificada durant les excavacions), 
s’accediria a un pis superior de les dependències monàstiques. 

La quarta fase constructiva es defineix per una sèrie de re-
formes, possiblement en el sostre de l’església, per a les quals es 
construeixen una nova sèrie de pilars a la part de ponent de la 
nau que ajudaran a mantenir una coberta de volta. Aquesta fase 
es situaria a principis de la baixa edat mitjana.

Cap el segle XV el cenobi s’abandona i s’iniciarà la següent 
fase constructiva corresponent a la masia de Sant Pere de la qual 
es tenen notícies des del segle XVI fins a finals del segle XVIII, 
quan s’abandona.

A mode de síntesi, la informació que ens proporcionen i 
que proporcionaran les diverses intervencions dutes terme a la 
Creu de Sant Salvi i a Sant Pere de Casserres són un exemple de 
l’ocupació del territori del Berguedà, des del període romà fins el 
món medieval. A la vegada, albiren una gran quantitat de línies 
d’investigació, que no són noves, atès que ja fa molts anys que es 
treballa sobre el territori, però que han de tendir a repensar com 
i de quina manera s’ocupa aquest territori. 

Ja des d’època ibèrica presenta una sèrie de poblats com 
Can Mauri (Berga), el Serrat dels Tres Hereus (Casserres), Sant 
Miquel de Sorba (Montmajor) i Can Bonells (Santa Maria de 
Merlès), a part dels que de ben segur encara ens falten per des-
cobrir, que organitzen el territori.

Durant el període romà el Berguedà és un territori allunyat 
dels centres de poder imperial, però no descavalcat d’ells, així ho 
palesen els jaciments de la variant de Valldan, a prop de l’església 
de Sant Bartomeu de la Valldan, i els significats a la Creu de Sant 
Salvi i Sant Pere de Casserres. És possible que la vil·la situada a 
prop del nucli poblacional de Casserres, la Creu de Sant Salvi, i 
la de Sant Pere de Casserres tinguin el seu origen en època al-
timperial. Aquestes ja exerceixen com a focus del poder imperial, 
com a mínim des del baiximperi, juntament amb d’altres (el cas 
de la vil·la roma de Sant Amanç, al Bages, en pot ser un bon 
exemple), disseminades per la comarca, i de les quals desconei-
xem la seva ubicació. Aquest poder local dels dos assentaments 
de Casserres s’incrementarà a partir del període baiximperial, 
com s’ha testimoniat a d’altres territoris (Canal; Canal; Nolla; 
Sagrera 2007, p. 185-198), substituint el poder imperial, en franc 
declivi. Entre els segles V i VI, a molts territoris de Catalunya, les 
vil·les romanes són parcialment abandonades, aprofitant alguns 
dels seus murs per substituir-les per d’altres assentaments, pro-
pers als antics però de nova planta; Així mateix, es donen casos 
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d’ocupació de llocs aturonats, anteriorment habitats (com seria 
el cas del Serrat dels Tres Hereus, també a Casserres).

En el cas de Casserres, a la Creu de Sant Salvi, es basteix una 
església, en la que s’enterra dins i fora del temple des dels segle 
sV-VI fins el segle X, i que havia de servir com edifici cultual 
per a la gent que vivia a l’entorn del nucli poblacional de Cas-
serres. A Sant Pere de Casserres sembla que s’edifica un edifici 
religiós, tipus cella memoria, al voltant del qual s’han identificat 
enterraments, aspecte que ens fa pensar amb la pervivència d’al-
gun tipus d’hàbitat, encara que, hores d’ara, no podem afirmar 
la seva existència ni el tipus d’assentament, ni si es va construir 
aprofitant les restes de la vil·la o ocupant de nou algun altre lloc. 
Al mateix temps, el Serrat dels Tres Hereus, poblat iber, torna a 
ser ocupat durant el període de l’antiguitat tardana.

Una de les dades més rellevants que ens presenta l’arqueo-
logia del Berguedà és la quantitat d’esglésies com Sant Pere de 
Serrateix, Sant Vicenç del Rus, Sant Llorenç prop Bagà, Sant 
Vicenç d’Obiols i l’ església a l’entorn de la Creu de Sant Salvi, 
que tenen la seva fundació durant l’antiguitat tardana. Tenen a 
veure amb l’intent de controlar i fiscalitzar els diferents hàbitats 
dispersos que poblen el territori? Si és així, qui les construeix? 
Són els bisbes qui les construeixen sota domini visigot o són 
anteriors? Aquestes esglésies s’adeqüen a les necessitats del poder 
Carolingi i Comtal? Són aquestes primerenques esglésies l’em-
brió dels posteriors conjunts monàstics que van esdevenir claus 
en la política d’articulació i control del territori per part dels 
reis francs i el posterior poder Comtal? Només una investigació 
integral del territori i de les dades obtingudes per les diverses 
intervencions acabaran insinuant una resposta a aquestes i d’al-
tres preguntes.

L’anàlisi d’algunes d’aquestes dades confirma que el nucli de 
Casserres ja havia de ser important durant l’antiguitat tardana, 
idea que es reforça amb la primera referència coneguda de l’in-
dret, corresponent a un conegut diploma carolingi de l’any 798, 
anomenant el lloc Castrosserras, juntament amb els termes de 
Cardona i Osona. Aquest, de ben segur, era un punt estratègic, 
ja poblat durant l’antiguitat tardana i anteriorment, que suposava 
un eix de control del territori, amb interessos marcats des de la 
pròpia cúria imperial. Prova d’aquest interès serien els camins 
que coneixem per referències altmedievals i que conflueixen a 
Casserres. Per una banda, Casserres es troba estratègicament 
situada a l’eix marcat pel Llobregat, camí d’entrada des de la 
costa a la depressió central i Pirineus, utilitzat de ben antic fins 
l’ocupació carolíngia. A la vegada, es conegut el camí de trans-
humància i de la sal des del segle X, però intuïm que pot ser 
anterior, anomenat Strata Cardonensis (Serra 1985, p. 80) que 
pujava des de Cardona per la riera de Navel fins la zona de Viver 
i Serrateix, i després seguia fins Casserres i Avià, possiblement 
dirigint-se cap a les pastures del Pre-Pirineu. D’altra banda, el 
camí o Strata Bergitanense, esmentat a finals del segles IX (Serra 
1985, p. 80), que anava des d’Osona al Berguedà, podria passar 
per Casserres per enllaçar amb la Strata Cardonensis. La Strata 
Bergitanense ha de tenir un origen clarament romà i ha estat 
documentat a Olost de Lluçanès i a la intervenció de Sant Marc 
de Cal Bassacs, amb les restes d’un camí visigòtic, que podrien 
correspondre a aquest camí.

Creiem que no és casual que Lluís el Pietós l’any 798 nomeni 
Casserres com a lloc a fortificar, atès el lloc estratègic on se situa, 
i a l’albir de les dades que ens ofereixen els jaciments del Serrat 
dels Tres Hereus, de la Creu de Sant Salvi i el de Sant Pere de 
Casserres en les seves fases de l’antiguitat tardana.
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El Solsonès  
entre el segle VI i el IX:  
aportacions  
al coneixement  
i línies de recerca
jordi aguelo Mas

la recerca arqueològIca al solsonès: 
aportacIons al coneIXeMent  
dels segles vI-IX I línIes de recerca  
a desenvolupar

fonts i problemàtica per a la recerca arqueològica al 
solsonès medieval
Segurament al desconeixement de la comarca del Solsonès, 
qualificada com “la gran desconeguda per molts i ignorada per 
alguns” (Camps 2011: 121), hi hagi contribuït la manca d’estu-
dis monogràfics publicats fins arribar al segle XX, o el fet de la 
tradicional dispersió de la documentació tant escrita com arque-
ològica (Aguelo, en premsa). La recerca en arqueologia medieval 
al Solsonès, a diferència d’allò que succeeix en relació a l’estudi 
de la prehistòria o l’antiguitat, és inexistent al llarg de la primera 
meitat del segle XX, cosa que, com és ben sabut, també succeeix 
a la resta de Catalunya i de la Península Ibèrica. Malgrat això, 
hi ha diferents notícies que aporten informació d’interès per 
l’arqueologia medieval, recollides en diferents fonts des del segle 
XII fins als nostres dies, malgrat l’absència d’intervenció arque-
ològica. Malauradament, totes aquestes notícies fan referència 
a un context més tardà al tractat en aquesta ponència (Aguelo, 
en premsa).

Pel que fa a la recerca arqueològica al Solsonès el nivell 
d’intervencions  referit al període medieval s’inicia a la segona 
meitat del segle XX, a inicis dels anys seixanta, en un moment 
molt primerenc si tenim present els orígens d’aquesta disciplina 
tant a Catalunya com a la Península Ibèrica. Els primers treballs 
correspondran a Alberto del Castillo i Manuel Riu, considerats 
els pioners en la recerca en arqueologia medieval a Catalunya 
i a Espanya. Aquests, ben aviat s’interessaran pel Solsonès i, 
més concretament, per la Vall de Lord, especialment pels mo-
nestirs de Sant Llorenç de Morunys (Riu 1971) i Sant Pere de 
Grau d’Escales (Padilla 1980b) i les àrees més immediates a 
aquests (Riu 1971-1972, 1972, 1986b, 1992-1993, i 1995). Mal-
grat això, la recerca en arqueologia medieval en aquests indrets 
no tingué la continuïtat que hom hagués pogut preveure amb 
un inici tan primerenc, tot i documentar-se alguna intervenció 
posterior. A la resta de la comarca, l’inici de l’arqueologia me-
dieval serà més tardà, s’ha d’esperar als anys vuitanta del segle 
XX per la part meridional, així com pel municipi de Navès, a la 
part inferior de la Vall de Lord, amb alguna intervenció duta 
a terme per l’Institut d’Estudis Ilerdencs, com és el cas de la 
torre o castell d’Ardèvol (González, Markalain 1991; González, 
Markalain,Viladrich 1992) o el del Camp dels Gira-sols (Ca-

IntroduccIó
La comarca del Solsonès, limitada per les comarques del Ber-
guedà, el Bages, l’Anoia, la Segarra, la Noguera i l’Alt Urgell, és 
una comarca creada a principis del segle XX1 i, actualment, es 
troba dividida en quinze municipis2, fruit d’un seguit de pro-
cessos d’agregacions i segregacions dels municipis sorgits arran 
de l’extinció dels antics senyorius jurisdiccionals d’origen me-
dieval. Aquesta comarca es troba entre la Depressió Central i 
el Prepirineu, i està formada per les valls de la capçalera del 
Cardener, afluent del Llobregat, i per la Ribera Salada, afluent 
del Segre, així com per l’extrem septentrional de l’altiplà de la 
Segarra, tenint una extensió de poc més de 1.000 quilòmetres 
quadrats. L’actual comarca del Solsonès no respon, amb aquesta 
delimitació, a cap territori medieval, i fins i tot, de les terres que 
avui l’integren n’hi ha que van pertànyer a diferents comtats, a 
diferents bisbats, i a diferents territoria corresponents al període 
aquí tractat, algun dels quals afecta també a alguna comarca veïna 
com és el cas de Vall de Lord a cavall de les actuals comarques 
del Solsonès i el Berguedà.

El Solsonès, tradicionalment s’ha caracteritzat per les seves 
males comunicacions cosa que, al segle XVIII, Costa i Bafarull 
ja indicava al dir que per faltar carreteres a Solsona “queda pri-
vada de mayor comercio y de otras utilidades” (Costa  i Bafarull 
1959: 11). Aquest fet també es palesa fins a dates força recents, 
en l’interès historiogràfic i arqueològic que ha generat per a l’es-
tudi de l’època medieval en general, i, concretament, pel període 
aquí tractat, és a dir entre el segle VI i el IX. Malgrat això, en 
aquesta ponència s’intentaran exposar les fonts que han permès 
la recerca del Solsonès medieval en general i, més concretament, 
del període objecte d’aquesta ponència: la recerca realitzada fins 
avui i l’estat en què es troba aquesta. Finalment, es proposaran un 
seguit de línies de recerca que podrien aportar un coneixement 
historiogràfic rellevant.

1. El Solsonès i la seva delimitació com a comarca fou formada administrati-
vament en 1933. Inicialment, a més dels municipis inclosos a la nota següent, 
incloïa el municipi de Llanera, però des del 1968, aquest es troba integrat a 
l’actual municipi de Torà, i per tant, a la comarca de la Segarra. En relació a la 
Molsosa, el municipi més meridional de la comarca, cal assenyalar que la seva 
inclusió al Solsonès és força tardana, data de 1990, anteriorment havia estat de 
l’Anoia. Històricament, el Solsonès, a l’època medieval, principalment era del 
comtat i bisbat d’Urgell, a excepció de la part més meridional, i dels dominis 
dels Cardona, primer com a vescomtes, i posteriorment com a comtes i ducs.

2. Clariana de Cardener, Castellar de la Ribera, la Coma i la Pedra, Guixers, 
Lladurs, Llobera, la Molsosa, Navès, Odèn, Olius, Pinell del Solsonès, Pinós, 
Riner, Sant Llorenç de Morunys i Solsona.
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nela, Xandri 1984; Xandri, Juan, Canela s/d), així com d’altres 
intervencions dutes a terme per d’altres arqueòlegs com és el cas 
de l’església de Tentellatge (García, Casanova 1994). Als anys 
noranta del segle XX, l’àrea de Solsona-Olius veurà l’inici de 
l’arqueologia urbana a Solsona, amb les intervencions de Ramon 
Cardona (1998) i posteriorment de Pere Cascante (Cascante 
2005, 2007, 2010 i 2011; AaDd 2012), centrades en diferents 
zones del nucli històric de Solsona que han documentat estra-
tigrafies d’època medieval i moderna. El cas de la Ribera Salada 
es limita a alguna petita intervenció arqueològica preventiva, 
com les realitzades a Castellar de la Ribera i Ceuró a la part més 
meridional, o com la realitzada a Isanta (AaDd 2012), així com a 
algun estrat medieval documentat en el marc de projectes de re-
cerca de prehistòria3. Aquestes intervencions, tot i emmarcar-se 
en l’àmbit de l’arqueologia medieval, sovint no documentaren 
fases d’ocupació corresponents als segles VI-IX, sinó de segles 
més tardans. Malgrat això, alguns d’ells sí ens aporten dades 
d’interès per al coneixement d’aquest període, com pot ser la 
intervenció realitzada i ja esmentada al Camp dels Gira-sols 
(Navès), o les dutes a terme per Jordi Guàrdia al Collet dels 
Clapers de Segués (Pinós), o a Isanta (Lladurs) per Josep Maria 
Vila, tal com veurem.

L’estudi del Solsonès dels segles VI-IX no només planteja 
el problema de l’escassetat d’intervencions arqueològiques, sinó 
també l’escassetat de fonts escrites contemporànies a aquestes 
centúries que s’hi refereixin. Malgrat tot, la documentació es-
crita referida a les centúries immediatament posteriors, aporta 
una riquesa toponímica que permet plantejar diferents hipòtesis 
interpretatives referides als segles VI-IX, una riquesa toponímica 
que no ha estat prou estudiada, tal com veurem, i que caldrà 
certificar amb intervencions arqueològiques.

el solsonès als segles vI-vII i els seus antecedents
L’estudi de l’ocupació del Solsonès, a l’època medieval, compte 
amb diferents síntesis, les quals permeten constatar perfecta-
ment la problemàtica que presenta el coneixement que fins ara 
en tenim del període que s’emmarca entre el segle VI i el IX a 
l’hora de referir-se al Solsonès. Aquests treballs palesen els pocs 
estudis realitzats fins el moment i fan plantejar la necessitat de 
desenvolupar diferents treballs de recerca a la zona centrats en 
aquest període, així com recolzar-se en el coneixement que en 
tenim del període precedent, ja que cal assenyalar que hi ha 
diferents arguments que fan plantejar la possibilitat d’una con-
tinuïtat en el poblament heretat de l’època romana i, per aquesta 
raó, tot seguit es fa una breu referència a diferents jaciments de 
l’antiguitat que podrien haver tingut continuïtat als segles VI i 
VII, en el seu mateix emplaçament o bé a les seves proximitats. 
No obstant això, cal advertir que el coneixement que es té del 
poblament al Solsonès en època romana també planteja diferents 
dèficits en el seu coneixement.

Al Solsonès, a l’antiguitat, dins l’actual delimitació de la co-
marca, no es creà cap colònia ni cap municipi romà, però es do-
cumenta l’existència de diferents poblacions o ciutats (πό  λεις) 
citades per l’autor del segle II dC Claudi Ptolomeu. Aquest autor 
les assenyala com a pertanyents als  ’Ιακκητανοὶ  (iaccetans, 
identificats tradicionalment com a lacetans) i entre d’altres po-
blacions, Ptolomeu esmenta les de Οϋ  δουρα (Údura), la qual, 
tradicionalment, se situa a la Vall de Lord, i Σετελσί  ς (Setelsís) 
i s’identifica amb Solsona (FHA, VII: 95 i 198). Sense entrar 

3. La intervenció al jaciment prehistòric de les Portes, a Lladurs, ha docu-
mentat algun estrat de cronologia medieval.

en el debat de si l’antiga Setelsís correspon al jaciment de Cas-
tellvell (Olius) o de Can Sotaterra (Solsona), o de si l’antiga 
Údura és el jaciment de Sant Miquel de Sorba (Montmajor, 
Berguedà), a la part baixa de l’Aigua d’Ora, o si cal situar-la més 
amunt del curs de l’Aigua d’Ora, a la zona de Santa Eulàlia de 
la Vall d’Ora o a la del Pujol de la Vall d’Ora, cal assenyalar que 
tant a Castellvell com a Sant Miquel de Sorba, a l’antiguitat es 
documenta la presència de dos jaciments de força entitat. En 
el cas del jaciment de Castellvell, recentment s’ha constatat la 
presència d’una “potent fase medieval, no identificada per Mn. 
Serra Vilaró” i, des d’aquet jaciment, cal indicar que es domina 
la plana on actualment s’ubica la ciutat de Solsona (Asensio i 
altres 2012: 78-80). Pel que fa al jaciment de Sorba (Montmajor, 
Berguedà), situat al costat de l’església de Sant Miquel, aquest 
ha proporcionat un conjunt de materials, que abasten un arc 
cronològic que va del segle IV a.C als segles I-II d.C, però molt 
proper a aquest, a Santa Maria de Sorba, a finals del segle VI 
d.C es construirà una rotonda sepulcral dedicada al màrtir Eu-
dald, víctima de les persecucions dels arrians, la qual és envoltada 
d’una important necròpolis, que permet constatar la devoció pel 
màrtir esmentat, des de finals del segle VI. A tot això cal afegir 
que l’estudi de síntesi que en 1996 publicaren Ramon Cardona, 
Josep Pou i Víctor Revilla, sobre el poblament romà ja reflectia 
força bé la problemàtica del coneixement arqueològic que es té 
d’aquest al Solsonès, observant-se que a molts jaciments, tot 
i ser qualificats de villae a l’apartat de tipologia, no hi havien 
estructures documentades que poguessin argumentar aquesta 
interpretació, ja que no s’havien excavat i els materials apareguts 
es limitaven bàsicament a material de construcció i, no hi havia 
una cronologia assignada a aquests establiments. Aquest era el 
cas d’El Vilar, Els Plans, cal Fanta, Pallarès, ca l’Andal, Coloma, 
Sant Iscle I, Les Planes, El Solar i Font de Plata (Cardona, Pou, 
Revilla 1996: 264)4. Cal advertir que la major part dels estudis 
realitzats en referència al període romà al Solsonès són estudis 
de materials arqueològics de jaciments excavats per en Serra 
Vilaró a inicis del segle XX (Cura 1985; Daura, Pardo 1990; 
Rigau 1990), o només coneguts per prospecció, contràriament 
a allò que succeeix pel període ibèric, on la situació és diferent 
gràcies a la magnífica activitat realitzada pel Centre d’Estudis 
Lacetans (CEL) en el marc del projecte “Estratègies d’ocupació 
del territori i la seva evolució a la comarca del Solsonès des 
de la protohistòria fins a l’època medieval”, promogut des de 
l’any 1996. Així, el grau de coneixement que es té de l’ocupació 
romana al Solsonès, des de 1996, no ha experimentat avenços 
significatius, atenent que la major part de jaciments romans del 
Solsonès ja foren excavats a principis del segle XX (Serra Vilaró 
1924 i 1925) i que posteriorment a aquests treballs l’arqueologia 
romana, a banda de l’estudi de materials de les excavacions de 
Serra Vilaró, s’ha limitat a documentar el jaciment de “La Casa 
Cremada” de Su (Principal, Rigau 1993), i alguna fase romana 
d’algun jaciment d’origen ibèric.

Aquest coneixement de l’ocupació en època romana té, a 
part de l’arqueologia, altres fonts d’informació, com és el cas de  
la toponímia, la qual també ha estat emprada per a l’estudi de 
la romanització (Carreté 1989). En el cas del Solsonès aquesta 

4. Mn. Serra Vilaró també parla de “restos de tégulas romanas y otros ma-
teriales de construcción de aquellos tiempos” i qualifica de “villas” aquests 
mateixos jaciments tot i afegint Castellvell i Mas, i no incloent El Vilar, Sant 
Iscle, Les Planes i El Solar, que bé podrien trobar-se ocults en el seu “etc.”al 
final del seu llistat (Serra Vilaró 1924: 3). En el cas de Pallarès i d’un camp 
proper, cal indicar que Mn. Serra Vilaró diu que “encontramos vestigios de 
otras dos construcciones romanas” (Serra Vilaró 1924: 4).
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sembla ser força estable, cosa que pot quedar ben exemplificada 
amb la villa Liziniano del segle XI, o amb la casa anomenada 
encara avui Sarri, topònim derivat de la llengua que es parlava en 
aquesta zona abans de l’arribada del llatí i que en algunes zones 
del Solsonès sembla haver perdurat fins els segles VI-VII. D’això 
es desprèn que possiblement aquests jaciments es devien trobar 
en funcionament entre els segles VI i IX i que, malgrat l’arribada 
de diferents pobles, el Solsonès sempre mantingué un important 
poblament indígena que anà transmeten la toponímia generació 
rere generació i que, per tant, presenta un gran interès. No obs-
tant això, aquesta estabilitat toponímica no és incompatible amb 
la constant incorporació de nous topònims fruit de la presència 
dels diferents pobles que s’aniran establint a la comarca, cosa 
que també es constata.

Podem afirmar que la presència romana al Solsonès és ben 
clara a la Vall de Lord –especialment a l’actual municipi de Na-
vès- i a la zona de Solsona-Olius, i també sembla que hagi de 
ser evident al Solsonès meridional, tot i les poques dades de que 
disposem, atenent a que és la zona més propera de la comarca a 
Iesso (Guissona) i Sikarra (Prats del Rei). Pel que fa a la Ribera 
Salada cal dir que és una gran desconeguda tant per l’època pre-
romana com romana, i la manca d’interès que ha despertat als 
historiadors de l’antiguitat no ha contribuït gens a reduir aquest 
desconeixement. En relació als segles VI-IX ben poc en sabem 
d’aquest poblament fins avui.

Al segle VI, concretament l’any 531, es documenta per pri-
mer cop l’existència de bisbes al bisbat d’Urgell, bisbat on s’en-
quadra pràcticament la totalitat de l’actual comarca del Solsonès. 
La Vall de Lord, dins aquest bisbat d’Urgell durant els segles 
medievals i al nord-est de l’actual comarca, correspon a un antic 
territorium, i inclou els actuals municipis de la Coma i la Pedra, 
Sant Llorenç de Morunys, Guixers i Navès. En aquesta s’hi dis-
tingeixen dues zones, un sector septentrional i muntanyós, i un 
altre a migdia del primer i menys abrupte. Segons Jordi Bolós 
i Víctor Hurtado, entre l’època de domini visigot, la de domini 
musulmà i la de domini carolingi, malgrat el que diuen els docu-
ments, “no hi degué haver un trencament total de la continuïtat 
en el poblament d’aquest territori” (Bolós, Hurtado 2006: 68), 
assenyalant que molts dels llocs habitats i algunes de les esglésies 
tenen l’origen en èpoques anteriors a la comtal. Aquest podria 
ser el cas de la villa Liciniano esmentada, o el d’algunes esglésies 
advocades a diferents sants del passionari hispànic i a la Santa 
Creu. Entre les advocacions hispàniques hi trobem Santa Eulàlia, 
Sant Just, Sant Iscle, i Sant Vicenç. Cal assenyalar que cap de 
les esglésies indicades es localitzen a la capçalera de la Ribera 
Salada o al locum de kanavita5, cosa que fa pensar que aquesta 
zona hagués quedat al marge d’una primera cristianització del 
territori. La Ribera Salada, pel que fa a la seva capçalera i al 
locum de kanavita, té, a més, la particularitat de preservar una 
toponímia d’origen preromà, o per ser més exactes, emparenta-
da amb l’èuscar que es parla en aquestes contrades fins al segle 
VI-VII, que la singularitza i és una de les zones on bé podria 
haver-se mantingut una població de tipus bascoide fins a dates 
força recents, probablement fins el segle VII i potser VIII. Tam-
poc durant l’etapa emiral sembla constatar-se poblament d’origen 
àrab o bereber en aquesta zona més enllà de la possible presència 
d’alguna torre per a fer senyals.

Al segle VI, la població de la Vall de Lord ja es trobava 
cristianitzada, no només per la constatació documental de l’exis-

5  En aquest cas, crec que el concepte de locum ha de ser identificat amb 
el de territorium. En ell s’hi localitzen viles com Canalda o Isanta.

tència del bisbat d’Urgell, sinó perquè, a nivell arqueològic, es 
documenta la tomba d’un màrtir del segle VI, Sant Eudald, víc-
tima de les persecucions  dels arrians, a la mateixa Vall de Lord, 
concretament a Sorba, població que actualment es troba dins 
el terme municipal de Montmajor, a la comarca del Berguedà.

A Sorba, és on es localitza l’Údura de Ptolomeu, si acceptem 
la proposta realitzada per Javier Velaza i Josep Moran (Velaza, 
Morán 2002-2005)6, on es documenta un poblat aturunat i a 
ponent de l’Aigua d’Ora, entre el segle IV aC i els segles I-II 
dC (Asensio i altres 2012: 76-78), i documentant-s’hi l’existència 
d’una “forta muralla” (Riu 1981: 324). Prop d’aquest indret, però, 
es localitza també Santa Maria de Sorba, tal com el martyrium 
de Sant Eudald i la ubicació de l’actual població però, en aquests 
casos, en el pla i a llevant de l’esmentat afluent del Cardener. La 
importància de les excavacions que es realitzaren a Santa Maria 
de Sorba entre 1976 i 1980, especialment entre 1977 i 1979, i la 
importància d’aquestes per l’àrea estudiada aquí, obliguen a fer 
un esment a aquestes en el moment de parlar de la Vall de Lord, 
tot i que el jaciment ja quedi fora del Solsonès i que al segle X 
consta in pago Bergitano (Riu 1981: 325). Aquestes excavacions 
van permetre documentar una construcció de forma cúbica a 
l’exterior i planta circular a l’interior, coberta amb cúpula he-
misfèrica, amb paviment d’opus signinum, i un diàmetre interior 
de quasi quatre metres, tot documentat dins de Santa Maria de 
Sorba i datat de finals del segle VI, afegint una nau rectangular al 
segle VII, la qual fou allargada al segle IX o a inicis del X, essent 
interpretada la construcció inicial del segle VI, per Manuel Riu, 
com una basílica funerària (Riu 1981: 325-332). A l’interior 
d’aquesta basílica funerària de finals del segle VI s’hi localitzà 
una sepultura orientada de nord a sud amb una desviació de 35º 
vers l’oest que contenia un esquelet en posició decúbit supí, amb 
els braços creuats damunt l’abdomen, amb l’avantbraç esquerre 
sobre el dret, les cames esteses, amb els genolls junts, i els peus al 
sud entre grans pedres que formaven les parets de la cambra. Cal 
assenyalar la manca d’ofrenes però es varen trobar onze claus de 
forja i algun fragment de fusta de roure que cal associar al taüt, 
essent el sòl de la cambra sepulcral format per tegulae planes. La 
coberta, vista de perfil, formava una volta d’argamassa i pedres, 
de secció un xic apuntada, gairebé triangular (Riu 1981: 333). 
Cal observar que aquesta és l’única tomba a l’interior d’aquesta 
construcció, la resta de sepultures es localitzaren a l’exterior, tot 
i que aquestes ja es comencen a realitzar tot just enllestit l’edifici 
originari (Riu 1981: 334 i 336-338).

La identificació de la tomba de l’interior de la construcció 
amb la tomba d’un màrtir ve donada per la troballa d’una ara 
antiga, amb el lòcul de les relíquies obert i buidat, i reomplert 
amb morter però conservant encara en una de les seves cares 
el tap d’argamassa amb que fou segellat quan es col·locaren les 
relíquies, i en el qual es pot llegir “[E]UBALDIS RELIQUI-
ARUM MARTYRIS XRISTI AMEN” o bé “UBALDIS RE-
LIQUIAE SUNT MARTYRIS XRISTI AMEN” segons les 
lectures que en va fer en Manuel Riu (1981: 334-335). Riu es 
planteja si aquesta referència pot correspondre al sacerdot de 
nom Eudald que fou martiritzat pels visigots arrians l’any 581 
(Riu 1981: 336), en temps de Leovigild. És evident que som 
davant la tomba d’un màrtir i que aquest fou força venerat per la 
població de Sorba i la seva rodalia, tal i com ho testimonia el fet 
que la necròpoli localitzada a l’exterior de la rotonda sepulcral de 

6. Tot i que Manuel Riu no ho acaba de dir clarament ja apuntà també aquesta 
possibilitat mentre analitzava el topònim de Sorba i indicava que derivava de 
Suburbano i ho feia parlant del jaciment de Sant Miquel de Sorba i d’Údura 
(Riu 1981: 324).
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Sorba s’inicia tot just enllestida la construcció d’aquesta rotonda 
i que perdura en el temps amb diferents nivells d’enterraments, 
tal com ho evidencià la intervenció arqueològica del Dr. Riu. La 
tomba d’un màrtir, la seva associació a Sant Eudald martiritzat 
el 581, i la devoció i veneració de la població per aquest, queden 
prou clares després dels estudis del Dr. Riu.

A les rodalies de la rotonda sepulcral de Sorba, Jordi Bo-
lòs, Iñaki Padilla i Montserrat Pagès hi localitzaren mostres de 
manifestacions eremítiques que associaren a “les àmplies zones 
abandonades que feien de partió entre el món musulmà i el 
cristià” (Bolòs, Padilla, Pagès 1981). D’aquestes, sembla prou clar 
el cas de la fornícula propera a Sant Miquel de Sorba. El cas de 
Can Benet, localitzat al municipi solsoní de Navès, no sembla tan 
clar ja que, objectivament, s’hi localitzaren tres tombes excavades 
a la roca i es pressuposa l’existència d’una cova quan assenyalen 
“la cova que hi devia haver dessota” de les roques basculades 
on són excavades les tombes, pressuposant que hi ha una cova 
amagada (Bolòs, Padilla, Pagès 1981: 358-360), de la qual sembla 
mancar la certificació de la seva existència.

A inicis del segle XX, no gaire lluny de Sorba, a ponent, 
Joan Serra Vilaró, excavà un centre productor de terra sigil·lada 
hispànica ja dins l’actual municipi de Navès, a la parròquia de 
Linya, al Pla d’Abella. Aquest centre estigué en funcionament als 
segles II i III dC (Cardona, Pou, Revilla 1996: 264). A poc més 
d’un quilòmetre de distància, i cap a ponent del Pla d’Abella, es 
localitza Linya o Linyà, segurament la villa Liziniano esmentada 
en un document de l’any 1050. És evident que aquesta villa cal 
relacionar-la amb el nom d’un fundus associat a un Licinius, i que 
el fet que al segle XI se l’esmenti així, indueix a pensar que als 
segles VI-IX es devia trobar en funcionament. No gaire lluny, al 
nord d’aquesta villa i en el mateix pla on hi havia hagut els forns 
d’Abella en època romana, es localitza Cal Passavant on, Joan 
Serra Vilaró, en 1925, hi documentà “las ruinas de un edificio 
levantado sobre un banco de arenisca, no muy compacta, con 
fragmentos de tégulas romanas por el suelo” (Serra Vilaró 1925: 
19). A l’interior d’aquest edifici de planta quadrangular i uns 12 
metres quadrats de superfície, hi documentà l’existència de dues 
tombes excavades a la roca, una violada i l’altra intacta. D’aquesta 
segona tomba Mn. Serra Vilaró en diu que “la tapa estaba muy 
bien labrada, de los cantos solamente, para encajar en el rebajo 
del borde del sepulcro. Las junturas estaban llenas de cal” i hi afe-
geix que, un cop treta la llosa l’esquelet, “tenía sobre el pecho una 
cajita de hueso, único objeto encontrado en el sepulcro” (Serra 
Vilaró 1925: 20). Com bé assenyala Mn. Serra Vilaró s’observa 
la contemporaneïtat de l’ús de tegulae i l’excavació de tombes 
a la roca cobertes amb una llosa; i sobre la caixeta esmentada, 
sense atrevir-se a valorar el seu significat, diu que li recorda a 
“lo que hizo San Basilio el Magno [c. 335 – 379], al celebrar 
por vez primera el santo sacrificio, de guardar parte de la Hostia 
para que la sepultasen con su cadàver, conforme al uso entonces 
existente de sepultar la oblada con los difuntos” (Serra Vilaró 
1925: 22), és a dir l’ofrena de pa feta pels familiars del difunt 
en el moment de l’ofertori en la missa del funeral. Si el màrtir 
documentat a Sorba es correspon amb Sant Eudald, el sacerdot 
que fou martiritzat pels visigots arrians l’any 581, tal com ho 
apunta el Dr. Riu, cal plantejar-se que el culte a Sant Eudald es 
devia iniciar poc després de la conversió de Recared (586-601) al 
catolicisme cap a l’any 587. La conversió del rei visigot i els fets 
recents del martiri de Sant Eudald podrien explicar perquè els 
enterraments del voltant de la rotonda sepulcral de Sorba s’inici-
en tot just enllestit l’edifici. En relació al sepulcre de cal Passavant 
documentat per Mn. Serra Vilaró a Navès, crec que també s’ha 

de situar després de la conversió de Recared al catolicisme. En 
aquest cas no es tracta de cap màrtir, ni sembla generar tombes 
al seu voltant, tot i que caldria comprovar-ho duent a terme una 
intervenció arqueològica, però s’hi edificà un edifici on la tomba 
que es pogué documentar sense estar violada permeté constatar 
l’existència d’una ofrena, la caixeta esmentada per Serra Vilaró, 
que acompanya al difunt, i que pot plantejar que es tracti d‘un 
enterrament cristià. Crec que seria d’estranyar, atenent que Sorba 
i cal Passavant deuen estar distants uns tres quilòmetres, que si 
a Sorba en temps de Leovigild s’estava perseguint als catòlics, 
que a cal Passavant s’hi edifiqués un sepulcre ben visible, per 
a un cristià, segurament també catòlic. Sembla més raonable 
pensar que aquest s’edifiqués quan els catòlics havien deixat de 
ser perseguits i el rei s’havia convertit al catolicisme.

Al nord de Linya es localitza una altra villa, concretament 
a Navès, a La Rectoria, en el camp que hi ha a sobre mateix 
i, on entre 1984 i 1988 s’hi realitzaren diferents intervencions 
arqueològiques sota la direcció de Josep Maria Gurt i Joana 
Xandri, i s’hi documentaren fonaments de murs d’època romana, 
els quals tenen una cronologia que va del segle I dC al segle V 
d.C. En aquest jaciment s’hi ha documentat ceràmica africana 
de cuina, terra sigil·lada hispànica d’Abella i terra sigil·lada sud-
gàl·lica (Cardona, Pou, Revilla 1996: 264). Malgrat la cronologia 
assignada, no es pot descartar la possible continuïtat d’aquest 
jaciment més enllà del segle V.

A Can Feliu, dins també de l’actual terme municipal de 
Navès, hi ha el “Camps dels Gira-sols” 7, que sovint s’identifica 
únicament amb la necròpolis, però que cal assenyalar que en 
aquest camp s’intervingué en tres punts diferents del mateix. 
D’una banda a la “zona A” on es localitzà l’esmentada necrò-
polis (IPAC 3826); d’una altra a la “zona B” on es localitzà una 
estructura quadrada; i finalment, a la “zona C”, situada a la part 
alta del camp, al costat est, on es documentà un cavall i un forn 
de calç. La necròpolis del Camp dels Gira-sols (Canela, Xandri 
1984; Malgosa, Subirà, Carrasco 1988; Xandri, Juan, Canela 
s/d: 10-108 i 149-151), corresponent a la zona A del jaciment, 
en tenim notícia per primera vegada quan la donà a conèixer en 
1983 Josep M. Feliu, propietari de Cal Feliu, el qual trobà, prop 
de casa seva “unes tombes rectangulars, excavades a la roca, de 
petites dimensions i tapades amb una llosa. A cada tomba hi 
havia un sòl individuo i segons les seves paraules, amb posició 
fetal” (Xandri, Juan, Canela s/d: 6).  A partir d’aquí es realitzà 
una prospecció en la qual es localitzaren sis tombes de banyera, 
i es constatà, principalment a la part més alta del camp, gran 
quantitat de ceràmica a torn i a mà, a nivell superficial, però no 
es localitzaren les tombes descrites pel Sr. Feliu (Xandri, Juan, 
Canela s/d: 6). El Camp dels Girasols és a uns 150 metres a 
ponent de Cal Feliu i el jaciment es troba a la banda sud-oest 
del camp en una zona de poca potència estratigràfica (de 15 a 
20 cm), on es localitza una necròpolis alt-medieval en la que 
es localitzaren un total de 29 tombes del tipus anomenat “de 
banyera”. D’entre elles, 22 corresponen a adults i 7 a infants, 
i se n’excavaren 9. Les seves mesures oscil·len entre el 1,90 i 
els 2 metres, per les tombes d’adults. I les tombes es situen 
cronològicament entre els segles VI-VII segons els arqueòlegs 
que excavaren la necròpolis (Xandri, Juan, Canela s/d). A la 
zona B del jaciment del Camp dels Gira-sols (Xandri, Juan, 
Canela s/d: 109-110 i 152), corresponent a la part central del 

7. Aquest jaciment fou prospectat en 1984 i excavat entre 1984 i 1986 per 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs. La direcció d’aquestes intervencions anà a càrrec 
de Mercè Canela i Garayoa (1983-1984), Joana Xandri i Solé (1983-1986), i 
Virgínia de Juan i Pla (1985-1986).
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camp, s’hi localitzà una estructura quadrangular de 10 x 10 
m, incloent-hi al nord-oest una altra de més petita de 2 x 4 
m, i documentant-se ceràmica de construcció, ceràmica a mà, 
ceràmica a torn oxidada i reduïda, sílex, destral polida, ferro i 
roca volcànica. A la part més alta del camp, es localitza la zona 
C (Xandri, Juan, Canela s/d: 111-150 i 153-157), al costat est, i 
en aquesta es documentà un cavall (Molist, Miró s/d) i un forn 
de calç. Segons Antoni Palet, després d’haver realitzat l’anàlisi 
d’un os humà, i d’un os de cavall, per tal de fer la determinació 
de N total, creu que el cavall és del mateix moment que la ne-
cròpolis documentada a la zona A (Palet 1987) i per tant, cal 
datar-lo del segle VI-VII.

Tentellatge, al nord-est de Navès, és l’indret on algun autor 
parla de l’existència d’un fortí romà d’època republicana (Tar-
radell 1978 i 1980; Bach 1982: 16; Cardona, Pou, Revilla 1996: 
262). L’adscripció a l’època romana d’aquest “fortí de Tentellatge” 
es basa en l’esment, en dues guies excursionistes de principis 
del segle XX, d’aquest jaciment com “Castell del Vilar” i, en 
una antiga memòria del Servei d’Arqueologia de la Generalitat 
republicana de l’any 1937 que l’esmenta, en un llistat de monu-
ments a protegir, com a “muralles romanes de Tentallatge”. Anys 
després, Miquel Tarradell hi va fer una campanya d’excavació, 
concretament l’any 1980, per a determinar la filiació romana 
del monument, però els resultats van ser negatius, essent els 
pocs materials exhumats adscrits a l’època medieval i moderna. 
Malgrat això, Miquel Tarradell mantingué que la Torre de Ten-
tellatge és un fortí romà republicà, pel control de la ruta Berga-
Solsona, i així es recull actualment a l’Inventari de Patrimoni 
Arqueològic de Catalunya (IPAC 3829). L’any 2006, Joaquim 
Pera feia incidència en aquestes contradiccions i observà que “és 
el pes de la tradició de considerar la pedra tallada en forma carre-
uada com un argument definitori per a l’adscripció romana d’una 
edificació; essent la tècnica constructiva un element determinant 
en la interpretació, un argument que preval pel davant d’altres 
evidències negatives destacables com ara l’absència de materials 
romans o la mateixa ubicació topogràfica de la fortificació, de 
difícil justificació en aquell indret en època romana” (Pera 2008: 
24). El material numismàtic que en ocasions s’ha esmentat com 
a procedent d’aquest jaciment (Cardona, Pou, Revilla 1996: 264, 
IPAC 3829), cal indicar que aquest només es coneix perquè Mi-
quel Taradell “recull la notícia oral de la troballa d’unes monedes 
ibèriques en el lloc” (Pera 2008: 24), tot i que a l’IPAC es diu 
que són al Museu de Lleida però, si realment és així, sorprèn no 
haver-les trobat publicades enlloc. És evident, al meu parer, que 
aquest jaciment, a dia d’avui, planteja forces interrogants sobre 
la seva cronologia, que obliguen a plantejar la realització d’una 
intervenció arqueològica que pugui esclarir la problemàtica es-
mentada, ja que la cronologia d’aquest jaciment de Tentellatge 
ara mateix planteja masses dubtes i no es pot descartar que es 
trobés en funcionament en el període aquí tractat.

Encara més al nord, a la Vall de Lord Superior, s’ha docu-
mentat la troballa d’alguna resta escultòrica romana de mar-
bre a Sant Llorenç de Morunys. Conservat al Museu de la Vall 
de Lord hi ha un fragment d’escultura de marbre blanc que 
representa una mà humana (MVL 817), essent trobat enmig 
del rebliment d’un dels sostres de la rectoria de l’església par-
roquial l’any 1967 (Amenós 2006-07: 474), i que ha estat datat 
en època tardoromana (Cardona, Pou, Revilla 1996: 264). Cal 
recordar que l’indret on es construí el monestir de Sant Llorenç 
de Morunys al segle IX-X, segons es desprèn de la documen-
tació alt-medieval, era conegut com villa Novezana. La troba-
lla escultòrica esmentada, així com aquest topònim, fa pensar 

en l’existència d’una antiga villa a Sant Llorenç de Morunys i, 
com a tal es recull en el quadre dels principals jaciments romans 
del Solsonès (Cardona, Pou, Revilla 1996: 264). El record de 
l’existència d’aquesta villa a la documentació alt-medieval, en 
el mateix indret on s’edificà el cenobi esmentat, fa plantejar que 
aquesta encara es trobés en funcionament entre els segle VI-IX8. 

L’esment de l’any 962 d’una villa cui vocabulum fuit villa 
Agilane (DEC 84), antropònim comú entre els visigots, fa pensar 
que aquesta degué originar-se en un context del segle VI-VII i 
que, per tant, l’arribada dels visigots degué comportar la creació 
de nous assentaments dels que aquesta villa en pot ser un bon 
exemple. La villa Agilane és una de les afrontacions del terme de 
Sant Sadurní del castrum de Pedrafulgent i, per tant, del sector 
septentrional i muntanyós de la Vall de Lord.

La Ribera Salada i la seva ocupació, tant en època romana 
com en el període aquí tractat, ens és força desconeguda tant a 
nivell de documentació escrita i epigràfica com arqueològica. 
Només la toponímia permet fer algun tipus d’aproximació, a 
partir de topònims com el de Sarri, a Lladurs. Aquest és el nom 
d’una villa documentada al segle X, i Sarri es troba relacionat 
amb Sarrius, un cognomen d’època romana ben conegut a la Pe-
nínsula Ibèrica i d’on deriven els diferents “Sarrià” (Sarrius + 
-anus), significant “sarri”, en èuscar, isard (Guiter 1992: 201). 
Tot això porta a plantejar que aquest assentament pot tenir un 
origen preromà o romà, tot i que cal tenir present que fins cap 
al segle VI-VII dC es parlà en aquestes contrades una llengua 
emparentada amb l’èuscar, i per tant, també podria haver-se ori-
ginat en aquests moments, però, difícilment més tard, ja que 
l’origen d’aquesta villa, cal pensar que hauria de ser anterior a la 
desaparició de l’ús d’aquesta llengua a la zona. És ben cert que a 
Sarri no hi ha hagut malauradament cap intervenció arqueològi-
ca, però amb aquests indicis podria ser un bon lloc per estudiar a 
nivell arqueològic. Un altre cas a tenir en consideració és el de la 
villa que vocant Pampano a Castellar de la Ribera, documentada 
l’any 957, i on el sufix  en -anus indueix a pensar en un possible 
origen romà i la designació d’un possible fundus. També a l’ac-
tual municipi de Castellar de la Ribera, hi ha un altre topònim 
a tenir present, el del castell anomenat Clerano de l’any 1073, és 
a dir Clarà, originat a partir d’un cognomen ben conegut: Clarus. 
La manca de recerca arqueològica en aquests indrets no permet 
determinar arqueològicament ni l’origen ni la perdurabilitat de 
l’ocupació d’aquests, però la transmissió d’aquests topònims de 
l’antiguitat a la documentació alt-medieval fa plantejar una pos-
sible continuïtat en el poblament i per tant la seva existència 
entre els segles VI-IX.

En relació al jaciment de can Sotaterra, cal fer esment a la 
seva necròpolis, on Mn. Serra Vilaró documentà dotze tombes, 
números 19 a 30 de la planimetria de l’excavació, excavades “en 
la tierra de escombros de ruinas romanas, tierra principalmente 
llena de fragmentos de tégulas y tiestos de ceràmica romana, 
por cuyo motivo no podemos dudar de que fueron sepultados 
con posterioridad a la destrucción de las termas; y por unos 

8. El monestir de Sant Llorenç de Morunys es construirà al locum quod dicitur 
Novezano (DSLM 1), lloc documentat l’any 971. L’any 1064, el comte i marquès 
Ermengol III i la seva dona la comtessa Adalert fan una donació  a la domum 
Sancti Laurentii cenobii que es troba in villa vocitata Novezana (DSLM 8) i, l’any 
1084, el comte i marquès d’Urgell Ermengol IV i la seva esposa la comtessa 
Adelaida fan donació al monestir de Sant Llorenç de Morunys que es troba a 
la villa vocitata Noveçana (DSLM 10). Totes aquestes referències parlen d’una 
vila que degué precedir a la creació del monestir de Sant Llorenç en el mateix 
indret on aquest es troba, i que quan aquest s’hi edificà, aquesta ja havia deixat 
de funcionar com a tal, i només en restava el record de la seva existència en 
aquell indret.
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pocos fragmentos visigóticos (lámina XIII, figs. 1 a 8 y 10 y 11) 
encontrados muy superficialmente en este sitio, el 4 estaba cerca 
del sepulcro 29, suponemos que a estos tiempos corresponderían, 
haciéndonos deducir que hacia el siglo V ya estarían destruídas 
nuestras termas” (Serra Vilaró 1924: 29-30). Les tombes 24, 26 
i 27 conservaven part de les tegulae, la resta es localitzaren sim-
plement dins una fossa, documentant-se alguns claus de taüt, i 
sense aixovar associat a les tombes, a excepció de la tomba 30 que 
tenia un ham de coure a tocar dels ossos del peu (Serra Vilaró 
1924: 29). La datació del jaciment de Can Sotaterra ha estat 
establerta entre el segle II a.C i el V d.C (Cardona, Pou, Revilla 
1996: 264), havent-se documentat la presència de material de 
construcció, ceràmica campaniana A i B, terra sigil·lada hispànica 
d’Abella, terra sigil·lada gàl·lica paleocristiana, i motlles per a la 
fabricació de ceràmica (Daura, Pardo 1990: 149; Cardona, Pou, 
Revilla 1996: 264). El moment de funcionament de la necròpolis 
atenent, però, a les observacions de Mn. Serra Vilaró, cal situar-lo 
amb posterioritat a la destrucció del jaciment romà, al menys de 
les termes, i per tant en un context del segle V-VI.

En relació al Solsonès meridional, el Serrat dels Moros de 
la Codina, a Pinell, és un jaciment conegut des dels anys 90 
del segle XX (Cardona, Pou, Revilla 19969), excavat (Anònim 
1996, 1998a, 1998b, 1999a, 1999b, 2002b; Asensio i altres 2001a, 
2001b, 2002) i on l’ocupació romana ve marcada per la presència 
de ceràmiques d’època republicana i altres elements com grans 
carreus, estucs pintats o pollegueres de pedra, essent interpretat 
“probablement” com “un establiment romà de certa importàn-
cia, amb funcions de control militar de les terres” (AaDd 2012: 
344). Cal indicar que aquest jaciment ha estat identificat amb 
el Castel de Miralles dels documents alt-medievals. Clariana fou 
documentat l’any 1012 com a castell i dóna nom al municipi 
actual de Clariana de Cardener. És un topònim a tenir present en 
l’estudi de l’ocupació del Solsonès meridional en època romana. 
Aquest, al igual que suc ceeix amb Clarà, penso que s’origina a 
partir d’un cognomen ben conegut, Clarus però, amb el sufix –ana 
que s’associa a les villae. En el límit municipal entre Clariana de 
Cardener i Riner, s’hi localitza can Nadal (Clariana de Carde-
ner) i can Ponç (Riner), on es localitza una villa, una necròpolis, 
forns de tegulae, material de construcció, estuc, una ara romana, 
i restes epigràfiques (Cardona, Pou, Revilla 1996: 264). A Su es 
documenta “La Casa Cremada” (Principal, Rigau 1993), on s’ha 
documentat una estructura rectangular interpretada com a posta 
i on s’ha documentat la presència de terra sigil·lada hispànica, 
ceràmica africana de cuina i material constructiu, essent datada 
a l’alt imperi i, per tant, sense continuïtat en el període objecte 
d’aquesta ponència. Exceptuant aquest darrer cas, dels altres ig-
norem el moment en què aquests assentaments deixen de fun-
cionar o bé encara es troben en funcionament amb posterioritat 
als segles estudiats aquí, com per descartar que poguessin tenir 
continuïtat als segles VI-VII d.C.

Com ja evidencià l’excavació de la Casa Cremada de Su o 
els diferents estudis de Josep Castany referits a la prehistòria 
del Solsonès, l’activitat ramadera a la comarca es troba ben do-
cumentada des de la prehistòria fins als nostres dies, i del segle 
VI-VII ha estat datat el jaciment del Collet dels Clapers de 
Segués (Pinós), corresponent a un hàbitat on es documentaren 
dues peces d’una premsa de vi o oli (Guàrdia 2000). És al sud-est 
d’Ardèvol on es localitza la casa de Segués o Seguers i, a migdia 

9. En aquest estudi el jaciment és referenciat simplement com “La Codina” i 
es parla de la presència d’un poblat ibèric, amb muralles i torre, i datat al segle 
II a.C.

d’aquesta es troba el jaciment del Collet dels Clapers de Segués  
(IPAC 11785), on als anys 50 del segle XX Antoni Llorenç rea-
litzà una primera excavació i anys després Jordi Guàrdia hi realit-
zà un sondeig l’any 1994, i una altra excavació arqueològica l’any 
1995 que permeté documentar diversos trams de murs de pedra 
seca, lligada amb fang, que formaven una habitació i diversos 
murs que formaven la planta d’un edifici de quatre habitacions 
comunicades entre si amb els corresponents accessos, així com 
ceràmica grisa de cronologia alt-medieval dels segles VI-VII, així 
com una base i un contrapès de premsa. Jordi Guàrdia interpretà 
les restes com una “estructura arquitectònica amb funcionalitat 
econòmica i productiva, que amb tota seguretat formà part d’una 
agrupació més gran de caràcter comunal, establerta temporal-
ment en el període alt-medieval (segles VI-VII), segons indica 
la ceràmica”(Guàrdia 2000).

el solsonès als segles vIII-IX: les aportacions  
de la historiografia i l’arqueologia
Pel que fa als segles VIII-IX podem dir que la feina es troba 
quasi bé tota per fer. Del temps en què el Solsonès es trobà sota 
la influència de l’emirat omeia de Còrdova cal assenyalar que, fins 
ara, tant la historiografia com l’arqueologia no han aportat gaires 
dades per tal de conèixer i entendre allò que succeïa al Solsonès 
en aquests moments.

En el cas de la bibliografia historiogràfica referida al Solso-
nès, com a d’altres àrees extremes de la Marca Superior andalu-
sina, cal assenyalar que sovint ha menystingut la incidència que 
va tenir la conquesta musulmana i la seva conseqüent ocupació. 
Domingo Costa i Bafarull es limita a constatar la invasió de 
la península, entre els anys 711 i el 714, fent una descripció 
apocalíptica per l‘àrea de Solsona, amb un paisatge devastat, 
enrunat i bàsicament despoblat, tot i no aportar cap mena de 
documentació per a argumentar-ho (Costa i Bafarull 1959: 32-
35). Antoni Llorens, en la que, encara avui, és l’obra de referèn-
cia de la historiografia de Solsona i el Solsonès (Llorens 1986) 
suavitzà la imatge donada per Costa i Bafarull quan hi dedica el 
cinquè capítol del primer volum a “l’ocupació sarraïna” (Llorens 
1986: 101-108) però, del Solsonès, només en parla en poc més 
de dos paràgrafs en tot el capítol, i es limita a constatar que hi 
van ser “des dels volts del 716 fins el 78910, que comprenen dues 
generacions”, i diu que “no és d’estranyar que en aquesta comarca 
no hi hagi quedat rastre d’aquella dominació”, i que els sarraïns 
no deixaren “ni vestigis arqueològics, ni toponímics” (Llorenç 
1986: 106). Aquesta afirmació és totalment gratuïta, ja que mai 
s’ha plantejat un projecte de recerca arqueològica per a trobar 
moros i sarraïns, i que l’absència de topònims que fan referència 
a l’etapa emiral no és tan evident com pretén Llorens. De fet, fins 
i tot sembla agosarat restringir la presència de moros i sarraïns al 
període de l’any 716 a l’any 789 quan, tot i existir documentació 
del bisbat d’Urgell referent a moments ben primerencs del segle 
IX, el Solsonès no es troba documentat fins que ens trobem en 
el pas del segle IX al X.

Només a partir dels anys noranta del segle XX, i des de 
l’arabisme, s’ha començat a articular un discurs que pot explicar 
que succeïa al segle VIII al Solsonès. De fet, la primera apro-
ximació al Solsonès sota domini islàmic es publicà l’any 1991 

10. La raó de Llorens per donar com a data final del domini sarraí del Sol-
sonès l’any 789 és que dóna per suposat que després de que Girona passà 
a mans dels francs l’any 785, a aquesta la seguiren Cerdanya i Urgell i, “al dir 
Urgell ha d’entendre’s tota la seva diòcesi, ço que es realitza probablement 
l’any 789, establint-se la nova frontera cristiana que passa per Madrona i Sol-
sona i enclou tot el Solsonès del Nord i Sud-est” (Llorens 1986: 107).
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(Balañà 1991) ja que l’absència de ciutats o de fortificacions 
rellevants al Solsonès, combinat amb el tòpic historiogràfic que 
presenta als invasors musulmans atrinxerats darrera les muralles 
de les ciutats o fortificacions de certa rellevància, fa que sovint 
s’hagi arribat a negar la pròpia presència musulmana. Malgrat 
tot, les aportacions realitzades els darrers anys des dels camps 
de la pròpia historiografia, des de l’arqueologia, i des de l’estudi 
de l’onomàstica, han portat a replantejar aquesta visió, malgrat 
que, com diu Jaume Oliver, “es pot afirmar que l’actual Solsonès 
va tenir un domini islàmic relativament breu i, sobretot, imper-
fecte, propi d’una zona fronterera perillosa (tagr). Per això cal 
suposar que tant el procés d’islamització com la transformació  
de l’organització de l’espai rural i dels processos de treball hi van 
romandre inacabats, sobretot a la meitat nord de la comarca” 
(Oliver 2003: 20). Personalment, no tinc tan clara aquesta per-
cepció atenent a que, al Solsonès, la toponímia permet detectar 
com a mínim quatre casos de possibles assentaments tribals, tal 
com es veurà, tot i que cal indicar que l’estudi de Jaume Oliver 
es troba centrat en la zona de l’actual municipi d’Odèn, a la 
capçalera de la Ribera Salada, on no se’n detecta cap.

Tanmateix, després de la conquesta musulmana hi continuà 
havent-hi població hispano-visigòtica al Solsonès, en ocasions 
desplaçada i en d’altres ocasions a les seves propietats. Així, per 
exemple, a la Roca de Canalda es documenten les Coves dels 
Moros, també conegudes com Castell dels Moros, les quals sa-
bem que foren ocupades, segurament per aquells que fugien. De 
ser així, aquests es trobarien amb la població de tipus bascoide 
del locum de kanavita durant els segles VIII i IX, circumstància 
i moment que propiciaria la desaparició de la llengua que ha-
via generat topònims com els de kanavita, Ysanta, etc. Bernabé 
Cabañero parla del “castillo troglodítico de Canalda” a l’hora de 
referir-se a aquestes coves de la Roca de Canalda, i Bonnassie 
ens diu, a la frontera vista des del costat cristià, que protegir-se 
és el primer imperatiu, i per això tots els refugis són bons i, en 
primer lloc, les coves, les quals també són cercades per les pri-
meres esglésies11 (Bonnassie 1979: 106-107). Bernabé Cabañero 
destaca les bones condicions per a la defensa d’aquest conjunt de 
coves al assenyalar que “se ubica en un cortado de gran visibilidad 
y está separado  por unos veinte metros, distancia ésta que los 
defensores debían salvar con una escalera de mano” (Cabañero 
199: 228). Aquestes coves eren prou espaioses i disposaven d’ac-
cés a l’aigua, cosa que contribuïa al seu ús com a lloc de defensa.

La confirmació de famílies hispano-visigòtiques en les seves 
propietats, sota domini islàmic, queda reflectida en un fragment 
del viatger i geògraf del segle X, Ibn-Hàwqal, al Kitab sûrat al-
ard, on deia que “A Al-Andalus hi ha moltes propietats agrícoles 
amb milers de persones que no viuen de manera urbana. Són 
hispano-visigots que segueixen la religió cristiana. De vegades 
es rebel·len, i alguns d’ells es refugien en castells” (Text d’ Ibn-
Hàwqal citat a Epalza 1991: 62). Aquest text, sovint aplicat a 
les regions muntanyenques andaluses, segons Míkel de Epalza 
no pot ser entès de forma tan restringida i cal aplicar-lo a tot 
Al-Andalus, i fent referència als dos primers segles i mig de 
la història islàmic-cristiana de tota la Península (Epalza 1991: 
62). Pere Balañà també es refereix a aquestes comunitats quan 
parla de “cristians més o menys arabitzats en els seus hàbits de 
comportament externs”, és a dir els mossàrabs, i assenyala que 
“residien majorment en àrees rurals i muntanyenques” perquè 

11. En relació a l’existència de coves habilitades com a esglésies, en el 
cas del Solsonès cal indicar l’existència del topònim “les Esglesietes” (Navès) 
enmig d’uns penya-segats a migdia de la Planella de Sòbol i a tramuntana de 
la Rasa de Vilamala, tot a ponent de la Mola de Lord. 

defugien de residir en les ciutats, on l’Islam es trobava més ins-
titucionalitzat (Balañà 1997b: 21). Aquest podria ser el cas de 
la villa Liziniano prop de Navès  i d’origen romà o, el de la villa 
cui vocabulum fuit villa Agilane a la Vall de Lord Superior i que 
sembla d’origen got.

Aquesta continuïtat de poblament hispano-visigòtic no entra 
en contradicció amb la creació de nous assentaments realitzats 
pels conqueridors musulmans, com succeeix en el cas dels qila’ 
o dels palatia periurbans i els viaris o territorials estud iats per 
Ramon Martí i el Grup de Recerca Ocorde que encapçala aquest 
investigador12. Els possibles palatia periurbans existents al Solso-
nès, només es podrien localitzar a la part meridional d’aquesta, 
relacionats amb Cardona o amb Calaf. La resta de palatia hauran 
de ser considerats com a palatia viaris o territorials. Fent un 
repàs de la toponímia actual del Solsonès, hi trobem diferents 
indicis de la presència d’aquests palaus emirals a la comarca, on 
es documenten topònims com Palou o Palà, als quals cal afegir 
algun Falou i Palet.

A l’actual municipi de Lladurs, hi localitzem un Palou, el 
qual dóna nom a una casa, una serra, una obaga i dues rases, una 
al nord i l’altra al migdia de la casa esmentada. Aquest topònim 
es troba documentat com a Palaol l’any 1185, i es localitza entre 
el riu de Canalda, al nord, i la Serra de la Móra, al sud, essent el 
límit oriental d’aquesta serra el Serrat del Moro. La referència 
al moro, en el topònim d’aquest serrat veí d’aquest Palou pot 
venir a reforçar la idea de l’origen emiral d’aquest possible palau, 
així com determinar que qui el posseïa podria ser un maurus o 
bereber, tot i que cal no oblidar la creença que afirma que les 
referències als “moros” a la toponímia només són referències a 
coses antigues de temps imprecisos, una creença que crec que en 
alguns casos caldria començar a qüestionar. Cal assenyalar que, 
aquest palau, es troba just en el límit de les terres de conreu, just 
abans d’entrar a les muntanyes del Prepirineu. També es relaciona 
amb una via de comunicació documentada l’any 1117, moment 
en què es documenta la via ad Palaols, corresponent al camí que 
va d’Isanta a Palou, que d’Isanta va al Camp Gran de la Salada 
Vella des d’on pren el camí d’Odèn i va a cercar el Revolt de la 
Rasa fins arribar a Palou. Al Solsonès meridional també es detec-
ta la presència de palatia, però associats a centres territorials que 
queden fora de l’actual comarca del Solsonès. Aquest és el cas 
de diferents topònims que podrien documentar possibles palaus 
emirals, tot i que algun el topònim sembla que vindria donat 
més pel cognom d’un propietari de la casa que no pas per l’exis-
tència d’un palau. Aquest darrer cas seria el del nucli d’Ardèvol, 
a l’actual municipi de Pinós, on es troba una casa anomenada 
Cal Palou, a tocar de la Torre o Castell d’Ardèvol o, el d’una 

12. Ramon Martí és del parer que el concepte palatium cal relacionar-lo 
amb el balad àrab, que només pogué establir-se amb la conquesta musulma-
na, concretament, a la segona dècada del segle VIII. Aquests palaus poden 
ser fundacions ex novo o reocupacions d’assentaments anteriors. La xarxa 
de palatia, associada al poder efectiu dels àrabs, es vertebra a partir de les 
ciutats conquerides, i es distingeixen, seguint amb Ramon Martí, dos tipus 
de palaus, uns periurbans, localitzats al voltant d’una ciutat episcopal, d’un 
centre territorial o d’una fortificació rellevant, i uns altres que Martí anomena 
“viarios o territoriales” caracteritzats per la seva dispersió estratègica, essent 
escales o punts d’avituallament de guàrdies, postes o tropes en moviment. 
Tot i allò que s’acaba d’assenyalar, Ramon Martí indica que “a les desenes de 
casos identificats a les comarques litorals, prelitorals o de la Depressió Cen-
tral només podem contraposar alguns exemples puntuals que es localitzen a 
les comarques pirinenques o en altres àrees de muntanya” (Martí 2001: 299; 
2003: 100). Aquests palaus acostumen a ser explotacions agrícoles, situats en 
pla o a mitja alçada, i rares vegades ocupen posicions prominents, cosa que 
fa pensar a Martí que “la desigual distribución de los palacios puede ser un 
índice fiable, en última instancia, sobre el diverso grado de desarrollo agrícola 
de las diferentes comarcas a inicios del siglo VIII, cuando se verificó el quinteo 
coránico” (Martí 2001: 299).
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casa anomenada Cal Palà a tocar de la LV-3002, a Su (Riner). 
Personalment, m’inclino a desestimar la possible existència d’un 
palau emiral en aquests indrets, perquè crec que ve donat pel 
cognom d’un propietari de la casa i no pas per l’existència d’un 
palau. Més fiable pot ser el cas també de Su, on hi documentem 
no gaire lluny del nucli de Su, al nord-est d’aquest un indret 
anomenat “el Palà” corresponent a l’actualitat a un camp. Les 
fonts escrites parlen d’una domos de Palacio l’any 1119 que es 
localitza a la zona de Riner. Personalment m’inclino a pensar que 
d’haver existit un palau emiral a Su caldria cercar-lo en aquest 
camp, però malauradament en aquest indret no s’ha realitzat 
cap tipus d’intervenció arqueològica per a confirmar o refutar 
l’existència del palau en qüestió. A més, cal assenyalar la presència 
d’un altre topònim que fa pensar amb la possibilitat que també 
s’hagués originat en època emiral, “el Cirer”, possiblement rela-
cionat amb les famoses “cireres” que han estat relacionades amb 
torres d’època emiral. Aquest topònim “el Cirer” es localitza al 
nord-oest i a tocar del topònim ”el Palà”. L’existència d’un pos-
sible palau emiral a Su, crec que s’hauria de relacionar amb la 
xarxa de palaus periurbans de Cardona, com també ha de ser el 
cas de Palà de Coma a Bergús (Cardona, Bages). A Llobera, es 
documenta un Palet i un Falou força propers entre ells.  Referit 
a una casa es documenta un Palet que té associat un Pla de Palet, 
el qual és a tocar de la LV-3005. Falou, també associat a una casa, 
té associat una Plana de Falou, la qual és a tocar de la C-451. A 
tot això cal afegir que en el trajecte que porta del Pla de Palet 
a la Plana de Falou hi ha una Vila-seca, un altre topònim que 
pot associar-se a aquests contextos cronològics tal i com s’ar-
gumentarà. Entre Prades i la Molsosa, a l’actual municipi de la 
Molsosa, a la part més meridional del Solsonès, es documenta 
un “Bosc del Palà”. L’existència d’un palau a la zona caldria ser 
confirmada o refutada, estudiant aquesta zona del Bosc del Palà 
i, de confirmar-se, segurament caldria relacionar-lo amb Calaf, 
a l’actual comarca de l’ Anoia, que al igual que la Molsosa, forma 
part de la denominada Alta Segarra. Cal recordar que els primers 
enclavaments militars que genera la conquesta musulmana i que 
s’intercalen entre les ciutats antigues, com ja s’ha dit, s’associen al 
terme àrab qal‘a, d’on s’origina el nom de la població de Calaf13 
que, en època emiral, degué ser el centre territorial de l’Alta Se-
garra, on també devia estar inclòs l’actual municipi de la Molsosa 
i el Palà que aquí ens ocupa.

Corresponent al domini emiral també són unes fortificacions 
conegudes als documents medievals com a guàrdies, amb les 
quals cal identificar segons algun autor  les “cireres” de la topo-
nímia (de l’àrab  hiràssa o hiraza > cirèsa > cirera) (Balañà 1997b: 
67). Talaies (talí‘a, plural tali‘àt), alimares (al-manàra) o fars, així 
com els derivats de bürj com “borja” o “borges”, també fan re-
ferència a fortificacions i, tots aquests semblen documentar-se 
al Solsonès.En relació a les guàrdies, el topònim de la Guàrdia 
el trobem documentat a Navès, a l’extrem sud-occidental del 
Pla de Busa, referit a una elevació i no a cap casa, a l’extrem 
septentrional de la Carena de cal Moixí i controlant el Coll 
d’Arques. El nom d’Arques, segons Pere Balañà, “fa referència 
a la ramaderia ovina practicada en terres catalanes pels berbers 
immigrats” (Balañà 1991: 25). Desconec en què es basa aquesta 
afirmació però, si això és correcte, vindria a reforçar la idea de 
la presència de berbers, els mauri de la documentació llatina i 
els moros de la toponímia, en aquesta zona. Malgrat això cal 

13. Segons indica Albert Benet Calaf és un topònim d’origen bereber tot 
i que no explica la seva etimologia (Benet 1991a: 374). Ramon Martí recull 
el topònim de Calaf entre els qila’ probables, i situant-se en el nus viari que 
uneix les comarques del Pla d’Urgell, la Segarra i el Bages (Martí 1999: 727).

assenyalar que la toponímia referida a “Arques” es concentra bà-
sicament a comarques de la Catalunya Vella sent estranya a la 
Catalunya Nova. Pere Balañà, a Navès, hi documenta la Rasa de 
Cirera (Balañà 2002: 63), a la qual cal afegir la Vilacireres que fa 
referència a una casa amb la qual es relacionen els topònims de 
Torrent de Vilacireres i Bassot de Vilacireres. A Sant Llorenç de 
Morunys  es documenta una casa anomenada “la Talaia” a migdia 
del Torrent de les Salines i a tramuntana del quilòmetre 31 de la 
carretera LV-4241a i, en el cas de la Vall de Lord cal assenyalar 
l’existència del topònim “el Farell”, a l’actual municipi de Navès, 
prop del Serrat de Torreblanca i de la rasa de Vila-seca, associada 
aquesta a una casa i a un curs d’aigua amb el mateix nom, i a la 
mateixa zona on es documenta una “Font de Ramis”, topònim el 
de Ramis que cal indicar que correspon a un antropònim àrab. A 
mig camí de Cambrils i Odèn s’hi documenta la “Cirera” referit 
a una casa, que podria tenir perfectament un origen islàmic i a la 
qual s’associa la “Font de Cirera”, la “Solana de Cirera”, la “Serra 
de Cirera” i la “Rasa de Cirera”, tot a tramuntana del serrat de 
la Font Vella i a llevant del riu Fred, entre la rasa de la Font i la 
rasa de Cirera. També a Odèn, prop de Cambrils, es documenta 
el Pla de les Guàrdies. Més al sud, a Lladurs, documentem una 
casa anomenada la Guàrdia, a l’oest del Tossal de la Guàrdia, 
i entre aquesta casa i aquest tossal, hi documentem el Camp 
dels Cirers, que també sembla fer referència al mateix. Aquesta 
guàrdia es troba al costat d’un camí que surt de Solsona i va en 
direcció al Soler de Timoneda. La Cirera, corresponent a un 
veïnat del municipi actual de Lladurs, es troba relacionada amb 
els Plans de Cirera, on hi ha l’Hostal de Cirera, i Cirera d’Avall, 
Cirera d’Amunt, l’Alzina del Pla de Cirera, el Tros de Cirera, els 
Camps de Cirera, el Bosquet de Cirera, el Tros de Cirera Avall, la 
Font de Cirera Avall i la Rasa de Cirera, tot proper de la Rasa de 
Musella que Balañà recorda que es un topònim derivat de l’àrab 
al-mus’    äl·lá, concepte que fa referència a un oratori (Balañà 2002: 
62). A tot això cal afegir l’existència de l’església de Sant Miquel 
del Pla de Cirera, ja esmentada l’any 1102, així com del Mansus 
Ciresa del 959. Aquesta Cirera, a Lladurs, de fet és el nom d’un 
alou ben documentat ja al segle X que ha donat nom a aquests 
diverses cases i a un hostal i, a Cirera hi trobem Sant Miquel de 
l’Alzina (IPAC  3808), també coneguda com Sant Miquel de 
l’Alzina del Pla de Cirera, Sant Miquel del Pla de Cirera, i Sant 
Miquel  de la “villa Paliariensi”, localitzada prop de la caseta de 
l’Alzina,  al cim d’un petit turó dedicat a Sant Miquel i, es troba 
documentada des del segle XI (CR XIII: 58). Mn. Serra Vilaró, 
en el seu llibre Civilització megalítica a Catalunya, al parlar del 
sepulcre de Sant Miquel de l›Alzina, diu que és situat al sud-est 
de les ruïnes de la capella de Sant Miquel, i en una nota a peu de 
pàgina afegeix que aquesta capella és “construïda damunt ruïnes 
consistents en parets i sitges pre-romans». Aquesta església fou 
objecte d’una intervenció arqueològica a principis del segle XX, 
segurament entre 1909 i 1925, sota la direcció tècnica de Joan 
Serra Vilaró que recollí ceràmica en prospecció, no descartant 
que també hi hagin materials procedents d’excavacions fetes per 
en Serra Vilaró a uns 100 metres d’aquesta església, conservats 
al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. Procedent d’aquestes 
prospeccions cal assenyalar que hi ha material ibèric i tardoantic 
procedent de Sant Miquel de l’Alzina, i el material tardoantic 
fou localitzat al “Nord de la caseta de l’Alsina”. També a Lla-
durs, però a Timoneda, hi trobem la Serra de Cirera, a tocar del 
Capmàs de la Guàrdia, del Mansus Almosela documentat l’any 
1135, a més d’un Serrat dels Moros, entre d’altres topònims que 
Balañà també els assigna un origen aràbic (Balañà 2002: 62). Al 
Solsonès meridional les guàrdies i “cireres” també es troben ben 



actes / III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014

61 / 

representades. Aquestes les trobem a Clariana de Cardener on 
es documenta una casa anomenada la Guàrdia, a l’est del Pla de 
la Guàrdia i a l’oest de la Costa de la Guàrdia, i a l’extrem de 
migdia del Pla de la Guàrdia es documenta un altre topònim 
d’interès: la Torre. Al nord-oest del Pla de la Guàrdia es torna 
a documentar el topònim de la Guàrdia, a tocar del Ginebrar. 
Aquest conjunt de topònims es localitzen a l’alçada dels quilò-
metres 72 i 73 de l’actual carretera C-55, prop de Santa Susanna, 
però a l’altre costat de la carretera esmentada. Al mateix costat de 
la carretera C-55 on es troba Santa Susanna, però al quilòmetre 
74 es localitza el Bosc de la Guardiola. A Riner es documenta el 
topònim Guardiola referit a una casa, on també hi ha l’Obaga de 
Guardiola i la Rasa de Guardiola que desemboca al riu Negre i a 
tocar d’un camí que arriba a Solsona que pot comunicar aquesta 
amb Torà passant per Torredenegó i Vallferosa. A Pinell es torna 
a documentar el topònim de “la Guàrdia”, aquest cop prop de 
la vila-closa de Sant Climenç, prop de la rasa homònima a la 
vila-closa, en un camp al nord dels Plans o Caseta de Mont-
roig, i a tocar del camí que de Sant Climenç va a Castellvell 
passant pel costat de Torregassa. També a Pinell es documenta 
una casa anomenada Guardiola, on també es documenta l’Obaga 
del Termenat de Guardiola i el camí de Santgrà a Guardiola, tot 
a migdia de Madrona. De “cireres” en tenim a Clariana de Car-
dener on es localitza La Cirera, que té a prop el Coll de la Móra, 
la Cirera d’Amunt, al mateix terme municipal, entre els plans de 
Sant Just i Joval, i la Cirera d’Avall, a Montlleó a prop del riu 
de la Móra són altres exemples documentats per Balañà (2002: 
63). La Cirosa és el nom d’un mas documentat amb aquest grafia 
abans de 1458 com a dependència del castell de Riner (Balañà 
2002: 63). A Pinell també hi trobem un altre topònim que cal 
relacionar amb les “cireres”, es tracta d’una casa anomenada Vall-
cirera, amb la qual s’hi relaciona l’Obaga de Vallcirera, Trossos de 
Vallcirera i el Barranc de Vallcirera. A Pinós es documenta una 
casa anomenada “Cirera” a la qual s’associa l’Obaga de la Cirera, 
la Font de la Cirera i el Collet de la Cirera.

Sobre fars o alimares que tanta bibliografia han generat als 
darrers anys, al Solsonès semblen documentar-se dos fars, un al 
Solsonès meridional, derivat directament del mot àrab al-manar, 
el “Clot de la Font del Manar” a Pinell, i un altre a la Vall de 
Lord esmentat com “el Farell”. En relació als noms de “borja” 
o “borges”, derivats de bürj, al Solsonès només consta un cas, 
concretament una casa anomenada “la Borja”, localitzada a la 
Molsosa. No deixa de cridar l’atenció que l’únic cas de bürj és 
localitzi en un municipi on no es documenten cap altre tipus de 
torre relacionada amb el món islàmic. La toponímia del Solsonès 
també esmenta dues talaies, localitzades aquestes a tocar de Sant 
Llorenç de Morunys i Solsona, curiosament les dues úniques 
poblacions de la comarca que històricament han arribat a desen-
volupar uns espais clarament urbans, tot i que amb posterioritat a 
aquests segles. És curiós també que les dues talaies del Solsonès 
es localitzin a la zona de la Vall de Lord Superior i a Solsona-
Olius on no es documenten ni guàrdies, ni cireres, ni alimares, ni 
fars que en canvi tenim distribuïts a la major part de la comarca.

Altres assentaments, on degué instal·lar-se la població, ori-
ginats possiblement al segle VIII, poden correspondre als to-
pònims que semblen derivar-se de diferents ètims àrabs com 
ara qabàil, rahl o rahal, o mànzil, alguns d’ells documentats al 
Solsonès, als quals cal afegir les Vila-seca.

Pere Balañà apuntava l’any 1991 que el topònim de Cavall 
“probablement és la fossilització del mot àrab qabàil” (Balañà 
1991: 25). Aquesta paraula àrab, vol dir “tribus” segons explica 
aquest autor i, al Solsonès hi documentem tot un conjunt de 

topònims referit a diferents establiments que fan pensar amb la 
seva presència a la comarca. Cal plantejar-se si el topònim del 
Cavall (Navès) a ponent del Cardener i al nord de Castelló;  de 
Cavallol (Lladurs) a llevant del Serrat del Castell de Lladurs; de 
Cavall (Olius) a mig camí entre Solsona i Olius; i de Cavallol 
(Pinell) al nord de Madrona poden tenir el seu origen en esta-
bliments de tribus, possiblement berbers. Cal recordar que la 
presència de berebers al Pirineu és evidenciada ben aviat quan 
tingué lloc la rebel·lió del valí bereber Munussa a Septimània, 
contra l’autoritat de l’emir, primer cas conegut de revoltes in-
ternes, i primer cas d’oposició violenta entre moros i sarraïns. 
Munussa fou acorralat a Llívia, a la Cerdanya, d’on intentà fugir, 
però es suïcidà en veure’s atrapat. És clar, per tant, que un bere-
ber, Munussa, exercia de valí a la zona, però allò que no queda 
clar és on eren aquells que seguiren a Munussa, on residien 
aquests berebers? Cal suposar que en algun districte territorial 
del Pirineu o del Prepirineu i, aquests topònims poden ser un 
indici per detectar-los. Malauradament, la manca de recerca 
arqueològica no permet ni confirmar ni refusar aquesta hipòtesi. 
El Cavall, documentat com mansione dominica ad ipso Cavallo, és 
a ponent i a tocar del Cardener, al nord de l’actual municipi de 
Navès, i al sud del Pont del Cavall que travessa el Cardener. Sant 
Andreu del Cavall o Sant Pere del Cavall es troba documentat 
des del segle XI, reedificat al segle XVII, essent l’antic temple 
romànic integrat entre la casa del Cavall i l’entrada del temple 
de l’any 1603, entre els quals es troba l’accés a aquest, tapiat (CR 
XIII: 197). Cal assenyalar que l’existència d’aquesta casa podria 
haver-se iniciat al segle VIII, originada en un assentament de 
tipus tribal atenent al seu topònim per les raons exposades.

Els llocs que porten un nom derivat de rahl o rahal, segons 
Ramon Martí indica, han donat lloc, en català, a noms com “ra-
val“ que, tot i que pot designar un barri extramurs d’una ciutat, 
també pot designar un llogaret rural (Martí 1999: 7). Al Solso-
nès, aquest podria ser el cas de “El Raval” on hi ha unes edifica-
cions aïllades i abandonades, a l’actual municipi de la Molsosa, 
a les afores d’Enfesta i a tocar d’un camí. 

Un altre nom a tenir present és mànzil que, segons Pere 
Balañà, “té un àmbit semàntic molt extens”, referint-se segons 
aquest autor a la idea general d’aturar-se en un indret i es pot re-
ferir tant a una casa juntament amb uns terrenys per conrear, com 
un assentament tribal complet, a més d’un campament militar 
provisional, així com també a un hostal, un estatge, una posta o 
un alberg al costat d’una via de comunicació (Balañà 1997:80-
81). En aquest darrer sentit, Ramon Martí també assenyala la 
possibilitat que el topònim de Maçana, tot i expressar les seves 
reserves, podria derivar-se del terme àrab mànzil designant un 
casa de postes (Martí 2001: 308). Balañà en el seu llibre sobre 
l’Islam a Catalunya (segles VIII-XII), exemplifica la toponímia 
derivada de mànzil amb diversos exemples, entre els quals n’hi 
ha del Solsonès, concretament, els casos de Massafreds (Pinós) i 
Massarrúbies (Lladurs). A mànzil, Balañà hi associa els topònims 
resultants en Massa-, Maça-, Maxa-, a més dels de Sama-, cosa 
que de ser així cal assenyalar que el Solsonès presenta forces 
possibilitats d’aquest tipus d’establiment, ja que als Massafreds 
i Massarúbies que proposa Balañà, aleshores caldria afegir tot un 
seguit de topònims derivats de Maça- ben presents a la comarca 
i, en relació als resultants de Maxa –i Sama–, cal dir que aquests 
no es documenten al Solsonès.

La toponímia també documenta un altre tipus de topònims 
derivat possiblement de l’ètim àrab (as-)síkka amb significació 
de “camí”, i que poc té a veure amb el sīcca llatí referit a la 
sequedat. D’aquest ètim àrab deriven topònims com les “Vila-
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seca”, o altres com “Serra Seca” i “Costa Seca”, ben presents al 
Solsonès, per on efectivament es documenta el pas de diferents 
vies de comunicació i on la “sequedat” no sembla ser una ca-
racterística d’aquests indrets on s’hi localitzen planes, boscos, 
camps, vinyes i rases, unes rases característiques de terrenys en 
pendent per deturar l’emportament de la terra per les aigües de 
la pluja i retenir part d’aquestes, cosa que lliga força malament 
amb la idea de sequedat d’aquests indrets. Ja fa uns anys, Maria 
Jesús Rubiera al estudiar el vocable àrab sikka, cridà l’atenció 
sobre les “Vila-seca” com indicadors de la presència d’una “via”, 
i com indicadors d’una “estación o lugar donde se para en un 
viaje”, indicant que amb aquest sentit aquest vocable es troba 
documentat a al-Andalus citat en diferents fonts com as-Sikka 
(Rubiera 1986). Aquesta investigadora proposava derivar de 
l’ètim Sikka/as-Sikka els topònims de Seca o Vila-seca al dir “Si 
algunos Seca de la toponímia hispànica pueden corresponder al 
étimo Sikka árabe y no al sīcca latino, apuntamos la posibilidad 
que algunas Villa Seca o Vila Seca de nuestra geografia puedan 
atender a esta etimologia, dado en primer lugar que no es ex-
traño encontrar topónimos híbridos formados por el Villa Vila 
románico y un nombre árabe, y en segundo, que estos lugares se 
encuentren en importantes cáminos históricos” (Rubiera 1986: 
130), posant diferents exemples d’alguna Vila-seca associada a 
la Via Augusta al seu pas per Tarragona, Tortosa o Villareal, ja 
a la província actual de Castelló.  En 1991, Pere Balañà, fent 
esment d’ aquest estudi de Rubiera en un treball sobre Navès, 
també associava el topònim “Vila-seca” a la idea d’una “vila del 
camí”, i desestimava que fos una vila on hi manca aigua (Balañà 
1991: 25). Si les “Vila-seca” i demés “Seca” són derivades de 
l’ètim àrab Sikka, en el cas del Solsonès caldrà convenir la seva 
existència, tant d’aquestes com de les vies de comunicació que 
es relacionen amb aquestes, ja al segle VIII, a molt tardar al 
segle IX. La toponímia actual encara avui preserva la memòria 
de diverses “Vila-seca”, topònim que es documenta a moltes 
comarques catalanes com és el cas d’Osona, Ripollès, Alt i Baix 
Empordà, Bages, Vallès Oriental, Segrià, Alt i Baix Penedès, Ur-
gell, Noguera, Berguedà i Solsonès, entre d’altres, moltes d’elles 
comarques ben humides on parlar de viles on hi manca l’aigua 
no deixa de ser sorprenent. Al Solsonès, en concret, hi docu-
mentem el topònim de “Vila-seca” a Navès, a Lladurs, a Llobera, 
a la Molsosa i a Riner. A part de les “Vila-seca” ja esmentades, 
també cal assenyalar altres ètims àrabs que s’han apuntat per a 
designar diferents elements associats a les vies de comunicació. 
Aquest seria el cas d’ al-Barīd que en el món islàmic designa 
una posta (Zozaya  1987: 221), idea que ja apuntà a mitjans del 
segle XX Miguel Asín Palacios al parlar d’ al-barída com “la 
posta, l’hostal en el camí pel qual és enviat el correu”, i a partir 
del qual, Pere Balañà, en un estudi sobre Navès, fa derivar el 
topònim “Albareda” (Balañà 1991: 24), topònim que d’altres 
autors pensen que s’ha d’identificar amb “Albereda”, és a dir amb 
un “bosc d’àlbers” o un “lloc plantat d’àlbers”, essent un topònim 
dels anomenats de “col·lectiu botànic” i que com a tal és recollit 
per Maria-Reina Bastardas (1994: 74-75), que en aquest mateix 
sentit de col·lectiu botànic recull el topònim “Alberet” (Bastar-
das 1994: 76). Malgrat això, cal indicar que Bastardas, entre els 
documents recollits en la seva argumentació afirma que l’Alberet 
que es documenta el 878 al Conflent, sembla relacionar-se amb 
un masia actual, el mas d’Alberet. Dels “Albereda” Bastardas 
en diu que són un “nom comú, a vegades designant el tipus 
d’agrupació vegetal que es fa a les riberes, encara que aquestes 
agrupacions també estiguin compostes per altres arbres i plantes 
a més de l’àlber”, circumstància que crec que hauria de fer-nos 

qüestionar si un lloc on hi ha diferents tipus d’arbres i plantes ha 
de ser identificat amb el nom col·lectiu de només un d’aquests. 
A més, Bastardas reconeix que en “textos antics albereda, escrit 
albar-, es troba àmpliament documentat” i que a les mencions 
més antigues apareix com a límit d’un castell, el Castell de la 
Roqueta, a Sant Martí de Tous (Anoia), on hi ha “un torre i 
una masia dites l’Albereda”; això sense oblidar que a l’acta de 
consagració del 977 de Santa Maria de Solsona s’esmenta un 
“collo de Albareda” que pot donar a entendre el pas d’un camí 
per aquest coll; o que en un document de mitjans del segle XI 
de Sant Llorenç de Morunys s’esmenta un “in Albareda alaudem 
et vineas” que crec que és més lògic d’associar a una posta o un 
hostal en el camí pel qual és enviat el correu, que no a un “lloc 
plantat d’àlbers” on la pròpia documentació diu que hi ha “alou 
i vinyes”. A totes aquestes alberedes del Solsonès encara s’hi 
pot afegir que a Olius existeix un indret anomenat l’Albereda 
just al costat de la Torre dels Ametllers, al nord-oest d’aquesta, 
i un altre topònim, aquest cop a Pinell, el qual queda reflectit 
en el nom d’un jaciment prehistòric ben conegut: El Toll de 
l’Aubereda de Gepils” (Castany 2012: 66-67).

A aquests topònims, cal afegir, tot i que queda actualment 
fora de la comarca del Solsonès al localitzar-se a l’antic municipi 
de Llanera (avui integrat al de Torà, a la Segarra), la villa Sudane, 
a Cellers, documentada l’any 986, entenent aquesta com a villa 
“dels negres”, o de “gent de pell fosca (sudàn)” com indica Pere 
Balañà al parlar del Sudanell del Segrià (Balañà 1997: 87) i que, 
per tant, cal pensar que degué ser probablement un assentament 
de gent negra que degué arribar en aquests moments. També cal 
afegir un altre topònim que fa referència a un oratori. Aquest és 
el cas del topònim ”Mosella” referit a un mas i a una rasa que ve 
d’un ètim àrab que significa oratori, documentant-se l’any 1135 
en el nom de Stus. Iustus in manso Almosella a Lladurs (Novell 
1993: 51). A llevant  del serrat de Madrona cal assenyalar la 
existència d’un altre Mosella.

Pel que fa als primers indicis de la presència franca, i de la 
població d’aquells moments, els documentem com és lògic al 
nord del Solsonès, concretament al pagus de Lord, a Canalda i 
a Lladurs, en el tombant del segle IX al X, mitjançant les actes 
de consagració de Sant Sadurní del castell de Pedrafulgent i de 
Sant Julià de Canalda, on a més s’hi esmenta la parròquia de 
Sant Martí de Lladurs, advocacions aquestes que es comencen 
a documentar en aquestes terres a partir de l’arribada dels ca-
rolingis, a finals del segle IX, a molt estirar a la segona meitat 
d’aquest segle. Aquestes actes de consagració permeten saber de 
l’existència a finals del segle IX de diferents villae com la villa 
Neolas i la villa cui vocabulum fuit villa Agilane termenejant amb 
la parròquia de Sant Sadurní del castell de Pedrafulgent, i la villa 
vocitata Kanavita, i altres villas cum villaribus a la parròquia de 
Sant Julià de Canalda, parròquia que termeneja amb la de Sant 
Martí de Lladurs. Les villae, segons les defineix Jordi Bolós són 
“un poble petit o mitjà, que solia tenir un terme que en depenia” 
i existia “com una agrupació de famílies que vivien en un mateix 
lloc i treballaven unes terres que hi havia al seu voltant” i, “com 
una realitat fiscal, de cara al cobrament d’uns censos i serveis” 
(Bolós 1995: 227). Els vilars, Bolós els defineix com a “pobles 
molt petits, on hi vivien poques famílies” i diu que són “un feno-
men típic de l’època carolíngia” (Bolós 195: 228-229).

En relació a l’economia, l’atles del comtat d’Urgell publicat 
per Jordi Bolós i Víctor Hurtado i centrat en el període que 
va de l’any 788 a l’any 993 ens il·lustra amb diferents mapes 
econòmics d’aquest període, on es tracta del bosc, les pastures 
i els conreus, així com del transport, les mines i les indústries a 
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l’esmentat comtat (Bolós, Hurtado 2006: 58-65), on es troba la 
major part de l’actual comarca del Solsonès. Aquests autors indi-
quen que “abans que es difonguessin els grans moviments trans-
humants, l’aprofitament de les pastures es devia circumscriure 
a l’àmbit local i, a tot estirar, hi devia haver una transhumància 
de recorregut curt” (Bolós, Hurtado 2006: 58-65). Aquesta és la 
mateixa interpretació que dona Josep Castany quan parla  de la 
transterminància d’ovicaprins que es donava a la prehistòria del 
Solsonès (Castany 2008 i 2010). Bolós i Hurtado també troben 
interessant assenyalar l’existència de deveses documentades tant 
a la documentació com a la toponímia. Les referències a deveses, 
aquests terrenys comunals destinats a la pastura dels ramats, es 
troben ben presents a la toponímia del Solsonès, a la Vall de Lord 
als actuals municipis de la Coma i la Pedra i Navès; a la Ribera 
Salada a Odèn, Lladurs i Castellar de la Ribera; a Solsona-Olius 
a Olius; i al Solsonès meridional a Clariana de Cardener, Llo-
bera, Riner, Pinós i la Molsosa. Manuel Riu, l’any 1950 estudià 
la transhumància de la Vall de Lord a les comarques centrals de 
Catalunya.

Els primers castells documentats seran els de la Vall de Lord, 
els de Pedrafulgent, Castelltort, Besora i Navès, i ens situen a la 
segona meitat del segle IX.

les necròpolis de tombes de tipus cista al solsonès
En relació a les necròpolis de les quals es té coneixement, cal 
assenyalar l’existència de tombes de tipus cista que en ocasions 
es tendeix a datar al voltant del segle XII però que, com és ben 
sabut, també poden ser anteriors, concretament dels segles VII-
VIII. La datació només a partir de la tipologia és evident que pot 
portar a canvis significatius de llur cronologia i en conseqüència 
de la seva interpretació. Malauradament moltes de les necròpolis 
conegudes al Solsonès que responen a aquesta tipologia no han 
estat excavades i, en rares ocasions es disposa d’algun datació 
absoluta. 

Entre les necròpolis on es documenten tombes de tipus cista 
en trobem a Mosoll (la Coma i la Pedra), l’anomenada necròpolis 
de Sant Andreu del Pujol del Racó (IPAC 9837), on es docu-
menten quatre sepultures  (CR XIII: 104; Riu 2001:16) i on 
aparegueren ceràmiques semblants a les de Santa Creu d’Ollers, 
les quals van fer datar el jaciment entre els segles XI i XIII, tot i 
que el jaciment no ha estat excavat. Als Hiverns, també a la Vall 
de Lord Superior, ja en 1950 es localitzà els primers indicis d’una 
necròpolis medieval, concretament una tomba també coneguda 
com la Fossa del Moro la qual, en el moment de l’excavació, 
segons Manuel Riu (2001: 12) havia estat violada i hi mancava 
l’esquelet. Aquesta tomba era de cista i Manuel Riu l’atribuí al 
segle XI.  Anys després, al jaciment dels Hiverns (IPAC 3795) 
aparegueren noves tombes. L’any 1971, segons la fitxa de l’IPAC, 
es localitzaren tres enterraments en obrir un camí. Un dels en-
terraments consistia en una tomba en forma de cista, mentre 
que els altres dos no presentaven cap tipus de preparació, essent 
els esquelets enterrats en fosses obertes en el sòl, paral·leles a la 
cista,  documentant només restes antropològiques, que segons 
Maria Agua Cortès daten del segle IX. Prop de l’església de Sant 
Esteve de Sisquer (IPAC 12151), documentada des del segle 
IX (CR XIII: 57), es localitzà una necròpolis (IPAC 12151) 
l’any 1999 com a conseqüència de l’eixamplament d’una pista, 
aparegueren diverses tombes seccionades,  documentant-se una 
trentena de lloses que semblen pertànyer a cobertes de sepultures 
d’inhumació en fosses.

D’altra banda, cal indicar que en el camí vell que va de Sol-
sona a Torregassa, sota el Castellvell, prop de la desapareguda 

creu de terme que era coneguda amb el nom de Mont Calvari hi 
hagué, segons Serra Vilaró, una  necròpolis que “quizá correspon-
día al poblado ibérico de Castellvell” (Serra Vilaró 1966: 195), la 
qual s’ha d’identificar amb la troballa de l’urna que Serra Vilaró 
publicà el 1966 i que també comenta Miquel Cura però, aquest 
també esmenta un altre cementiri, al sud-oest del poblat, i que 
descriu com “un cementiri d’inhumació amb caixes de lloses” i 
que associa a “una necròpolis medieval del castell” (Cura 1971-72: 
56). Al turó del Vilaró Vell,  també conegut com El Tossalet, el 
Puig d’Anseresa, el Serrat del Vilaró, el Serrat Rodó, o el Serrat 
dels Moros, és on es localitza la necròpolis del Turó del Vilaró 
Vell (IPAC 3857), la qual fou excavada en 1919-1920 per Joan 
Serra Vilaró. En aquest mateix turó on es localitza la necròpolis 
medieval, és on es documenta el poblat ibèric excavat per Mn. 
Serra Vilaró, localitzant-se la necròpolis a migdia del poblat ibè-
ric. La primera notícia d’aquesta necròpolis ens la dona Serra 
Vilaró al publicar la memòria del poblat d’Anseresa, quan ens 
diu que en el “cerro objeto de nuestras excavaciones”, Francisco 
Vilaró, fill d’aquesta finca, el qual “le llama El-Tossalet”, “recuerda 
que queriendo su difunto hermano plantar viña en El-Tossalet, 
desistió por haber encontrado sepulcros” (Serra Vilaró 1921: 5). 
Més endavant Serra Vilaró indica que les tombes eren “constru-
ídas abriendo una hoya en el suelo, cuyas paredes revestían de 
losas. El grueso de éstas varía de 6 a 15 centímetros. Los sepulcros 
medían por término medio, dos metros de largo por medio de 
ancho. Eran de ordinario más anchos de la parte correspondiente 
a la cabeza, e iban estrechándose hacia los pies, cuya anchura 
se reducía a la mitad. Algunos, no obstante, eran rectangulares, 
siéndolos todos los de niños: uno medía 0,90 m X 0,20 m, y 
otro, 0,80 m. X 0,25 m. Componían la cubierta dos grandes losas 
que cubrían de tierra. En dos sepulcros hemos hallado un piso 
superior de losas verticales, que parecen indicar dos pisos de se-
pulturas. Entre ambos había una pequeña capa de arcilla” (Serra 
Vilaró 1921: 20-21).  Les diferents tombes no anaven associades 
a cap tipus de material  a excepció feta de l’esquelet número 5 
que “tenía sobre el maxiliar inferior, a la derecha, un pedacito 
de bronce, cuya parte más larga mide 10 milímetros por dos de 
grueso” (Serra Vilaró 1921: 22). Tres dels sepulcres assenyalats a la 
planta havien estat violats recentment, i Serra Vilaró recorda que 
“El propietario, como llevamos dicho, intentó cultivar la tierra, 
desistiendo al encontrar los sepulcros y llevándose parte de las 
losas” (Serra Vilaró 1921: 22). Mn. Serra Vilaró publicà el plànol 
de la necròpolis juntament amb el del poblat ibèric situat en 
aquest indret i, en aquest plànol es veuen dibuixades 20 tombes 
d’individus adults i tres que podrien pertànyer a infants. 

Al serrat de Trullet (Pinell), a llevant de la casa Cavallol, es 
localitza una necròpolis al vessant sud on hi ha dues tombes de 
cista medievals, una d’elles excavada tot i que conservada sence-
ra, i una altra excavada i destruïda per clandestins de la qual 
només en resta la llosa de la capçalera. La Codina, també a l’ac-
tual municipi de Pinell, és una casa a llevant de la rasa homòni-
ma que aflueix a la riera de Sallent davant les Costes de Sant 
Romà, riera que desemboca a la de Sanaüja a l’alçada de Sallent, 
i aquesta al seu torn al Llobregós, ja a la Segarra. Prop d’aques-
ta casa es localitza el jaciment del Camp dels Moros de la Co-
dina (IPAC 11780), també conegut com Serrat dels Moros de 
la Codina o Turó dels Moros de la Codina, i identificat amb 
l’emplaçament del Castell de Miralles de la documentació me-
dieval. Aquest jaciment ha estat objecte de diferents intervenci-
ons arqueològiques entre els anys 1996 i 2006, dirigides per 
Ramon Cardona i realitzades pel Centre d’Estudis Lacetans. En 
aquest jaciment, de cronologia medieval s’ha documentat el cas-
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tell de Miralles i un hàbitat fortificat. Concretament, ja l’any 
1996 es documentà una de les portes d’accés al castell, un bon 
pany de muralla, un carrer empedrat amb habitacions laterals i 
d’altres habitacions adossades a la muralla. En les campanyes 
posteriors, es delimità en extensió la planta del castell, sortint a 
la llum dues torres més i constatant que la vila del castell es 
troba també fortificada amb un carrer central que porta a un 
seguit d’habitacions rectangulars que presenten diverses formes 
d’ocupació. També s’han excavat dues tombes d’una necròpolis 
medieval de sepulcres fets amb lloses tipus cista, situada sobre 
una estructura de fons de cabana de cronologia ibèrica, segons 
el material ceràmic recuperat. L’any 2005 es realitzà una nova 
intervenció arqueològica, documentant una nova ocupació  a la 
zona, datada als segles X-XI. En el sector sud s’ha documentat 
un retall amb una inhumació i noves mines. La reocupació del 
jaciment romà en època medieval, documenta un conjunt format 
per un encastellament al cim d’un esperó rocós, una vila fortifi-
cada que s’estén als peus del castell i una àrea de necròpolis 
ubicada fora muralles. A tot això es poden afegir les restes d’una 
construcció religiosa situada al fons de la riera que passa per sota 
del turó, una ermita consagrada a Sant Mamet. L’abandó del 
jaciment medieval sembla que fou prop del s. XIV. És important 
remarcar d’aquest nucli medieval la regularitat de l’espai de la 
Vila fortificada, la seva estructura radial i la singularitat del sis-
tema de defensa format per muralles poligonals i torres rectan-
gulars amb dos àmbits interns. Es tracta d’una estructura de la 
que no és fàcil trobar paral·lels, i l’aparell de les muralles és fet 
amb pedres de grans dimensions (Asensio i altres 2000, 2001b 
i 2003). A ponent de Su, el Collet del Moro es troba  a migdia 
del Pla de la Llaüna i de la carretera LV-3002, i al nord de cal 
Faixa, a l’actual municipi de Riner. En la prospecció que Ramon 
Cardona realitzà en 1999 (Anònim 2001) en aquesta zona do-
cumentà diferents jaciments entre els quals la necròpolis del 
Collet del Moro I (IPAC 3884), on en una zona que afloren 
abundants blocs de gres de gran mida, en un dels blocs, en el 
sector sud del turó, es trobà una tomba excavada a la roca. La 
tomba, de tipus banyera, mesura 195 centímetres de llargada, per 
50 d’amplada en la part central i de 15 a 25 d’alçada. Segons les 
referències orals que es recolliren, a finals dels anys 90 del segle 
XX, anys enrere hi havia una gran llosa tapant aquesta tomba. A 
uns 15 metres de distància d’aquest sepulcre se’n pot veure un 
altre en forma de cista. En la part descoberta s’aprecia una llosa 
en forma de capçalera i dues lloses laterals formant una caixa de 
50 centímetres d’ample i més d’un metre de llarg, essent les 
lloses de gres i tallades de forma molt acurada, presentant cares 
llises i angles ben escairats. També per fonts orals, es té constàn-
cia que hi havia altres cistes que ja no es conserven en aquesta 
mateixa zona. En el límit de les comarques del Solsonès i la 
Segarra, i dels actuals termes municipals de Pinell i Biosca res-
pectivament, a mig camí entre la riera de Sallent a ponent i, la 
riera de Lloberola a llevant, i a ponent de la casa “el Casó”, es 
localitzen els “Camps de Fitesaltes”, en un turó de 801 metres 
d’alçada que sobresurt entre el paisatge del seu entorn. En aquest 
indret es localitza l’anomenada “Necròpolis de les Fites Altes” 
(IPAC 3926), la qual correspon a una necròpolis medieval de 
tombes de cista, localitzades tant a la superfície del bosc com en 
el marge d’aquest, les quals es localitzaren seccionades transver-
salment. Totes les tombes que són a la vista es troben parcialment 
destruïdes i les cistes que queden a la vista mesuren de 30 a 40 
cm d’amplada i d’una alçada similar, essent llur llargada desco-
neguda ja que cap d’elles es conserva en tota la seva llargada. Les 
cistes són fetes de petites lloses de gres, en general molt erosio-

nades i fragmentades i el contingut antropològic en general ha 
desaparegut. Cal assenyalar que malgrat aquesta descripció, 
aquesta necròpolis no ha estat mai objecte d’una intervenció 
arqueològica. Santa Maria d’Ardèvol és una església de l’antic 
terme del castell d’Ardèvol del qual fou església parroquial, do-
cumentada a la primera meitat del segle XI tot i que l’actual 
temple fou bastit  l’any 1688, i de l’antic només en queda una 
part de la nau, reutilitzada com a sagristia, on es veu un mur de 
petits carreus, ben tallats i polits, datat  del segle XII, i dues fi-
nestres (CR XIII: 259-260). L’any 2000, en produir-se uns es-
llavissaments de terres, en un dels marges d’un camp situat a 
poca distància de l’església de Santa Maria d’Ardèvol, conegut 
com l’Hort del Rector (IPAC 12367), es localitzà un grup de 
tombes en fossa simple amb coberta de lloses, i orientació est-
oest, documentades per Ramon Cardona. Aquestes es troben a 
llevant de l’església en uns antics camps de conreu, a un nivell 
més alt que els carrers actuals. A migdia de Sant Just d’Ardèvol, 
a llevant de Brics i el Cós, i al nord d’Ardèvol, es localitza La 
Pera, on hi han els Vilassos. Prop de la masia de La Pera, sobre 
un collet o puig anomenat  “Collet de Consell”, a uns 50 m a 
llevant del sepulcre megalític de La Pera, es localitzaren restes 
arqueològiques (Castany, Guerrero 1986: 12-13) corresponents 
al jaciment conegut avui com “Sepulcres medievals de La Pera 
(Ardèvol)” (IPAC 3932). En aquest indret, Josep Castany i Llu-
ís Guerrero publicaren en 1986 haver trobat “sis tombes indivi-
duals orientades de nord a sud, totes amb senyals de violació”, 
les quals no excavaren però sí descrigueren. Aquestes mostraven 
perfectament la seva estructura “formada per dues lloses laterals 
allargades i una capçalera i tenien forma rectangular entre 2 m 
de llargada per 0’40 d’amplada formant una cista fins arran del 
terra”, i diuen que, “que per a la seva construcció s’empraren 
lloses del sepulcre megalític veí” (Castany /Guerrero 1986: 13). 
Castany i Guerrero interpretaren aquestes tombes com d’època 
medieval (Castany /Guerrero 1986: 13), però tot i poder-se 
apuntar una possible cronologia medieval, el fet que aquestes 
tombes fossin violades per furtius i que no hagin estat excavades, 
a més de la manca de materials associats a aquestes, fa que no es 
pugui afirmar amb tota seguretat aquesta assignació cronològica. 
També cal indicar que Castany i Guerrero atribueixen al puig 
anomenat “Collet de Consell” un caràcter sagrat pel fet d’ha-
ver-s’hi localitzat sis tombes medievals, a més del jaciment me-
galític de la galeria catalana de La Pera. Anys després, en motiu 
d’elaborar l’Inventari de Patrimoni Arqueològic de Catalunya, 
corresponent a la comarca del Solsonès, cal indicar que, de les 
sis tombes localitzades per Guerrero i Castany, només se’n tro-
baren les restes de tres (IPAC 3932).  L’església de Sant Just i 
Pastor d’Ardèvol és documentada ja al segle XI, tot i que l’actu-
al edifici respon al gust barroc (CR XIII: 61). A uns 300 metres 
al sud-est del Collet dels Clapers de Segués es van localitzar les 
restes de dues tombes corresponents a la denominada necròpo-
lis de Segués  (IPAC 11786). Una d’elles consistia en una fossa 
excavada al terreny i coberta amb una gran llosa plana. L’altra 
apareixia en la secció d’un marge d’un camí proper, mantenint 
la llosa de coberta i les laterals in situ. Cal pensar que es tracta 
de les restes de la necròpoli alt-medieval associada al jaciment 
del Collet dels Clapers de Segués i datat als segles VI-VII.

Finalment, l’única intervenció arqueològica a Isanta fou duta 
a terme per Josep Maria Vila i Carabassa l’any 2009, i es limità a 
documentar una tomba composta per una alineació de dues llo-
ses de pedra adossades contra el retall d’aquesta, que era obert a 
la roca, corresponent a una caixa de lloses que segurament també 
era recoberta per aquest material, i datada al segle XII a l’espera 
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dels resultats de l’anàlisi de C-14 (AaDd 2012: 341). A l’interior 
d’aquesta tomba es documentà un esquelet de sexe femení, d’una 
alçada estimada d’uns 146 cm, i una edat superior als 30 anys, 
col·locat en posició decúbit supí, directament damunt la roca. 
Es pogué constatar que l’individu presenta algunes lesions a la 
columna vertebral i relleus d’insercions musculars que s’interpre-
taren com que “aquesta persona realitzaria un important esforç 
físic”, al menys amb els braços i l’esquena, a més d’observar-se 
patologia oral que evidencià una “baixa higiene dental i/o una 
dieta rica en proteïnes” (AaDd 2012: 341). La tomba s’ha rela-
cionat amb la necròpolis medieval que degué desenvolupar-se, 
en el marc possiblement d’una sagrera, al voltant de l’església de 
Sant Agustí d’Isanta, la qual es documenta a partir del segle XII 
(CR XIII: 130-131) i, “presenta un parament característic dels 
temples rurals del segle XI o inicis del XII (AaDd 2012: 341). 
Cal assenyalar que davant la circumstància que els resultats de 
l’anàlisi de C-14 no es trobaven publicats, vaig contactar amb en 
Josep Maria Vila que tingué la gentilesa de facilitar-me‘ls per a 
fer-ne ús, i a qui li vull expressar el meu agraïment. Els resultats 
de l’anàlisi de C-14, realitzat per Joan S. Mestres, donen una 
datació del 655-776 dC, cosa que posa en evidència el problema 
que planteja la datació per tipologia d’aquest tipus de tombes ja 
que en tan bon punt les podem tenir datades dels segles VII-VIII 
com del XII, amb tot allò que implica a l’hora d’interpretar-se la 
seva significació dins el jaciment arqueològic.

conclusIons
Com a reflexió final, i ja per concloure, cal indicar que la comarca 
del Solsonès, tot i haver estat una de les primeres on es realit-
zaren intervencions arqueològiques en l’àmbit de l’arqueologia 
medieval, aquesta es troba en una situació força deficitària en 
relació a la recerca desenvolupada, cosa que s’agreuja al tractar 
el període del segle VI al IX. El problema no és que no hi hagin 
jaciments sinó la manca de recerca i, especialment, de no haver 
planificat desenvolupar un projecte de recerca al Solsonès en 
l’àmbit de l’arqueologia medieval que donés resposta a aquests 
dèficits.

Una altra observació que cal fer es troba relacionada amb el 
tema de la datació de les necròpolis arran del cas d’Isanta, on 
cal fer una seriosa reflexió amb voluntat constructiva, i és sobre 
si s’han de publicar els jaciments i les datacions d’aquests abans 
d’obtenir els resultats de les diferents analítiques encarregades. 
La nova datació de la tomba d’Isanta posa en entredit la inter-
pretació donada i publicada, ja que si bé l’explicació pot semblar 
força assenyada si la tomba és del segle XII, a la llum de la da-
tació obtinguda pel C-14 que ens situa en un context del segle 
VII-VIII, s’ha de replantejar, atenent que la institucionalització 
de les sagreres no es donarà fins el segle XI i, si tenim present 
que no tenim cap evidència ni documental ni arqueològica de 
l’existència d’una església a Isanta als segles VII-VIII. Per tant, 
caldrà associar aquesta tomba a l’existència de la vila d’Isanta, la 
qual, tenint present que aquesta és anterior al castell i a l’església, 
deu ser a qui es degué associar per primer cop el nom del lloc, un 
nom generat per una llengua prellatina i que es parla pel Pirineu 
fins el segle VI-VII. A més, caldrà parlar de la necròpolis d’Isanta 
i no pas de la de Sant Agustí d’Isanta. Aquest cas pot ser molt 
il·lustratiu de com el canvi de datació comporta al seu torn un 
canvi significatiu a la interpretació del context arqueològic on 
es troba la tomba en qüestió.

Finalment, a banda d’observar i recalcar que la major part 
dels jaciments coneguts, dels quals en tenim dades, en realitat no 
han estat excavats, crec que cal reclamar el desenvolupament d’un 

projecte de recerca per estudiar el Solsonès sota domini visigot 
i emiral, ja que com s’ha argumentat, hi ha diferents motius 
per creure que és susceptible de ser estudiat quan fins i tot s’ha 
minimitzat la presència d’aquest domini, arribant a dir que no 
n’havien quedat evidències ni arqueològiques ni toponímiques 
per exemple referit al període emiral. Crec que he argumentat 
que a nivell toponímic no és gens clar que no hi hagin aquetes 
evidències del període emiral al Solsonès. A nivell arqueològic 
caldrà desenvolupar un projecte de recerca arqueològica seriós 
per tal de confirmar o refutar les hipòtesis plantejades des del 
camp de l’onomàstica.
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CASA CONVALESCÈNCIA  
(VIC, OSONA):  
APROXIMACIÓ ARQUEOLÒGICA  
I ARQUEOMÈTRICA  
A UN CONJUNT DE VASOS CERÀMICS  
DEL SEGLE XVIII
Anna GÓMEZ, C. GIL, Roberta DI FEBO, Judit MOLERA

INTRODUCCIÓ HISTÒRICA I BREU 
DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
La Casa de la Convalescència forma part dels edificis d’ús col·
lectiu que es construeixen a partir del segle XVIII a la ciutat de 
Vic, en el marc del funcionament de l’Hospital de la Santa Creu. 
Si bé, des de l’alta edat mitjana es coneixen a la ciutat espais que 
haurien funcionat com a hospital de pelegrins, com és el cas 
de l’Albergueria, documentada des del segle XI. (Genís 1928, 
Salarich, 1894, Sena 1955, Junyent, 1976). (Figura 1).

RESUM
El projecte de remodelació de la primera fase de la Casa Con·
valescència, realitzat amb l’objectiu d’acollir el Parc del Coneixe-
ment i la Innovació de Vic (Osona), ha permès recuperar un dels 
conjunts ceràmics més complerts i ben conservats de mitjans del 
segle XVIII a Catalunya.

L’edifici construït a la segona meitat del segle XVIII està 
adossat a l’església de l’Hospital de la Santa Creu i les obres 
de restauració, iniciades l’any 2012, van permetre localitzar un 
conjunt format per més de 200 vasos sencers procedents del 
rebliment de les voltes del primer pis i de les golfes de l’edifici 
de la Convalescència.

Amb el suport dels Serveis Territorials de la Catalunya 
Central s’ha pogut endegar un projecte d’estudi i recerca per 
part d’un equip interdisciplinari format per investigadors de la 
UVic·UCC i de la UAB, els treballs dels quals s’han centrat en 
l’estudi de la formació del dipòsit arqueològic i en la recopilació 
documental i gràfica d’aquest conjunt tancat1. Concretament, al 
fons de l’Hospital de la Santa Creu, s’ha localitzat documentació 
associada tant a les obres de projecció de l’edifici com als materi·
als utilitzats. Aquesta informació es considera molt valuosa, tant 
per les dades tècniques aportades com per l’interès econòmic i 
social que suposa una construcció d’aquestes característiques a 
la ciutat de Vic.

La bona preservació dels atuells ceràmics i l’anàlisi arqueo·
mètrica han permès fer una aproximació tecnològica sobre les 
possibles tècniques de manufactura. L’ànalisi química, minera·
lògica i textural de les pastes, així com l’anàlisi dels vidrats i dels 
pigments permet caracteritzar aquest conjunt i poder compa·
rar·lo amb material contemporani d’altres jaciments. En aquest 
article es presenta una primera fase de l’estudi analític dels prin·
cipals tipus de ceràmica trobats: olles, tupins, bacins, ceràmica 
decorada, gibrell, rajola de cartabó i gresols triangulars.

1. El material s’ha individualitzat i estudiat en funció de la seva ubicació un 
cop acabada l’actuació de l’Ajuntament de Vic, ja que ha estat impossible 
determinar el procés de deposició de les peces dins la volta ni saber amb 
exactitud el nombre d’individus sencers que originàriament hi havia.

Fig. 1. Mapa de situació de Casa Convalescència i croquis de l’alçat (fons: 
Ajuntament de Vic, Fons ACOS80-23-T2-713).

La primera notícia de l’existència d’un hospital data de l’any 
1343, moment en el qual es té constància de la construcció de 
l’hospital anomenat de Ramon de Terrades, aixecat gràcies al 
llegat fet per aquest ciutadà. Sabem que aquest edifici s’alçà entre 
el carrer de Sant Pere i el barri de Sant Joan, i que té continu·
ïtat amb l’actual Hospital de la Santa Creu, però fou ampliat i 
renovat gràcies a llegats i fundacions posteriors2. D’altra banda, 

2. Les fonts documentals ens indiquen que l’any 1348 s’inicia la construcció 
de l’hospital i l’any 1384 es considera acabat. L’any 1441 es construí, al costat 
esquerre de la façana de l’hospital, una capella dedicada a la Santa Creu i es 
documenten modificacions al llarg del segle XVI, quan l’any 1525 el Patronat 
de l’hospital sol·licita ajut per realitzar reformes que comencen l’any 1538. 
L’any 1633 comença la devoció pel miracle de Sant Crist de l’Hospital i l’any 
1753 s’acaba l’església actual, iniciada l’any 1748. Des dels inicis del segle XIX 
es transforma en hospital militar, concretament a patir de l’any 1813 (Junyent 
1976, Pladevall 1983, Roca 2005).
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cal relacionar el fet d’escollir aquest indret per a la construcció 
de l’hospital amb l’obertura, durant el segle XIII, d’una nova via 
d’accés a la ciutat pel pont del Remei, el Carrer de Sant Pere i 
el Portal de Malloles. 

La Casa de Convalescència de l’hospital fou construïda al 
segle XVIII fora la muralla de la ciutat, al costat del renovat 
hospital i de la nova església dels Dolors, construïda pocs anys 
abans dins l’eixample de la ciutat. L’església, la farmàcia i altres 
dependències de l’hospital són els elements més coneguts del 
recinte. L’edifici actual es construí al voltant d’un pati central 
quadrat, seguint els plànols dibuixats per Josep Morató i Codina. 
El conjunt es va edificar en dues etapes, la primera es va iniciar 
el 17 de febrer de 1772 i, un cop construïda, es va quedar aturada 
fins l’any 1798. Fins fa poc estava destinat a convent i tanatori de 
l’hospital i, actualment, forma part de les dependències del con·
sorci hospitalari i alberga el Parc del Coneixement i la Innovació.

Aquest conjunt arquitectònic correspon a un edifici civil de 
tipus assistencial de planta trapezoïdal amb un claustre al centre. 
Tres de les seves façanes són exemptes i, l’altra, s’adossa a l’Hos·
pital de la Santa Creu i església dels Dolors. 

És un edifici de planta baixa, dos pisos, amb obertures si·
mètriques i rectangulars, i un portal a cada façana. Cal remarcar 
el claustre de planta quadrada amb cinc arcades a cada costat, 
recolzades sobre columnes amb basament cilíndric, fust bombat 
i arcs de mig punt, que esdevé un exemple clar de l’estil barroc 
amb transició cap al neoclàssic. Presenta tres trams coberts amb 
empostissat i amb una volta quatripartita, amb culs de llàntia que 
descansen sobre el mur i amb un paviment de cairons.

El recinte presenta actualment una riquesa constructiva va·
riada i interessant, amb espais coberts amb voltes a la catalana o 
d´aresta en els sostres de la planta baixa i la planta primera. A la 
planta primera trobem una sèrie d’espais decorats amb pintures, 
algunes originals de l’època i d’altres decorades en intervencions 
posteriors, preservant decoracions pictòriques dels segles XVIII 
i XIX ( Junyent 1976, Pladevall 1983, Surinyach, 1985).

MOTIVACIÓ DE L’ESTUDI
Les obres de restauració de l’edifici de Casa Convalescència van 
començar el febrer de l‘any 2012, sota promoció dels ajuntaments 
de Vic i Manlleu, la Universitat de Vic, el Consell Comarcal i el 
consell empresarial d’Osona3.

El canvi de cota de circulació, tant del primer com del segon 
pis del costat de migdia de l’edifici, va permetre documentar un 
nivell de rebliment, de potència desigual, format per terra, ma·
terial constructiu i restes ceràmiques. La presència d’un impor·
tant nombre de vasos sencers va fer que els tècnics responsables 
guardessin les peces més ben conservades. Els atuells sencers 
van ser guardats en una dependència annexa, fent·ne possible la 
seva anàlisi posterior.

Com ja s’ha indicat, l’estudi realitzat neix de la cooperació 
entre la Universitat de Vic, el Departament de Prehistòria de la 
Universitat Autònoma de Barcelona i els Serveis Territorials a la 
Catalunya Central del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya4.

3. Aquest edifici té un total de 2.500 m2 dels quals se n’han restaurat 1.738 
m2.(Ajuntament de Vic).

4. Per la seva realització, s’ha creat un equip interdisciplinari en el qual in-
tervenen els investigadors de la UAB i la UVic-UCC. El treball principal estarà 
coordinat per Judit Molera (UVic-UCC), Miquel Molist i Anna Gómez (UAB), 
amb la col·laboració de Carles Gil Jordana (Dibuix i tractament de la base 
de dades, documentació, digitalització, recerca de fonts documentals); Anna 
Franch Bach (Dibuix i tractament de la base de dades, digitalització, recerca de 
fonts documentals); Paulina Ferrer (Dibuix); Irene Peix Guinovart (Dibuix i Base 

Aquest treball, iniciat l’any 2014, s’ha centrat en recuperar la 
informació de la formació del dipòsit arqueològic i en realitzar la 
documentació gràfica i documental que inclou l’estudi morfotec·
nològic, volumètric i estilístic a través d’una base de dades creua·
des. Cal assenyalar que, cada peça, s’ha introduït en una base de 
dades on s’han contemplat les variables mètriques (mesures en 
cm) i les observacions tecnològiques que abracen tant aspectes 
quantitatius com qualitatius de les peces. Aquesta documentació 
bàsica s’ha complementat amb un estudi arqueomètric i amb la 
contextualització i l’estudi de paral·lels del conjunt.

APROXIMACIÓ DOCUMENTAL I CONTEXT  
DE LA TROBALLA
La consulta de diverses fonts documentals procedents de l’Arxiu 
Comarcal d’Osona i l’Arxiu Episcopal de Vic han permès re·
cuperar informació associada a les obres de construcció de Casa 
Convalescència.

Més concretament, del fons de l’Hospital de la Santa Creu 
s’ha localitzat documentació referent tant a les obres de projecció 
de l’edifici com dels principals materials i tècniques utilitzades 
(Fons ACOS80·23·T2·713). La compra de material constructiu, 
principalment pedra, maons, fusta, calç i teula, és força freqüent, 
i, si bé no hi ha cap referència a la compra de ceràmica de rebuig 
a cap obrador, es fa referència a la compra de teules a diversos 
proveïdors locals –esmentats amb nom i cognom· i també més 
llunyans com seria el cas d’un centre de Llagostera.

Una referència a la possible existència de l’ús de ceràmica de 
volta la trobem en la cita següent: “Y se deuhen fer voltas dobla·
das de rajola en los dos pisos enrajolant tots los dos pisos posant 
peças en los carcanyols per igualar ab la volta tot del millor 
modo” extreta del document de 28 de febrer de 1774. En aquest 
paràgraf es fa referència a la presència de peces (entenem que 
possiblement siguin ceràmiques) dipositades en els carcanyols 
de les voltes amb l’objectiu de guanyar alçada i alleugerir el pes 
de la volta. Aquesta pràctica és antiga i s’utilitzava molt sovint 
en edificis tant civils com religiosos.

En la documentació gràfica facilitada per l’Ajuntament de 
Vic, i realitzada en el decurs de l’execució de les obres, es pot 
veure l’estratigrafia d’una de les habitacions del primer pis, que 
verifiquen les dades aportades pels documents (Figura 2).

En aquestes imatges es poden observar diversos estrats de 
rebliment associats a un primer nivell de colmatació on s’hi dipo·
siten les ceràmiques, un segon nivell de sediment que regularitza 
la cota fins la volta i, els estrats que conformen la preparació 
del paviment. També es fa evident l’existència de dos nivells de 
paviment5, els quals haurien funcionat com a terres enrajolats de 
les corresponents estances, i la presència d’uns murets de sepa·
ració que ajudarien a reforçar l’estructura actuant com element 
torsionador.

La presència d’un nivell de terres amb peces ceràmiques i 
altres materials és una constant en els rebliments de les voltes a 

de dades); Gemma Font (fonts documentals); Silvia Ruiz (Digitalització), Pepo 
Subiranas (Fotografia) i Roberta di Febo (anàlisi arqueomètrica). Cal assenyalar 
que el treball ha comptat amb assessorament del ceramista Pep Madrenes. 
Volem agrair a l’Ajuntament de Vic, especialment en Miquel Autet, per l’accés a 
les dades gràfiques i l’ajuda facilitada, i al Consorci Hospitalari de la Santa Creu 
de Vic per l’accés a les instal·lacions. També volem agrair l’assessorament en 
l’estudi arqueomètric dels professors Ian Freestone i Marcos Martinon-Torres 
de la University College of London. Finalment, volem assenyalar que aquest 
estudi només ha estat possible gràcies al suport dels Serveis Territorials de 
la Catalunya Central del Departament de Cultura, i a la seva responsable M. 
Àngels Blasco, i de Xavier Mangado de la Universitat de Barcelona.

5. Aquesta documentació fa referència a una de les habitacions del primer 
pis, i no es pot extrapolar a la resta d’àmbits i estances de l’edifici.
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partir d’època moderna. Aquest estrat sol contenir fragments de 
ceràmica, fauna i altres materials, i per alguns autors funcionaria 
complementàriament com escombrera (Caixal et al. 1991).

Altres documents de l’Hospital de la Santa Creu, més cen·
trats en la gestió quotidiana de l’hospital, també posen de ma·
nifest la presència de materials ceràmics comprats o donats. Els 
registres donen constància de la compra de marmites i gerros que 
es feien al llarg dels anys, tant per l’ús de l’Hospital i assistència 
als pacients com per l’apotecaria. La documentació consultada, 
també pot portar·nos a la conclusió que una part dels materials 
podia ser donada o aprofitada de l’apotecaria o farmàcia que hi 
havia al mateix hospital i que alberga una important col·lecció 
d’atuells d’ús sanitari i de pots de farmàcia (Ylla·Català, 2002, 
725).

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DEL CONJUNT 
CERÀMIC
El conjunt de 229 peces estudiades de Casa Convalescència 
correspon a material procedent del reompliment de voltes6. El 

6. Aquest tipus de registre es considera un conjunt tancat amb una cronologia 
concreta i precisa si bé, en aquest cas, el context de la troballa no ha permès 
associar el material a cap estratigrafia. De les 225 peces estudiades, 187 peces 
estaven guardades en una de les estances del primer pis, 17 peces s’havien 
separat i estaven guardades en una de les estances de la segona planta i 21 
peces s’havien guardat a l’expositor de les golfes per a la seva museïtzació. 
Això va condicionar el siglat del material en que es van diferenciar el conjunt 
del material principal CCV-001 a CCV-187, el material recuperat i procedent 

conjunt es caracteritza principalment per contenidors de tipus 
globular, associats a les principals activitats de l’època. Destaca la 
presència de bacins, gerres, olles, gresols i contenidors associats a 
la transformació de líquids i semi líquids de mides i dimensions 
diverses (Figura 3).

de les golfes CCV-P-001 a CCV-P-021, i el material procedent de l’expositor 
CCV-E-001a CCV-E-021.

Fig. 2. Imatges del context de troballa (fons: Ajuntament de Vic, J. Molera).

Fig. 3. Taula amb els principals grups morfotipològics recuperats, amb 
el nombre total i el percentatge per grup.



actes / III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014

73 / 

La variabilitat més gran correspon al conjunt de les olles; 
aquestes presenten una tipologia variada que abraça formes 
de cronologia més antiga, (peces amb perfil en S) i vores ar·
rodonides o lleugerament bisellades, i peces de coll més tron·
cocònic que, a nivell cronològic, són més coetànies a la resta 
del conjunt.

El conjunt de Casa Convalescència està format majoritària·
ment per ceràmica vidrada, principalment de cocció oxidant, amb 
pastes vermelloses o ataronjades. La pasta és acurada i compacta, 
i a nivell macroscòpic no és possible identificar els desgreixants 
afegits. Els vidrats  més representats són el melat, el verd, el verd 
oliva, el marró i, en menor mesura, el groc i el negre. Les peces, 
poden presentar un vidriat per ambdós costats, o només per 
l’interior, a excepció dels càntirs que presenten un vidriat puntual 
a l’element de prensió. Aquest, ocasionalment, està decorat amb 
nansa pessigada. En aquest cas els colors marrons, vermellós i 
verds foscos són propis dels atuells destinats a anar en contacte 
amb el foc, mentre que els verds clars i melats i grocs (en el cas 
del bacins) no van exposats.

La resta del material correspon a ceràmica reduïda. Les for·
mes més representades són les olles i peces concretes com el 
càntir, els brasers o el bugader. Algunes d’aquestes peces estan 
decorades a l’exterior amb incisions que formen bandes con·
cèntriques i decoracions de meandres a la zona de la panxa. En 
tots els casos, es tracta de decoració incisa de motius geomètrics 
formant línies paral·leles o ondulants de tipus senzill i formant 
bandes.

La majoria de peces són rebuig de forn, és a dir peces que 
s’han deformat o trencat en el procés de manufactura i cuita, o 
que presenten alguna deficiència tècnica, amb esquerdes o vidri·
ats defectuosos, pèrdua d’elements aplicats o de prensió. Aquests 

fenòmens tenen relació amb els diversos processos químics que 
han tingut lloc en el decurs del procés de manufactura i que han 
quedat evidenciats, pel cas dels vidriats, amb els estudis arque·
omètrics.

Els principals grups tecnomorfològics es poden agrupar en:
 
Greixera
Es tracta d’una única peça i correspon a un recipient ovalat de 
base plana i amb una nansa a un costat i un bec vessador a l’al·
tre. El vidriat d’aquesta peça és de molt bona qualitat i difereix 
molt de la resta de la producció. El seu ús, clarament centrat en 
l’àmbit domèstic, fa que sigui un atuell singular dins el conjunt 
de Casa Convalescència.

Bací
Conjunt que presenta tres tipologies principals, associades a les 
dimensions i obertura de l’atuell (Figura 4.13). Dels 24 atu·
ells documentats, es documenten tres bacins per nens i quatre 
bacins de grans dimensions. Aquesta forma ja es documenta 
al segle XIV i s’incrementa a partir del segle XVI (Heredia, 
2006, 53).

Estalvis 
Recipient generalment circular que conté brases enceses, o en 
el qual hom fa cremar pinyolada o carbonet, i que serveix per a 
escalfar l’ambient (Figura 4.4). S’han recuperat dos exemplars 
d’aquesta tipologia, si bé un dels quals ha perdut l’element de 
suport o merlet. Aquests estalvis són utilitzats com a braser o 
escalfeta ja que es podien utilitzar per preservar el menjar calent. 
La datació d’aquesta producció es sol situar entre el primer quart 
del segle XVII en endavant.

Olla
El conjunt de recipients de forma globular i coll curt, coneguts 
com a olles, és significatiu, si bé es poden fer agrupacions en 
funció de si es tracta de peces amb cos globular i dues nanses o 
peces sense nansa. En general, presenten un vidriat intern, i en 
un 80% també extern de color marró fosc, verd oliva o melat.

El grup principal està format per olles en perfil en essa i vora 
aixecada, que pot estar més o menys girada enfora (Figura 4.10).

Un altre grup és el de les olles de perfil ovoide i fons pla, amb 
una vora obliqua de llavi arrodonit (Figura 4.11).

En aquest cas també s’ha isolat un grup en funció de tècnica 
de manufactura utilitzada. L’ús de la tècnica de la botxa (aixe·
cades en posició inversa sobre el torn) que fa que rebi el nom de 
base còncava o botxada (Figura 4.12). La cronologia que s’atri·
bueix a aquest tipus d’olla s’inicia al segle XV, si bé els contextos 
arqueològics més evidents les comencen a situar a inicis del XVII 
(Parera, 1998, 115).

Dins d’aquest grup, es troben representats els tupins. Aquests 
recipients, associats a una olla petita amb una sola nansa i amb 
vidriat intern i extern, tenen la particularitat que reben la calor 
per la panxa en lloc de per la base, com les olles. Els tupins són 
ventruts i tenen el coll i la base estrets. S’identifiquen tupins de 
mesures diverses, si bé en el conjunt de Convalescència des·
taquen exemplars de mida mitjana (Figura 4.8) i mida petita 
(Figura 4.9), més estandarditzades. També es documenta pro·
ducció per encàrrec. Al segle XV apareix amb aquesta denomi·
nació (Orriols 1995 citant Alcover Moll), el seu ús sembla també 
divers però s’associa a activitats de manteniment, conservació 
d’aliments processats.Fig. 4. Principals formes recuperades.
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Càntir
Peça de cos globular, base plana, nansa a la part superior central i 
broc cilíndric i galet vertical aplicat conegut com a càntir d’aigua. 
El vidriat es localitza a la part superior, a la part de l’element 
de prensió i broc, amb regalims associats a la seva aplicació. El 
seu ús s’associa al transport de líquids. Aquest grup presenta 
atuells de dimensions importants (Figura 4.14), mida mitjana 
(Figura 4.15) o de petites dimensions, amb la nansa decorada 
per impressions digitals (Figura 4.16). Diverses peces presenten 
petits forats fets post coctura, cinc d’ells una reparació a la panxa 
i, en alguns d’ells, les evidències del transport a curta distància es 
manifesten per la presència de cops a la zona de la base. 

Cassola/Cassoleta
Es documenten tres recipients de boca rodona, carena baixa i 
vora reforçada, de dues a quatre nanses, de petites dimensions i 
diametralment oposades, que corresponen al grup de les cassoles. 
Aquests recipients, ordinàriament rodó i de terrissa, més ample 
que alt, que serveix principalment per a cuinar i conserven traces 
de termoalteració a la base. La producció en ceràmica d’aquest 
recipient data d’inicis del XV (Parera, 1998, 116).

Gerra/Gerreta
Atuell de terrissa, de boca ampla, la secció circular del qual va 
augmentant fins a una certa distància de la boca i després va 
disminuint fins a la base. Es documenten dos tipus principals, 
un de cos globular i sense nanses, i un altre de cos globular i amb 
dues nanses. La variant principal es caracteritza per un coll curt 
exvasat de llavi arrodonit.

També trobem el grup de les gerres de ceràmica oxidada, 
amb una variant definida per una vora engruixida i plana, pràc·
ticament sense coll i de forma globular afuada. Es tracta de dos 
contenidors, de grans dimensions, que no han perdut el vernís 
exterior, possiblement a causa d’haver estat exposats a l’aire lliure 
per un període prolongat de temps (Figura 4.6).

Gibrell
Es conserven dues peces que corresponen a un recipient de 
forma troncocònica invertida de poca alçada, més ample per la 
boca que per la base, de certa profunditat, utilitzat amb diverses 
finalitats (higièniques o culinàries) (Figura 4.7). Aquesta forma 
es documenta ininterrompudament des d’inicis del segle XIV i 
presenta un vidriat verd de força mala qualitat.

Plat, Plat tallador, Plat d’ala, platet
En aquest apartat s’han agrupat tots els recipients en forma de 
disc i vora aixecada que presenten una concavitat de poca fon·
dària i plana. En el cas de Casa Convalescència, aquest conjunt 
és molt petit i inclou dos plats d’ala (Figura 4.2), un plat tallador 
(Figura 4.3), un plat indeterminat i un plat de petites dimensions 
(Figura 4.1), tots amb decoració vidriada de fons marronós. En 
el cas del platet destaca una decoració d’uns motius foliars en 
groc que estan presents al llarg del segle XVIII.

Sitra 
L’objecte recuperat està format per un cos globular de carena 
baixa, amb una vora formada per un broc arquejat i un element 
de prensió, de cocció oxidant homogènia (Figura 4.5). Si bé és 
un atuell antic, cal assenyalar que la sitra es va incorporar al 
repertori de la terrissa popular de bona part d’occident perdu·
rant en època moderna.  Presenta una factura moderna. (Padilla, 
coord. 1998, 24).

Cobertora (tapadora)
Es conserva una peça de forma circular i amb un element de 
prensió a mode de pom anular. El perfil de la base és còncau, 
amb vora de visera i botó de secció cilíndrica, amb un vidriat de 
color verd oliva. Aquesta tipologia es documenta des del segle 
XIV i perviu al segle XVIII.

Bugader
Atuell de cocció reductora i grans dimensions al qual li manca 
la base. Es tracta d’un cossi bugader de forma troncocònica i 
lleugerament exvasat que no presenta elements de prensió. Té 
una decoració incisa formada per una franja simple de motiu 
geomètric sinuós, peça que sembla perdurar des del segle XVI 
(Beltran, 2006, 53).

Tub Construcció/ Canal
Es tracta d’una canonada de ceràmica comuna oxidada amb una 
capa de vidriat intern, totalment cilíndrica, que presenta una 
motllura externa abans de finalitzar la vora per facilitar l’encaix. 
El vidriat es troba en molt mal estat de conservació i amb evi·
dències d’haver estat en ús.

Rajola 
També s’han recuperat dos fragments de rajola de cartabó, de ce·
ràmica esmaltada i pintada, elaborada a motlle, que presenta una 
decoració en verd i blanc estannífer. Aquesta producció apareix 
documentada des del segle XVI fins al XIX. Els paral·lels més 
propers són els cartabons de l’arrambador de Casa Convales·
cència de Barcelona i els de l’arrambador de l’Hospital de Santa 
Caterina; tots ells datats de la segona meitat del segle XVII 
(Telese et al. 2012, 106).

Gresol
També destaca la presència d’una sèrie d’objectes singulars. 
Aquest és el cas dels gresols associats a processos de fosa a alta 
temperatura, possiblement relacionats amb les obres de cons·
trucció de l’edifici o amb alguna donació. És fàcil pensar que la 
proximitat de l’activitat metal·lúrgica a l’àrea de Can Calderó, 
de la Plaça Gaudí i de la Rambla Hospital de Vic hagi fet 
arribar aquest producte com a material de rebuig (Casas et al. 
2010, 220).

Vaixella de Taula, Pisa.
Només dos fragments pertanyen a les produccions de pisa. Una 
és una xicra faiança i l’altra és una base d’un plat d’influència 
francesa. A la segona meitat del segle XVIII, la decoració dels 
plats de blava catalana reben una forta influència del país veí, 
perdent la riquesa del tema central, disminuint el traç i sim·
plificant·se la sanefa. Les orles dels grups es caracteritzen per 
un traç radial que s’inicia sota la vora. Aquest plat, que ha estat 
retallat, presenta el motiu de l’arracada amb sis divisions i amb 
una decoració central formada per un clavell. Si bé no es coneix 
el centre de producció, es creu que bona part procedia de Bar·
celona o Banyoles (Batllori, Llubià 1949; Bosch, 1990, 109).

En el cas de la xicra decorada amb motius florals en groc, 
blau i verd, si bé pràcticament no hi ha paral·lels, sembla trac·
tar·se d’una producció afí a faiança, concretament als vasos po·
licroms amb decoració floral definits com des vases fleuris bleus à 
la polychromie (Vayssettes, Vallauri 2012, 503) i acotada al segle 
XVIII. El fet que la peça no presenti cap marca fa pensar que 
també es pot tractar d’una imitació procedent d’un taller desco·
negut. Recentment s’han trobat dos peces semblants a Barcelo·
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na durant les intervencions arqueològiques de la Masia de Can 
Iglésies i Pedralbes, si bé romanen inèdites.

Molts dels atuells presentaven importants evidències de 
desgast, fruit del seu ús continuat al llarg del temps. Així ma·
teix, alguns vasos presentaven residus al seu interior, els quals es 
troben actualment en curs d’anàlisi i permetran conèixer el seu 
contingut final.

Les pastes
S’ha analitzat la composició química i mineralògica d’una se·
lecció de 20 peces representatives del conjunt: 8 olles i tupins, 4 
càntirs i 2 bacins, a més dels dos fragments de ceràmica esmal·
tada decorada, d’un gibrell amb vidrat verd, d’una rajola, com la 
dels arrambadors, i de dos gresols triangulars.

Per a l’anàlisi de les pastes i dels vidrats s’ha preparat una 
làmina prima polida de cada una de les mostres, per tal de 
poder ser observades tant en el microscopi òptic petrogràfic 

(OM) com en el microscopi electrònic de rastreig (SEM·
EDS). S’ha utilitzat un microscopi electrònic ZEISS DSM 
960A, equipat amb un sistema de microanàlisi EDS, que ha 
permès analitzar la composició química de les pastes i vi·
drats (condicions de microanàlisi: 20 kV i una distancia de 
25 mm entre mostra i detector). Les imatges de SEM s’han 
adquirit amb un detector d’electrons retrodispersats (BSE) 
que permet veure diferències composicionals en funció del 
nombre atòmic. Són imatges en blanc i negre on els colors 
més clars corresponen a les fases amb major nombre atòmic, 
com és el vidrat ric en plom. Les fases cristal·lines del vidrat 
s’han analitzat, tant per SEM·EDS com per micro·difracció 
de raigs X. En el darrer cas, s’han utilitzat les instal·lacions del 
sincrotró ALBA (Cerdanyola del Vallès) per poder analitzar 
la composició de les fases cristal·lines dels vidrats de la cerà·
mica decorada. Aquest tipus d’anàlisi ha permès conèixer els 
pigments i matèries primeres utilitzades.

Fig. 5. A l’esquerra, histograma de la longitud màxima dels grans de l’olla de vora plana (ccv- 107) i de l’olla globular (ccv-126). A la dreta, imatges 
de les pastes al microscopi òptic, on es pot veure la mida i forma angulosa dels grans. Les olles de vora troncocònica (ccv-106) i l’olla de vora plana 
(ccv-107) tenen inclusions més grolleres i abundants que les pastes de les olles globulars (ccv-110 i ccv-126).

Fig. 6. A la dreta, imatges de microscòpia òptica amb polaritzadors creuats corresponent al dibuix de cada peça de l’esquerra. A la foto de la pasta de 
la ccv-024 es pot veure un grumoll d’argila més càlcica. A la ccv-066 es pot veure un gra de fragment de granit i un gra de plagiòclasi amb les típiques 
macles polisintètiques. A la pasta del bací ccv-095 es pot veure un nòdul d’argila carbonàtica i les miques de la matriu i finalment a la mostra ccv-082 
es poden veure els cristalls de moscovita a la matriu.
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Pel que fa a les olles analitzades es pot veure que totes elles 
tenen inclusions abundants amb una distribució molt hetero·
mètrica que inclou una fracció fina (<100·120µm) pròpia del 
sediment natural de l’argila i una fracció més grollera de mides 
molt variables entre 150 a 800 micres. Com es pot veure a la 
Figura 5, les olles analitzades de forma troncocònica i de base 
plana tenen una component grollera més abundant que les olles 
globulars, tot i que també hi ha alguns exemplars d’ olles globu·
lars que presenten moltes inclusions de mida grollera (ccv·163). 
Les inclusions són de composició granítica, amb molts grans 
de quars (SiO2) i d’ortosa (KAlSi3O8). L’ortosa sovint presenta 
pertites, una desmescla pròpia dels feldspats potàssics de ro·
ques plutòniques. Alguns dels grans corresponen a fragments 
de roca granítica amb biotita. També hi ha grans de plagiòclasi 
(NaAlSi3O8·CaAl2Si2O8) però en menor abundància, de mida 
més petita i presenten signes evidents d’alteració sericítica. Oca·
sionalment s’observen òxids de ferro, amfíbol i epidot. La matriu 
generalment té comportament òptic i conté biotita i moscovita. 
La porositat és variable però, generalment es pot veure una po·
rositat lineal entre 150 i 200 µm paral·lela a les parets de la peça.

La pasta dels càntirs i dels bacins és relativament semblant a 
la de les olles, amb una fracció relativament grollera (<600µm) i 
de tipus granític, amb quars, ortosa, plagiòclasi, molt pocs frag·
ments de granit (roca) i ocasionalment amfíbol. A la matriu hi 
ha cristalls de biotita i moscovita. Tot plegat, respecte a les olles, 

la pasta dels càntirs i dels bacins es diferencia per la presència 
d’alguns grumolls d’argila amb matriu carbonàtica (Fig. 6), així 
com per una major abundància de plagiòclasi.

La pasta de les dues peces de vaixella de taula (el plat blau 
de l’arracada i la xicra policroma) són pastes calcàries depurades 
amb inclusions de mida inferior a les 100 micres (Fig. 7, A·F). 
Són grans de tipus granític de quars, ortosa, biotita i òxids de 
ferro, però, en cap cas, hi ha grans grollers com en les olles o 
bacins. La porositat és escadussera i presenta formes irregulars al 
voltant de 100 µm. La matriu té un color claret atesa la presència 
de carbonat càlcic de mida molt fina, típic de les argiles margoses 
que s’utilitzaven per fer aquests tipus de vaixella. La calcita de 
mida tan fina reacciona durant la cuita i es formen nous silicats 
càlcics com la gehlenita, anortita i piroxens. Els piroxens poden 
incorporar Fe en la seva estructura cristal·lina i el color de la 
pasta adquireix uns tons més clars i groguencs. Aquests tons clars 
de les pastes són característics de la ceràmica amb esmalt blanc 
d’estany de l’època, ja que amb una pasta clara cal menys estany 
per tornar opac el vidrat, del que cal amb una pasta molt vermella 
(i l’estany sempre ha sigut una matèria primera cara). Pel que fa 
a la comparació amb mostres de referència –ceràmiques blaves i 
de reflex metàl·lic dels segles XVI i XVII– provinent del centre 
productor de Barcelona (Di Febo 2011), només es pot dir que 
les dues peces de Casa Convalescència no presenten microfòssils 
calcaris, que caracteritzen les peces barcelonines dels s. XVI i 

Fig. 7. A-C: plat de l’arracada, (cconv-1), D-F) xicra (cconv-2), G-I) rajola de cartabó (cconv-3). B, E i H) Imatges de microscòpia 
òptica amb polaritzadors creuats on es mostra la pasta fina calcària de les mostres cconv-1, cconv-2 i cconv-3, respectiva-
ment. C,F i I: imatges de SEM dels vidrats de les mostres cconv-1, cconv-2 i cconv-3, respectivament.
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XVII. Tant les ceràmiques blaves barcelonines del segle XVIII, 
com els plats de l’arracada, de la cirereta i d’influència francesa 
tenen pastes més càlciques que les precedents del segle XVII, 
i no tenen microfòssils calcaris la qual cosa marca un canvi, en 
aquest moment, per les produccions de Barcelona.

La pasta de les rajoles dels arrambadors de l’Hospital de 
la Santa Creu també està feta amb una pasta calcària però, en 
aquest cas es veu que es tracta d’una argila poc homogeneitzada 
(Figura 7, G·I). Té una composició química diferent a la pasta 
de la xicra i del plat de l’arracada i, per tant, s’ha de considerar 
que té un origen diferent.

La composició dels principals tipus de peces es pot veure a 
la Taula I. L’element més diferenciador de les pastes és el calci 
(CaO), i es pot veure com olles, càntirs i bacins estan fets amb 
pastes no càlciques (< 2% de CaO) mentre que la vaixella deco·
rada, la rajola de l’arrambador i el gibrell amb vidrat verd, tenen 
pastes càlciques (de 14 al 26% de CaO). Les olles, càntirs i bacins 
tenen continguts en SiO2 elevats (> 62% SiO2) i continguts en 
Al2O3 també elevats (al voltant del 19%). El contingut en ferro 
és menor en la ceràmica de pisa i major en les olles. La compa·
ració entre aquestes ceràmiques i grups de procedència coneguda 

només es pot fer en base als materials prèviament estudiats. En 
el cas de la vaixella de taula, l’anàlisi química de les pastes (Taula 
I) indica que es tracta d’una  pasta diferent de la ceràmica dau·
rada i la ceràmica blava del segle XVI i XVII, ja que aquestes 
produccions tenen continguts en CaO més baixos (al voltant 
del 15%). El fet que el plat de l’arracada tingui un 22% de CaO, 
i no contingui microfòssils, ja determina que s’ha fet amb una 
argila diferent de la del grup B2, definit per Buxeda et al. 2011.

Pel que fa a les olles tampoc s’ha trobat un grup de referència 
que tingui peces d’igual manufactura i composició per la qual 
cosa, aquest estudi, és el primer pas per caracteritzar un conjunt 
important de ceràmica comuna catalana. Si bé, és cert que la 
composició de les argiles que empraven els terrissers de Sant 
Julià de Vilatorta, fins a finals del segle passat, correspon a argiles 
no càlciques amb abundant quars i feldspats, i s’estan fent més 
analítiques per poder assegurar la procedència de bacins i càntirs.

El gibrell decorat amb engalba i vidrat verd té una compo·
sició càlcica diferent de la resta de mostres. La pasta és relati·
vament càlcica (11% de CaO) i la cara interna del gibrell està 
recoberta amb una engalba blanca i un vidrat verd de coure. 
L’engalba té menys FeO que la pasta i és de color blanquinós.

Taula I. Composició química de les pastes de diverses peces analitzades. (% en pes)

Spectrum Na2O K2O MgO CaO Al2O3 SiO2 PbO FeO TiO2 MnO

CCONV-1 plat de l’arracada 0,85 2,89 4,17 26,62 16,07 43,30 0,97 4,91 0,49 0,00

CCONV-2 xicra 0,54 3,62 2,47 22,10 16,25 49,84 0,62 4,14 0,61 0,01

CCONV-3 rajola 0,43 3,30 3,78 30,65 14,20 40,39 0,42 6,00 0,76 0,08

ccv-110 olla globular 1,36 3,34 1,77 1,68 17,93 68,08 0,00 5,22 0,63 0,00

ccv-144 olla globular 1,20 4,55 1,53 0,78 18,82 66,04 0,00 6,30 0,73 0,09

ccv-095 bací 1,11 4,41 1,77 1,29 21,62 61,80 0,05 7,12
0,80

0,03

CCONV-8 Gibrell verd 0,48 4,74 1,39 11,46 16,33 55,21 0,02 9,34 0,93 0,10

CCONV-8 engalba 0,31 5,13 1,34 9,03 16,44 62,21 0,09 4,19 1,25 0,01

Finalment, l’anàlisi petrogràfica dels gresols permet iden·
tificar grafit com un dels constituents primordials de la pasta 
d’aquests atuells (Figura 8). Es tracta d’una pasta d’un color molt 
negre, gairebé com si la pasta estigués recremada, però l’aspecte 
negre metàl·lic no es deu a l’ús propi del gresol sinó a la pas·
ta grafítica. Els gresols servien per a fondre metall i, per tant, 
havien de poder aguantar temperatures molt altes sense que el 
contingut de metall en estat fos afectés a les parets del gresol. Hi 
ha diferents argiles naturals que poden donar lloc a pastes molt 
refractàries, aptes per emprar com a gresols, pastes molt riques 
en Al2O3 (caolinites) que formen cristalls de mul·lita, que fon 
per sobre de 1800 ºC, i que donen una alta resistència al xoc 
tèrmic, o bé pastes grafitoses. El grafit fon a alta temperatura i 
és un material molt refractari que confereix als gresols una alta 
estabilitat tèrmica així com propietats mecàniques molt bones. 
Aquests gresols amb grafit foren utilitzats des del segle XVI a 
Europa i eren considerats uns gresols d’alta qualitat. Es coneix 

que a la zona de la Bavaria hi ha dipòsits naturals d’argiles grafi·
toses i que, des de l’any 1509, es fabricaven gresols amb aquestes 
argiles. Obernzell fou un centre productor molt important que 
va exportar gresols arreu d’Europa (Martinon·Torres i Rehren 
2009). A més, en alguns dels gresols (Figura 8 D) es pot veure 
clarament un segell imprès a la base. Es tracta d’un 4 seguit 
d’una creu i unes inicials. Aquesta marca té arrels maçòniques i 
fou utilitzada àmpliament als tallers d’Obernzell, Alemanya, per 
la qual cosa es pot assegurar que els gresols procedien d’aquest 
taller d’Alemanya. Les restes d’escòries enganxades al gresol han 
permès saber que fonien coure.

Els vidrats
Els vidrats de les olles, bacins i càntirs són vidrats transparents 
molt rics en plom. La interfase entre el vidre i la pasta indica 
que s’han aplicat a monococció, és a dir que es van aplicar sobre 
la peça crua i s’han cuit alhora pasta i vidrat. Són vidres nets i 



III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014 /actes

/ 78

sense gaires inclusions ja que l’alt contingut en plom ha permès 
la fusió completa del vidrat. En els càntirs, com que hi ha molts 
defectes de cuita, en algunes peces (ccv·50) es pot veure com el 
vidrat ha tingut un cop de foc i ha quedat en una zona relati·
vament fosa, mentre que a l’altra zona el vidrat encara està mig 
cru. En aquesta zona crua i de color verdós, el vidrat està ple de 
cristalls elongats de sulfat de plom. El vidriat de la cconv·1 i 
de la cconv·2 és opac atesa la presència de petits cristalls d’òxid 
d’estany  (Figura 7C i 7F). L’estany s’afegeix als vidrats de plom 
per tal de tornar·los opacs i proporcionar el seu color blanc ca·
racterístic. L’òxid d’estany, durant la cuita del vidrat (o en el cas 
de fer una frita prèvia), reacciona amb el plom i, posteriorment, 
quan el plom reacciona amb el quars i comença a fondre el vi·
drat, l’òxid d’estany recristal·litza en forma de petits cristalls de 
SnO2. Aquests cristalls es troben formant uns núvols o clústers 
de cristalls i, per tant, sembla indicar que el plom i l’estany no es 
fritaven prèviament. Els vidrats tenen un gruix entre 200 i 250 
µm (Figura 7C), relativament gruixuts, però es tracta del gruix 
habitual en aquesta època. El contacte amb la pasta és bastant re·
gular i sense gaire interfase, la qual cosa indicaria que, en primer 
lloc, s’ha cuit la pasta i, després, s’ha cuit el vidrat (bicocció). Les 
bombolles són escadusseres, mentre que les inclusions de quars 
relictes –de mida inferior a 100µm– són freqüents. La decoració 
blava (Figura 7C) –parcialment conservada en làmina prima– 
està formada per una capa vidriada transparent superficial de 
color blau claret, que varia entre 50 i 100µm, aplicada damunt del 
vidrat blanc d’estany. Aquest vidre blau no té estany o en té molt 
poc. En aquesta zona, s’observen cristalls aciculars transparents, 
que es van desenvolupant a partir d’uns nuclis precursors formats 
per petits agregats opacs. L’estudi per micro·DRX al sincro·

tró ALBA ha permès identificar els cristallets com arsenats de 
plom i calci formats durant la cuita. Aquest fet ens indica que el 
pigment de cobalt original era un arseniur de cobalt, que es cor·
respon amb el que s’emprava en aquesta època a nivell europeu 
(Perez·Arantegui et. al, 2008). En el cas de la xicra el color verd 
està associat a Coure i també s’ha detectat Fe i Ni, mentre que 
el groc i l’ocre contenen antimonat de plom (el groc de Nàpols).

CONSIDERACIONS FINALS
El coneixement de la cultura material del segle XVIII ha tingut 
un important desenvolupament a partir dels resultats de l’arque·
ologia preventiva i de la incorporació de l’arqueologia moderna. 
Existeixen nombrosos estudis de col·leccions i conjunts (Sempe·
re 1985; Bonet, 1988; Cerdà, 1992; Telese et al. 2012), i estudis 
de la ceràmica de voltes (Bassegoda 1983; Riu 1992, Argelaguers 
1995, 2009; Roig 1997; Miró 2000; Beltran de Heredia 1997, 
2006, Caixal et al. 1991, Soler 2001, 2006); però sobretot els 
estudis ceràmics procedents de contextos d’habitació en són una 
evidència clara (Beltran 2014, Beltran, Miró en premsa, Miró 
2011; Buxeda et al. 2011). En aquest context cal assenyalar que 
encara són poc coneguts els conjunts associats a espais de pro·
ducció per aquestes cronologies (Roig 1999, Cerdà 2008), si bé 
entenem que són bàsics per comprendre el procés complert de 
manufactura d’aquestes peces.

La complexitat de la ceràmica de volta
El fet de reblir els carcanyols de les voltes per alleugerir el pes de 
l’estructura es documenta des d’època antiga. Aquesta tècnica es·
tructural perdura i, en època alt·medieval, es continua utilitzant 

Fig. 8. A-B: Gresols de boca triangular. C-E: segell de la base d’un dels gresols. E: Imatge de microscòpia òptica de reflexió de la pasta dels gresols, 
les escames de color clar corresponen a grafit. F: Imatge de microscòpia òptica de reflexió de la paret dels gresol on es pot veure com la part exterior 
està completament fosa i, al centre, hi ha una partícula reflectant de coure.
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també en contextos concrets per afavorir l’acústica. Els exemples 
més propers els tenim en l’arquitectura gòtica, per exemple a la 
catedral de Barcelona, el convent de Sant Agustí, la Capella de 
Santa Àgueda, Santa Maria del Mar, les naus de l’hospital de la 
Santa Creu o l’església del Carme de Manresa, i, si bé bona part 
provenen d’actuacions antigues i amb poc context, cal assenyalar 
que els trobem presents per tot el territori.

D’època moderna, també s’han recuperat importants con·
junts de terrissa de volta de l’església Parroquial d’Argentona, el 
Convent dels Àngels o el monestir de Sant Pere de les Puelles 
d’ inicis del XVII i la Biblioteca de Catalunya (Antic Hospital 
de la Santa Creu), datat de finals del segle XVII i principis del 
XVIII (Miró, 2000). Del segle XVII i XVIII daten també les 
voltes del Monestir de Santa Maria de Poblet, de Sant Ignasi 
de Manresa, de l’antic Convent dels Caputxins a Barcelona i 
del Monestir de Pedralbes o de la Pia Almoina de Barcelona 
(Beltran, 1997, 235).

L’excavació d’aquests conjunts ha permès, en els casos que 
això ha estat possible, documentar el patró d’abocament dels 
vasos amb distribucions desiguals per mides, però també per 
tipologies (Miró, 2000, 175) o la presència de material més antic 
procedent del rebliment de l’anterior volta (Beltran, 1997, 235).

Del segle XVIII, i amb paral·lels propers a Casa Convales·
cència de Vic, destaquem els materials recuperats al Pati Man·
ning o Casa Caritat de Barcelona i els de l’hospital de Santa 
Caterina de Girona.

En el cas de Santa Caterina de Girona, un conjunt de bacins 
i setrilleres van ser recuperades de les voltes de l’hospital, on la 
intervenció arqueològica de 2006 va permetre documentar atu·
ells dels segles XVIII·XIX, els quals van ser identificats com a 
material de rebuig, si bé no es coneix on es van fabricar aquestes 
peces ni tampoc es pot assegurar que siguin les mateixes que 
servien a l’antic hospital (Soler 2001, 2006).

En el cas del Pati Manning, els autors van determinar que 
la terrissa procedia d’una producció defectuosa associada a un 
terrissaire d’un taller proper. En aquest cas, les formes aparegudes 
són principalment càntirs, poals i catúfols, així com diverses pe·
ces domèstiques com setrills, escudelles, cassoles i estalvis (Caixal 
et al.1991).

Variabilitat productiva
És conegut, des del segle XV, que existeix una tipologia d’atuells 
ceràmics ben establerta per als diversos contenidors. Sobretot 
en els segles XVI i XVII aquestes mides, formes i mesures dels 
vasos queden ben fixades en el temps. Aquests grups però, si bé 
semblen estar ben definits, encara no se’ls pot donar una atri·
bució geogràfica i tecnològica concreta. Així, les peces de Casa 
Convalescència7 són semblants a les d’altres conjunts contempo·
ranis sense que es pugui establir un centre productor comú. En 
aquest cas, però, la proximitat morfotipològica dels càntirs ens 
fa pensar en un centre productor proper a Sant Julià de Vilatorta 
(Sempere, 1989; Corredor·Matheos, Gumí 1978), el mateix en 
el cas dels tupins, possiblement els bacins i algunes olles.

A llarg del segle XVIII es considera que la producció vi·
driada es generalitza i que, pràcticament cada població podria 
disposar del seu obrador (Parera, 1998, 109). La compra de vasos 
de volum considerable als obradors és coneguda i es podia arri·
bar a pagar només el transport quan la ceràmica era defectuosa. 
Aquest fenomen, present a Casa Convalescència, sembla con·
viure amb la presència d’atuells de taula i peces amb traces d’ús, 
de totes les tipologies i de funcionalitats diverses. El cas més clar 
és el de les olles, aquestes, poden estar deformades, presentar 
restes de termoalteració post cocció i haver·se utilitzat com a 
contenidor (rebliment de calç) abans de ser incorporades com 
a rebliment de volta.

Igualment, els atuells de Casa Convalescència aporten infor·
mació de les principals activitats quotidianes i es poden agrupar 
en atuells per transport i beure (càntir i el gerro), atuells de re·
bost i cuina (gerro, càntir d’oli o el tupí i la Greixera) o atuells 
d’higiene (aiguamans i bací), assenyalant els predominants com 
les olles, els càntirs i els bacins i que hi són absents els atuells de 
camp (com per exemple la botija o els catúfols).

L’estudi transversal d’aquestes produccions, conegudes com a 
ceràmica de volta, com ja han assenyalat diversos autors (Parera 
1998, 109), aporten dades fiables per al coneixement de les pastes 
i els vidriats utilitzats pels ceramistes catalans en un context de 

7. Aquesta teoria s’hauria de verificar amb un estudi exhaustiu de volumetria 
i pes, així com arqueometria de pastes i vidriats.

Taula II. Composició dels vidrats d’una selecció de mostres analitzades. Dades en % en pes dels òxids.

 % en pes Na2O K2O MgO CaO Al2O3 SiO2 PbO SnO2 FeO TiO2 MnO Cu Co

cconv-1 vidrat blanc 0.60 7.85 0.34 1.18 6.26 47.24 30.16 5.61 0.59 n.d n.d n.d 0.18

cconv-1 vidrat blau 0.83 6.59 0.02 2.32 1.31 47.19 30.76 0.09 2.49 0.13 1.08 n.d 1.76

cconv-2 vidrat blanc 1.04 3.55 1.37 3.36 4.03 43.02 36.82 6.09 0.59 0.00 0.00 n.d n.d

cconv-3 vidrat verd 0.85 3.94 0.38 2.29 3.18 35.72 47.63 1.04 0.85 0.08 0.04 4.03 n.d

cconv-3 vidrat blanc 0.27 3.94 0.20 1.10 3.43 26.09 59.14 4.95 0.49 n.d n.d 0.38 0.00

ccv-110 vidrat 0.98 2.72 0.99 2.40 9.76 46.35 31.05 n.d 4.66 0.83 0.10 n.d 0.00

ccv-144 vidrat 0.19 0.34 0.38 0.48 3.70 25.84 67.03 n.d 1.87 0.16 0.02 n.d n.d

ccv-95 vidrat  0.45 0.09 0.51 0.72 2.84 21.80 71.27 n.d 1.97 0.21 0.14 n.d n.d

cconv-8 vidrat 0.31 0.46 0.36 2.83 1.94 18.70 70.40 n.d 1.41 0.08 n.d 3.50 n.d
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gran abundor de centres productors i, aparentment, poca variació 
tècnica i tipològica.

En aquesta primera fase de l’estudi s’ha pogut determinar que 
les pastes de les olles, bacins i càntirs corresponen a pastes ferru·
ginoses, amb molt poc CaO, i amb inclusions de tipus granític 
de mides heteromètriques. Els bacins i càntirs analitzats tenen 
pastes amb les mateixes característiques texturals i mineralògi·
ques i semblen correspondre a un mateix centre productor. Les 
olles presenten una major variabilitat en la textura lligada amb 
la forma de l’olla, tot i que la mineralogia de les inclusions és la 
mateixa en totes les olles analitzades. Pel que fa als vidrats de les 
olles, bacins i càntirs, en tots els casos són vidrats rics en plom 
(>60% de PbO), aplicats a monococció, en alguns càntirs amb 
evidents defectes de cuita i en certes olles amb evidents signes 
de reducció. Pel que fa al plat de l’arracada, s’ha pogut comprovar 
que la decoració blava es feia aplicant un vidrat blau damunt el 
vidrat blanc d’estany i que el pigment blau provenia d’un arseniat 
de cobalt. La rajola de cartabó, tan típica de l’època, es feia amb 
una pasta poc càlcica poc acurada, ja que es veu la barreja d’ar·
giles, i el vidrat verd turquesa conté coure com a pigment i poc 
estany comparat amb el vidrat blanc que l’acompanya. Finalment, 
s’ha pogut identificar l’origen dels gresols triangulars en funció 
de la pasta grafitosa i la marca del segell de la base. Es tracta de 
gresols procedents d’Orbenzell, Alemanya, que s’utilitzaven per 
a fondre coure.

Totes aquestes dades són necessàries per comprendre part 
de les estratègies econòmiques, i sobretot tecnològiques, que 
s’utilitzaven al segle XVIII a la ciutat de Vic. La informació 
procedent de les diverses fonts documentals, arqueològiques i 
tecnològiques ens ajudaran a entendre també aspectes de la vida 
quotidiana de l’Hospital de la Santa Creu i esdevindran una eina 
bàsica i important per a la comparació d’aquest tipus de material 
arreu del territori.
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AVALUACIÓ DE LA RIQUESA 
PALEONTOLÒGICA DELS AFLORAMENTS DE 
LA FORMACIÓ TREMP AL BERGUEDÀ FORA 
DEL SINCLINAL DE VALLCEBRE
Josep MarMi, alejandro Blanco, Josep Manel 
Méndez, Julià González, Mattia Baiano, 
albert G. SelléS.
Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont,  
C/ Escola Industrial 23, 08201, Sabadell (Barcelona)

reSUM
Els afloraments de la Formació Tremp a l’àrea corresponent al 
sinclinal de Vallcebre (Berguedà) han aportat un registre fòssil 
divers que està ajudant a reconstruir els ambients on vivien els 
darrers dinosaures europeus. En aquest article es presenten els 
resultats de les prospeccions realitzades durant les campanyes 
de 2012 i 2013, en uns altres afloraments de la Formació Tremp 
dins la comarca del Berguedà, però localitzats fora del sinclinal 
de Vallcebre. Malgrat que a les àrees prospectades les restes fòs-
sils no eren abundants, s’han documentat noves localitats i s’ha 
millorat el coneixement del contingut paleontològic d’un dels 
nivells més propers estratigràficament a l’extinció del Cretaci/
Paleogen, el Gres de Rèptils.

inTrodUcciÓ
Al vessant sud dels Pirineus, al llarg de les comarques del Ber-
guedà, Alt Urgell, Pallars Jussà, la Noguera i la Ribagorça, afloren 
extensament unes roques sedimentàries d’origen continental del 
Cretaci Superior. La successió sedimentària a la qual pertanyen 
es coneix com la Formació Tremp i registra un episodi de re-
gressió marina que començà en el límit Campanià-Maastrichtià, 
fa uns 71 milions d’anys (MEY et al., 1968). Els materials de la 
Formació Tremp tenen una rellevància científica notable dins el 
camp de la paleontologia i, per extensió, en l’estudi de l’evolució 
de la biodiversitat, doncs aporten dades de gran importància per 
entendre la història dels darrers ecosistemes dominats per dino-
saures no-avians just abans de l’extinció en massa que va succeir 
a finals de l’era Mesozoica, fa uns 66 milions d’anys.

A la comarca del Berguedà, al llarg de les darreres dècades, 
els treballs paleontològics en el context del Cretaci Superior 
continental s’han concentrat quasi exclusivament en l’àrea del 
sinclinal de Vallcebre (VILA et al., 2008a; 2011a). Entre d’altres 
coses, han permès estudiar amb força detall una de les poques 
localitats conegudes amb rastres i petjades de tiranosaure del 
Maastrichtià europeu: els jaciments de Fumanya (VILA et al., 
2008b). D’altra banda, han aportat noves dades sobre el context 
sedimentari i estratigràfic de la Formació Tremp i la seva datació 
mitjançant magnetoestratigrafia (OMS et al., 2007). Aquests 
treballs també han permès proposar un model sobre la vegeta-
ció que creixia en els ambients representats a la base de la sèrie, 
origen del carbó de la conca (VILLALBA-BREVA et al., 2012).

Els materials de la Formació Tremp afloren en altres loca-
litats del centre i de la meitat nord de la comarca, moltes de 
les quals no havien estat prospectades des dels treballs pioners 
de Lluís Marià Vidal (veure VIDAL, 1842–1922). Per tant, 
les campanyes de prospecció de 2012 i 2013 es van focalitzar 
en els afloraments de la Formació Tremp fora del sinclinal de 

Vallcebre amb els objectius de descobrir nous jaciments i apor-
tar noves dades sobre el registre paleontològic de la comarca 
del Berguedà.

BreU deScriPciÓ de la ForMaciÓ TreMP
Al llarg de la seva successió, la Formació Tremp es pot dividir 
en quatre unitats característiques que corresponen a diferents 
ambients de sedimentació (Figura 1) (ROSELL et al., 2001). La 
més inferior (Unitat Gris) està formada per lutites grises amb 
intercalacions de calcaries riques amb caròfits, carbons i alguns 
nivells de gresos. S’ha interpretat com un ambient de dipòsit 
lacustre-palustre amb una influència marina variable que pro-
vocava canvis cíclics de la salinitat dels aiguamolls. La següent 
es coneix com a Unitat Vermella Inferior i està formada per 
lutites vermelles amb intercalacions de gresos i paleosòls. S’ha 
interpretat com a dipòsits fluvials majoritàriament de planura 
d’inundació. La tercera unitat, anomenada Calcària de Vallcebre, 
està formada principalment per roca calcària i s’interpreta com 
un ambient lacustre. Finalment, la Unitat Vermella Superior 
inclou lutites vermelles, gresos i conglomerats corresponents a 
dipòsits fluvials o al·luvials. Les dues unitats més basals perta-
nyen al període Cretaci (Maastrichtià) mentre que les següents al 
Paleocè (Danià-Thanetià). El límit entre els materials mesozoics 
(Cretaci) i cenozoics (Paleocè), el qual marca l’extinció en massa 
fini-cretàcica, es localitzaria prop de la base de la Calcària de 
Vallcebre (OMS et al., 2007 i referències incloses).

Fig. 1. Vista quasi complerta de la Formació Tremp a la localitat de Mina 
Tumí (Vallcebre). En primer pla es pot veure la Unitat Gris i al fons la Uni-
tat Vermella Inferior, sobre de la qual descansa la Calcària de Vallcebre.

localiTaTS ProSPecTadeS i reSUlTaTS 
oBTinGUTS

campanya de 2012
La primera campanya de prospecció es va realitzar els mesos 
d’octubre i novembre de 2012 en diferents punts localitzats 
al nord i nord-oest de la ciutat de Berga (municipis de Berga, 
Castellar del Riu i Cercs). L’àrea prospectada va incloure part 
del vessant nord de la serra de Queralt, serrat Gran, serra de la 
Figuerassa i tossal de la Guàrdia (Figura 2). Tres localitats van 
proporcionar restes fòssils interessants tot i que, en cap d’elles, 
vam trobar jaciments suficientment rics que justifiquessin futures 
intervencions.

A la zona coneguda com el Portet (dins el serrat Gran) vam 
poder reconèixer tota la part cretàcica de la Formació Tremp, 
tot i que els bons afloraments hi eren escassos a causa de l’ex-
tensa cobertura forestal (Figura 3). No obstant això, aquesta 
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localitat va proporcionar cinc punts fossilífers. Un d’ells, prop 
de la casa del Portet, pertanyia a la Unitat Gris i hi vam trobar 
restes molt fragmentàries de plaques de tortuga. La resta de 
punts pertanyien a la part alta de la Unitat Vermella Inferior, 
especialment a un nivell potent de gresos (conegut com el Gres 
de Rèptils) i que estratigràficament es troba a menys de deu 
metres sota de la base de la Calcària de Vallcebre. Al llarg de les 
crestes de Gres de Rèptils que sobresortien de la superfície dels 
boscos, o que estaven exposades als marges de camins, varem 
trobar nombroses restes d’ossos fragmentàries que possible-

ment pertanyien a dinosaures (Figura 4). El fet que estiguessin 
molt malmeses va impedir una classificació més detallada del 
material, tot i que la naturalesa laminar d’algunes de les restes 
òssies ens fa pensar que podrien correspondre a fragments ver-
tebrals, concretament de l’arc neural. Cal destacar la cita d’un 
suposat fragment d’arc neural de sauròpode en els afloraments 
del Gres de Rèptils d’aquesta localitat per part d’ULLASTRE 
i MASRIERA (1998, p. 105). Malauradament, no hem pogut 
confirmar la identificació de la troballa (en el treball esmentat, 
l’espècimen ni es figura ni es descriu) i fins ara l’accés a aquest 
material no ha estat possible, doncs pertany a una col·lecció 
privada. Si això fos cert, l’espècimen podria representar la resta 
de sauròpode més moderna d’Europa.

Els cingles de Cal Ros són unes potents exposicions del 
Gres de Rèptils localitzades al llarg del camí que uneix la casa 
de Cal Ros de Merolla i la pista forestal de la Figuerassa, prop 
del Castell de Blancafort (part nord-oriental de la serra de la 
Figuerassa) (Figura 3). Allí hi vam identificar cinc punts fos-
silífers que van proporcionar setze restes fòssils, algunes de les 
quals suficientment preservades com per permetre una identi-
ficació quelcom més detallada del material. Entre les troballes 
realitzades cal destacar fragments de plaques i de plastró de 
tortugues de riu de la família Bothremydidae, un fragment 
d’apòfisi transversa d’una possible vèrtebra de dinosaure i una 
diàfisi que podria correspondre a una tíbia d’hadrosaure (Fi-
gura 4).

En el tossal de la Guàrdia, just al nord dels cingles de Cal 
Ros, un bloc caigut de Gres de Rèptils contenia restes de plaques 
de tortuga i fragments d’ossos de dinosaure indeterminats.

Fig. 2. Àrea prospectada durant les campanyes de 2012 (en vermell semi-
transparent) i 2013 (en taronja semi-transparent). Modificat de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya.

Fig. 3. Alguns dels punts prospectats durant les campanyes de 2012 
i 2013: a, petit aflorament de Gres de Rèptils prop del Portet (Caste-
llar del Riu); b, potent aflorament de Gres de Rèptils als cingles de Cal 
Ros (Cercs); c, barranc amb lutites grogues sota el poble de Sant Jordi;  
d, afloraments paleocens prop del cim Ramon (La Nou de Berguedà);  
e, aflorament de la Unitat Vermella Inferior a la base dels cingles de 
Picamill (Castell de l’Areny).

Fig. 4. Restes fòssils de vertebrats trobades a la campanya de 2012. 
Zona del Portet: a, fragment d’os cortical d’una diàfisi; b, bloc de Gres 
de Rèptils amb fragments laminars d’os. Zona dels Cingles de Cal Ros:  
c, fragment d’apòfisi transversa d’una vèrtebra (vista en superfície  
(a sobre) i en secció (a sota)); d, fragment de plastró de tortuga (part del 
pont); e, secció d’una placa de tortuga, possiblement del plastró; f, diàfisi 
d’un os apendicular de mida petita (un rectangle de l’escala equival a  
1 cm); g, dues vistes d’una diàfisi d’una possible tíbia d’hadrosaure (l’es-
cala equival a 10 cm); h, placa periferal d’una tortuga botremídida.
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campanya de 2013
La segona campanya de prospecció es va realitzar entre els mesos 
d’abril i juny de 2013, en diferents punts localitzats al llarg del 
torrent de Peguera i els voltants dels pobles de Cercs i Sant Jordi 
(municipi de Cercs), així com del massís del Catllaràs (municipis 
de La Nou de Berguedà i Castell de l’Areny) (Figura 2). Tota 
la part cretàcica de la Formació Tremp va ser reconeguda a les 
dues àrees. No obstant això, tal com va passar en la prospecció de 
2012, la major part de la sèrie està coberta per vegetació.

A l’àrea corresponent al torrent de Peguera quasi no s’hi 
van trobar fòssils. Excepcionalment, al pas estret de l’esmentat 
torrent per a vila de Cercs, hi vam identificar uns nivells de 
lutites grises corresponents a la Unitat Gris que contenien 
impressions de troncs (Figura 5). Entre el poble de Sant Jordi 
i el torrent de Peguera hi ha tota una sèrie de barrancs for-
mats per lutites groguenques que podrien correspondre a la 
transició entre les unitats Gris i Vermella Inferior (Figura 3). 
Malgrat que l’àrea és força extensa, no hi vam trobar fòssils. 
No obstant això, es tracta d’un punt on és recomanable anar-
hi fent seguiment doncs té potencial paleontològic. El Gres 
de Rèptils corona el poble de Cercs i, com era d’esperar, hi 
vam trobar restes òssies molt fragmentàries. Com a curiositat, 
la roca amb què es van construir els murs del casc antic de 
la vila pertany a aquest tipus de gres i s’hi poden observar 
algunes estelles d’ossos (Figura 5).

L’àrea corresponent al massís del Catllaràs va ser quelcom 
més productiva. En un barranc localitzat al nord de La Nou 
de Berguedà, molt a prop de la casa del Puig, afloren les lutites 

grogues de la transició de les unitats Gris i Vermella Inferior. 
Hi varem trobar una acumulació de closques d’ou de l’ooespècie 
Megaloolithus mamillare Vianey-Liaud, Buscail, Montgelard, la 
qual és exclusiva del Maastrichtià superior (VILA et al., 2011b) 
(Figura 5). Aquesta acumulació de closques podria indicar la 
presència d’ous o niuades a l’aflorament. Una altra troballa in-
teressant feta a la zona va ser una dent de cocodril en un nivell 
de Gres de Rèptils que aflora en el camí GR-214, poc desprès 
de creuar els cingles de la Creueta, entre La Nou de Berguedà 
i la casa de Rossinyol de Dalt (Figura 5). Entre els cingles de 
Picamill i els cingles de l’Heura hi ha bons afloraments de la 
Unitat Vermella Inferior (Figura 3). Malgrat que no hi vam tro-
bar restes fòssils destacables, pot ser una àrea interessant d’anar 
prospectant en futures actuacions. El mateix podem dir dels ex-
tensos aflorament Paleocens (Danians) que hi ha al llarg de la 
carretera que uneix La Nou de Berguedà i Malanyeu. De fet, en 
aquesta zona hi vam trobar el fòssil d’un fragment de fulla de 
dicotiledònia (Figura 5).

diScUSSiÓ i conclUSionS
Les àrees prospectades han estat clarament menys productives en 
contingut paleontològic que les del sinclinal de Vallcebre. Una 
major cobertura forestal i una major tectonització dels materials 
(especialment a la part prospectada l’any 2012) poden explicar 
aquesta aparent pobresa en fòssils. Malgrat tot, el material i les 
dades recol·lectades tenen un cert interès científic. Primer de tot, 
s’ha identificat una nova localitat amb l’ooespècie Megaloolithus 
mamillare.

Aquesta ooespècie és molt escassa al Berguedà; prèviament 
se n’havien trobat algunes closques aïllades a les localitats dels 
Terrers i Peguera-1 (VILA et al., 2011b). La nova localitat 
de La Nou de Berguedà presenta una abundància notable de 
closques en comparació amb les anteriorment conegudes. D’al-
tra banda, s’han documentat per primera vegada restes fòssils 
de quelonis i cocodrils en el Gres de Rèptils, molt properes 
estratigràficament al nivell que marca l’extinció en massa del 
Cretaci/Paleogen. Com s’ha vist, algunes localitats prospectades 
mostren bons afloraments. Malgrat que en aquestes campanyes 
no s’hi han trobat fòssils destacables, en un futur se n’hi podrien 
descobrir a mesura que aquests barrancs es vagin erosionant. En 
diversos punts de prospecció es van recollir bosses de sediment: 
al Portet, als cingles de Cal Ros i en diferents localitzacions 
prop de La Nou de Berguedà, que inclouen la localitat amb 
closques d’ou megaloolítid i els nivells paleocens entre La Nou 
i Malanyeu. Actualment aquests sediments s’estan rentant i 
triant a l’espera que alguna mostra aporti microfòssils de ver-
tebrats.

aGraÏMenTS 
Les prospeccions es van realitzar amb el permís del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Expedient 437 
K121 N073N191, 223, 479, 888, 945/9605). El treball de camp 
va ser finançat pel Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya (Expedient 2013/93329) i el projecte CGL2011-
30069-C02-01 del Ministerio de Economia y Competitividad. 
El treball d’Alejandro Blanco està recolzat per una beca FI de 
la Generalitat de Catalunya (2013FI_B 01059).

Fig. 5. Restes fòssils trobades a la campanya de 2013. Zona de Cercs:  
a, fragment de tronc en un aflorament de lutites grises a la riba del tor-
rent de Peguera (l’escala equival a 5 cm); b, fragment d’os en un bloc de 
Gres de Rèptils al casc antic de la vila de Cercs (l’escala equival a 5 cm);  
c, closca de Megaloolithus mammillare trobada en un aflorament al nord 
de La Nou de Berguedà, en vista superficial i transversal; d, imatge de 
microscòpia electrònica d’una secció de la mateixa ooespècie procedent 
del jaciment de Pinyes (Coll de Nargó); e, dent de cocodril trobada al Gres 
de Rèptils prop dels cingles de la Creueta (cada divisió de l’escala equival 
a 1 mm); f, impressió d’un fragment de fulla de dicotiledònia trobada en 
els afloraments paleocens de pic de Ramon, entre La Nou de Berguedà 
i Malanyeu.
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La investigació interdisciplinària és un gran repte de la investi-
gació mundial actual, ja que busca donar resposta a problemes 
complexes que, des d’una visió monodisciplinària no podem 
abraçar. La investigació interdisciplinària sorgeix de la necessitat 
de donar resposta a la major comprensió de la complexitat de la 
realitat humana. La interdisciplinarietat significa una reorien-
tació, ja que integra vàries disciplines amb una relació simètrica, 
dinàmica i interactiva per tal d’obtenir una interpretació més 
global de la investigació.

A diferència de la investigació interdisciplinària, un projecte 
d’investigació mutlidisciplinari divideix el registre arqueològic 
entre les disciplines de cada un dels investigadors i el producte 
final és una recopilació de resultats de cada disciplina. En canvi, 
la interdisciplinarietat és una forma de treball de funcionament 
sistemàtic que articula de forma conjunta totes les perspectives, 
les quals van avançant i corregint-se entre elles. Realitzar una 
investigació d’aquestes característiques requereix una construcció 
conceptual comuna amb uns objectius i problemes comuns però, 
sobretot, un temps de treball conjunt.

En aquest article presentem els resultats de les intervencions 
arqueològiques entre els anys 2012 i 2013, així com els resultats 
científics obtinguts en el nivell O del jaciment de l’Abric Romaní.

El jaciment de l’Abric Romaní es situa a la localitat de Ca-
pellades (Barcelona, Espanya), al nord-est de la península Ibè-
rica (Figura 1). Aquest abric és un dels abrics travertínics que 
formen part de la Cinglera del Capelló. Aquesta cinglera està 
associada amb un sistema de cascada que va ser intermitentment 
actiu durant el Plistocè, connectant aqüífers regionals amb el riu 
Anoia. Aquest riu actua com un corredor natural entre les planes 
costaneres (conca del Vallès-Penedès) i les planes de l’interior 
(conca de l’Ebre) a través de la Serra Prelitoral.
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El jaciment de l’Abric Romaní va ser descobert per Ama-
dor Romaní l’any 1909, qui el va excavar intermitentment fins 
l’any 1930. Després d’un període d’inactivitat arqueològica, 
el Dr. Eduard Ripoll va reprendre els treballs entre 1956 i el 
1961. Posteriorment, l’any 1983 un equip multidisciplinari 
dirigit pel professor Eudald Carbonell va reprendre les inves-
tigacions arqueològiques interrompudament fins l’actualitat, 

Fig. 1. Localització del jaciment de l’Abric Romaní.

amb l’objectiu d’estudiar les estratègies de comportament de 
les últimes poblacions neandertals a partir del registre arque-
ològic i mitjançant una interpretació paleontogràfica (Car-
bonell (Ed.), 2012).

Aquest abric presenta una seqüència estratigràfica de més de 
20 m formada per plataformes de travertí. Aquestes plataformes 
són el resultat de la precipitació de carbonats provinents de la 

Fig. 2. Imatges dels treballs arqueològics desenvolupats al llarg d’aquests anys en el nivell O. 
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anàlisis palinològiques indiquen una successió de cinc fases cli-
màtiques diferents, que van des de la fase final de l’OIS 5 fins 
l’interestadial de Hengelo (Burjachs i Julià, 1994; Burjachs et al., 
2012.). La ràpida sedimentació (0,46 mm per any), l’excavació 
extensiva (sobre una gran superfície de fins a 300 m2) i l’enfoca-
ment multidisciplinari han permès l’estudi dels comportaments 
espacials i els patrons d’assentament.

El nivell O ha estat datat per sèries d’urani al voltant dels 
54.6±0.4 BP (sample AR-07-9) (Vallverdú et al., 2012c; Vaque-

Fig. 3. Localització en planta del les estructures de combustió. Negatius de fusta localitzats en l’arqueonivell Oa (dalt) i Ob (baix).

filtració d’aigua de la paret i de les cornises. Els nivells arqueo-
lògics solen aparèixer entre aquestes plataformes travertíniques i 
es corresponen amb períodes de baixa o escassa activitat hídrica. 
Aquesta seqüència va ser datada per anàlisi de radiocarboni i U-
sèries entre 40 i 70 ka BP (Bischoff et al., 1988).

El registre arqueològic es compon principalment d’instru-
ments lítics, restes de fauna, carbons, fogars i negatius de fusta. 
Excepte el nivell superior (nivell A), tots els nivells arqueolò-
gics corresponen al Paleolític mig (Carbonell et al., 1996). Les 
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ro et al., 2013) corresponent a un període fred dins del MIS 3 
(Burjachs et al., 2012; López-García et al., 2014). Aquest nivell 
ha estat excavat entre 2004 i 2013 en una superfície total d’uns 
278 m2 dividits en quadres d’ 1 m2 (Figura 2).

El nivell O està format per sorra escassament estratificada i 
grava fina, la qual presenta una superfície desgastada. Aquest di-
pòsit es situa per sobre d’una successió bassal formada per grava, 
blocs i megablocs resultants del desmantellament del capelló de 
l’abric (Vallverdú et al., 2012). Aquest nivell presenta un gruix 
màxim d’uns 70 cm i un mínim comprés entre els 20-30 cm, 
amb una inclinació cap al nord-est/sud-oest. En aquest nivell 
arqueològic s’han coordenat més de 40.000 restes, formades per 
restes lítiques (23.478), restes faunístiques (9.299), carbons, 109 
negatius de fusta entre d’altres (Figura 3). A més, durant les 
tasques d’excavació també es va utilitzar un sistema de tamisatge 
a través d’aigua per recuperar les petites restes arqueològiques 
dels sediments, amb malles de mida decreixent (1 cm, 0,5 cm i 
0,05 cm). Les restes recuperades mitjançant aquest mètode van 
ser recollides en bosses segons el quadre al que pertanyien i con-
tenen únicament les restes recuperades en trams de profunditat 
de 10 cm. Posteriorment, tot aquest material ha estat triat amb 
lupa binocular per recuperar-ne totes les restes arqueològiques.

A més a més, en aquest nivell també s’han recuperat 63 es-
tructures de combustió, documentades i excavades seguint el 
protocol elaborat pel Dr. Josep Vallverdú (Vallverdú, 2012) (Fi-
gura 3). La metodologia utilitzada per l’estudi d’aquest nivell 
arqueològic combina diferents aspectes analítics i disciplines de 
recerca. En primer lloc tenim la metodologia utilitzada en el 
treball de camp que ve imposada per l’objectiu fonamental del 
projecte d’investigació, on un dels objectius principals és conèixer 
tota la superfície ocupada pels grups neandertals que van ocu-
par aquest abric. L’excavació en extensió és la que ens permetrà 

obtenir una visió dinàmica dels processos d’ocupació de l’abric 
i identificar la variabilitat i l’articulació de les ocupacions i/o 
activitats realitzades.

Paral·lelament, en segon lloc es va realitzar un estudi in-
terdisciplinari d’aquest nivell. Per una banda, es va realitzar un 
estudi arqueoestratigràfic amb l’objectiu de desmembrar al mà-
xim aquest palimpsest que es el nivell O. Un cop realitzat aquest 
estudi vàrem procedir a l’estudi dels materials arqueològics. En 
el cas del registre faunístic s’ha procedit a realitzar: una anàlisi 
anatòmica i taxonòmica i, posteriorment, una anàlisi tafonòmica. 
En el cas del registre lític s’ha realitzat un estudi de les matèries 
primeres (encara en curs), una anàlisi tecnològica, una anàlisi 
traceològic. Un cop realitzats aquests estudis s’ha desenvolupat 
un estudi espacial de les restes lítiques i faunístiques segons la 
seva naturalesa i segons la distribució espacial dels remuntatges 
localitzats. El treball conjunt d’aquests estudis han estat els que 
ens han permès reconstruir les relacions a nivell horitzontal dels 
objectes, identificant dins d’un marc referencial etnogràfic l’exis-
tència d’àrees d’activitat.

Durant les intervencions arqueològiques dutes a terme els 
anys 2012 i 2013 al jaciment de l’Abric Romaní l’objectiu ha 
estat acabar la documentació i excavar el nivell O, així com con-
tinuar l’excavació del nivell P. Paral·lelament a l’excavació del 
nivell O s’han estat realitzant 4 tesis doctorals (una de les quals 
encara està en curs) i tres tesis de màster. Dues d’aquestes tesis 
doctorals s’han realitzat de forma interdisciplinària ja que l’ob-
jectiu central que plantejaven ambdues era la identificació i la 
definició dels tipus d’ocupacions que es van donar en el nivell 
O. Una d’aquestes tesis està focalitzada en el registre faunístic 
(Gabucio, 2014) i l’altra en el registre lític (Bargalló, 2014). Els 
resultats obtinguts d’aquesta investigació conjunta es resumeixen 
en les següents línies:

Fig. 4. Exemple d’algunes de les projeccions en vertical de l’estudi arqueoestratigràfic realitzat en el nivell O. Podem observar el nivell 
estèril que delimita l’arqueonivell Oa de l’arqueonivell Ob.
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– El nivell O està format per 3 arqueonivells (Oa, Ob i Oc) 
delimitats arqueoestratigràficament a partir de dos nivells 
estèrils continus. (Gabucio and Bargalló, 2012; Gabucio et 
al., 2012) (Figura 4). L’arqueonivell superior és el l’Oa, que 
presenta una potència mitjana d’uns 20 cm amb una pendent 
d’uns 11,4o cap al sud-oest teòric de l’abric. En aquest ar-
queonivell hem recuperat 486 restes faunístiques, 1.584 restes 
lítiques i 10 fogars, identificant-se 12 grups de remuntatges 
faunístics i 32 grups de remuntatges lítics (Bargalló, 2014; 
Gabucio, 2007; Gabucio i Bargalló, 2012;. Gabucio et al., 
2012; Gabucio, 2014). La informació extreta de l’estudi de 
totes aquestes restes ens indica que l’activitat cinegètica i la 
producció d’instrumental lític és abundant en aquest arque-
onivell. L’accés a l’aprovisionament de les matèries primeres, 
ja siguin lítiques o càrniques, són primàries i intensives. Les 
restes faunístiques ens indiquen una representació taxonòmi-
ca d’animals de plana i de mitjana muntanya, els quals s’han 
introduït complets al jaciment o, en el cas d’alguns animals 
de grans dimensions, seleccionant les parts anatòmiques amb 
més nutrients. A més, s’han documentat marques de tall que 
ens indiquen evisceració i descarnament de les zones amb 
més massa muscular, majoritàriament d’animals adults.
La distribució de les restes i la localització dels seus remun-

tatges ens indiquen que bona part de les activitats domèstiques es 
localitzen al quadrant nord-est de l’Abric Romaní (Figures 5 i 6). 
Aquest zona està delimitada al sud per una línia de grans blocs. 
Un gran tronc separa aquesta zona en dos sectors: a la dreta del 
tronc les restes documentades i els fogars localitzats ens indiquen 
que són les restes resultants d’una àrea domèstica. En canvi, a 
la zona esquerra del tronc, els fogars documentats de petit for-
mat (Vallverdú et al., 2012) i les poques restes documentades, 
ens indiquen que es tractaria d’una zona dormitori (Bargalló, 
2014). Tota la informació extreta de l’arqueonivell Oa ha estat 

comparada amb dades etnoarqueològiques, les quals apunten a 
que bona part d’aquestes restes serien resultat d’assentaments 
residencials, ja que, tant en el cas del registre faunístic com lí-
tic, majoritàriament hem identificat les parts finals de la cadena 
operativa. Aquesta fragmentació de les cadenes operatives, les 
dades extretes de les àrees domèstiques (zones on documentem 
un gran nombre de cons de percussió, restes cremades resultants 
de la cocció d’aliments i restes resultants de la producció d’eines 
lítiques) són similars a les documentades en els campaments dels 
pobles caçadors recol·lectors actuals (Binford, 1998). Per altra 
banda, apuntem que aquests assentaments són, molt probable-
ment, de curta durada perquè les dimensions de l’àrea domèstica 
són reduïdes i l’acumulació de les carcasses respondria probable-
ment a reiterades ocupacions. A més a més, tant els remuntatges 
de fauna com els d’indústria ens indican una falta d’articulació 
entre les diferents zones identificades en aquest arqueonivell, 
fet que podria ser un reflex del solapament d’ocupacions breus.

El següent arqueonivell identificat es l’Ob, que presenta una 
potència mitjana d’uns 55 cm amb una pendent d’uns 19,92o al 
sud-oest. En alguns sectors d’aquest arqueonivell hem pogut 
identificar la presència de petits micronivells, que ens indican 
la superposició diacrònica d’ocupacions en alguns sectors de 
l’abric. Aquesta superposició de diferents episodis intra-i inter-
episodis d’ocupació també s’ha documentat a partir de l’estudi 
dels fogars. Això es dedueix per l’evolució de la morfologia de 
les estructures planes més grans de combustió, vinculades amb 
episodis de pertorbacions naturals i ocupacionals (Vallverdú et 
al., 2012). Tal i com ja havíem documentat en l’arqueonivell Oa, 
les dades extretes de l’estudi de les restes lítiques i faunístiques 
ens apunten que l’aprovisionament de les matèries primeres era 
primari, i generalment de l’entorn immediat, produint-se una 
explotació intensiva dels recursos. La distribució de les restes i la 
localització dels seus remuntatges indiquen que bona part de les 

Fig. 5. Distribució en planta dels remuntatges faunístics localitzats en l’arqueonivell Oa.
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activitats domèstiques es localitzen en la meitat nord de l’Abric 
Romaní, sent aquesta la part més protegida (Figures 7 i 8). Si 
observem com es disposen les restes podem observar que hi ha 
3 sectors amb major densitat d’artefactes, que concentren bona 
part dels remuntatges de curta distància. Aquests tres sectors 
estan connectats entre ells a través dels remuntatges de llarga 
distància, cosa que ens indica una àmplia articulació de tota la 
zona excavada, la qual correspondria a tota la superfície ocupada 

en alguns assentaments. No obstant això, en aquest arqueonivell 
també s’han documentat esdeveniments puntuals, més focalitzats 
en l’espai, localitzats en sectors marginals de l’abric. Un exem-
ple és el cas del consum d’un petit carnívor (Felis silvestris), 
que representa un cas excepcional en el context del Paleolític 
mig (Gabucio, 2014). En resum, les dades extretes de l’estudi 
interdisciplinari d’aquest arqueonivell i la seva comparació amb 
les dades etnogràfiques (Binford, 1980; Bailey, 2007; Vaquero, 

Fig. 6. Distribució en planta dels remuntatges lítics localitzats en l’arqueonivell Oa.

Fig. 7. Distribució en planta dels remuntatges faunístics localitzats en l’arqueonivell Ob.
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2012) ens indiquen que part de les restes documentades serien 
resultat de varis assentaments residencials reiterats en el temps, 
possiblement alternats amb algunes ocupacions més eventuals. 
A partir dels resultats obtinguts del registre arqueològic d’aquest 
arqueonivell podem proposar que aquests assentaments residen-
cials haurien estat ocupats per grups nombrosos de neandertals, 
ja que a través de l’estudi dels remuntatges lítics, així com dels 
faunístics, hem documentat una ocupació sincrònica de gairebé 
tot l’abric. Així mateix, s’ha documentat la introducció d’un gran 
bòvid tot sencer. El transport d’un animal d’aquestes dimensions 
implicaria la participació d’uns 12 portadors i l’existència d’un 
grup nombrós dins l’abric per processar-lo i consumir-lo. Per 
altra banda, proposem que les ocupacions són de llarga durada, 
ja que hem documentat un alt nombre de nuclis i una gran 
acumulació de restes òssies calcinades, que podrien evidenciar 
la presència d’un abocador sistemàtic. Aquestes evidències en 
el marc etnoarqueològic estan relacionades amb ocupacions de 
llarga durada. Tanmateix, la construcció d’estructures d’hàbitat 
documentades, a partir de l’acumulació de negatius de fusta per 
millorar l’habilitat de l’abric també ens suggereix aquesta du-
rabilitat.

L’últim arqueonivell identificat és l’Oc, localitzat únicament 
en dos acumulacions molt restringides com a resultat dels pro-
blemes de preservació i conservació documentats. Les dades ob-
tingudes dels estudis tafonòmics i de l’estudi dels remuntatges 
lítics, ens informen que aquestes restes presenten dos gènesis. 
El primer origen d’aquestes restes es remunta a un nivell afectat 
per forts processos post-deposicionals de naturalesa hídrica. El 
segon origen pot relacionar-se amb l’arqueonivell Oa, ja que les 
restes han estat retreballades per processos hídrics, localitzats a 
la línia exterior del capelló de l’abric i totalment desprotegits.

Fig. 8. Distribució en planta dels remuntatges lítics localitzats en l’arqueonivell Ob.

Com ja hem exposat a l’inici d’aquest apartat de l’estudi del 
nivell O, també han sorgit dos tesis més. Una d’elles es basa en 
un estudi morfotècnic en 2D realitzat amb la finalitat d’identi-
ficar el canvi tecnològic entre la talla dicoide&levallois durant 
el MIS 3 (Picin, 2014). L’altra es focalitza en l’estudi de les àrees 
de captació de les matèries primeres lítiques documentades en 
l’arqueonivell Oa (Gòmez de Soler, in process). A més, també 
s’ha realitzat una tesis de màster amb l’objectiu d’identificar la 
funcionalitat d’una mostra de les puntes i ascles levallois a través 
d’un estudi traceològic (Gauvrit, 2013).

Tots aquests treballs estan concloent i conclouran en la seva 
difusió entre la comunitat científica a través d’articles i publi-
cacions, tant de caire científic nacional i internacional com de 
divulgació. D’aquesta manera, l’Abric Romaní continuarà sent un 
dels referents de la recerca prehistòrica a Catalunya i a Europa, 
especialment pel que fa al paleolític mitjà i el coneixement dels 
patrons d’assentament desenvolupats pels Neandertals.
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inTrodUcciÓ
Actualment, les Coves del Toll (Toll i Teixoneres) formen part 
d’un projecte de recerca, aprovat per la Generalitat de Catalunya, 
titulat Compartint l ’espai: interaccions entre homínids i carnívors al 
Nord-est Peninsular. Aquest projecte va més enllà de la pròpia 
excavació a les Coves del Toll, i pretén focalitzar-se cap a una 
visió paleoecològica dels Neandertals que tingui en compte el seu 
impacte en el territori i en l’equilibri de les entitats biològiques 
que l’ocupaven. Des d’aquesta perspectiva, els grups humans del 
Paleolític mig al Moianès han de ser entesos com agents que 
pertorbaven l’ecosistema del voltant de les coves amb les seves 
visites, fent-li perdre la seva resiliència i alterant el seu normal 
funcionament.

Tant la Cova del Toll com la Cova de les Teixoneres eren 
utilitzades regularment pels carnívors durant aquell període. L’ós 
de les cavernes (Ursusspelaeus) era, potser, l’animal més habitu-
al a la la Cova del Toll, mentre la hiena (Crocutacrocutaspelaea) 
preferia els amagatalls que li oferia la Cova de les Teixoneres. 
Això no vol dir que aquests animals fossin excloents amb els 
altres predadors, sinó que les seves restes fòssils o les traces de 
les seves activitats són les més nombroses en aquelles coves. No 
obstant això, també s’ha identificat la presència d’altres carnívors, 
com lleons (Panthera leo spelaea), llops (Canis lupus), guineus 
(Vulpesvulpes) i teixons (Melesmeles). És evident, però, que els 
temps d’ocupació de les cavitats per part d’aquests carnívors eren 
diferents, i deurien estar relacionats amb les seves necessitats 
fisiològiques (hibernació dels óssos) i etològiques (caus de hienes 
durant l’estació de cria i/o refugis per altres animals).

Tenint en compte les dades arqueològiques de les que es dis-
posa actualment, sembla que aquest equilibri ocupacional estava 
ben establert. No obstant això, hi havia un element pertorbador 
en el medi, el qual no era constant, però que apareixia de manera 
imprevista i alterava de manera significativa la dinàmica esta-
blerta: els grups de Neandertals que transitaven per la Catalunya 
Central. Els objectius del present treball són aportar noves dades 
per tal de veure com va influir la presència dels grups humans en 
el comportament dels grans carnívors i les altres entitats biològi-
ques. Aquestes dades provenen de treballs publicats recentment 
per diferents membres de l’equip, i tenen com a finalitat esbrinar 
el paper desenvolupat pels Neandertals en l’ecosistema instal·lat 
al voltant de les coves.

leS coVeS del Toll
Les Coves del Toll es troben situades a uns 4 km a l’Est del 
nucli urbà de Moià (Bages), al fons de la vall del Torrent Mal 
(Figura 1). Es tracta de tot un seguit de tubs càrstics de llargada 
variable, desenvolupats a les calcàries d’origen neogen (Formació 
Collsuspina), a uns 760 m s.n.m. Les seves coordenades són 41º 
48’ 25’’ de latitud N i 2º 09’ 02’’ de longitud E. Com és sabut, la 
seva descoberta com a jaciments arqueològics data de la dècada 
dels 50 del segle passat. En aquella època es van practicar tot 
un seguit de cales a intervals regulars, a ambdues coves, que van 
posar de manifest importants dipòsits pleistocens segellats per 
nivells Neolítics i de l’Edat del Bronze a la Cova del Toll, i per 
una crosta estalagmítica a la Cova de les Teixoneres.

Segons els estudis desenvolupats fins ara, la seqüència estra-
tigràfica de la Cova del Toll, de més de 10 m de potència, consta 
de 14 dipòsits sedimentaris, dels quals el superior (Nivell 1) 
correspon a l’Holocè i tota la resta al Pleistocè. El nivell 4, que 
és el que s’ha excavat en més extensió, ha proporcionat unes da-
tacions per Racemització d’Aminoàcids aplicada a dents d’úrsids, 
de 57,9 y 69,8 ka. En aquest nivell s’han recuperat abundants 
restes faunístiques, principalment d’ós de les cavernes, i una única 
peça d’indústria lítica atribuïda als tecnocomplexes del Paleolític 
mig o Mosterià.

Per la seva banda, la Cova de les Teixoneres presenta una 
seqüència estratigràfica més complexa, d’entre 7 i 8 m de potèn-
cia (Figura 2). El Nivell I correspon a una crosta estalagmítica 
que cobria gran part de la superfície de la cova i que ha pogut 
ser datada per les sèries de l’Urani (U/Th) en 17 ka (Tissoux 
et al., 2006). Per sota es situen els Nivells II i III, els quals han 
estat excavats en extensió durant aquests darrers anys. Aquests 
dipòsits es recolzen sobre una crosta estalagmítica molt lixivia-
da i carregada d’òxids de manganès que està datada, seguint el 
mateix mètode que la superior, entre 90 i 100 ka d’antiguitat 
(Nivell IV) (Tissoux et al., 2006). Per sota encara resten 5 
dipòsits més que han estat, fins a la data, molt poc explorats 
pel nostre equip.

TreBallS anTeriorS
Bona part dels treballs efectuats fins ara als jaciments del Toll i 
Teixoneres estan encarats a veure possibles fenòmens de resili-
ència provocats per la presència intermitent dels grups humans. 
Des del punt de vista arqueològic, la presència humana en un 
jaciment sempre ha tingut un paper protagonista, però mai ha es-
tat abordada des d’un punt de vista ecològic. I el nostre projecte 
de recerca no havia estat una excepció. Precisament, algunes de 
les qüestions sorgides durant els treballs de camp a les Coves va 
motivar la organització de dos congressos sobre les interaccions 
entre homínids i carnívors durant el Pleistocè: un a Alcalà d’He-
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nares (Madrid) l’any 2009 (Baquedano i Rosell, 2010) i l’altre a 
Salou (Tarragona) l’any 2011 (Rosell et al., 2012).

Seguint aquesta línia, l’any 2010 es va publicar un primer tre-
ball sobre les dades espacials del Nivell III de la Cova de les Tei-
xoneres (Rosell et al., 2010a, 2010b). L’elecció del Nivell III com 
a principal matèria d’estudi es devia a que era el primer conjunt 
excavat en extensió i que presentava menys alteracions produïdes 
per les intervencions anteriors. Els resultats posaven de manifest 
una dicotomia significativa en l’ocupació de la cavitat. Per una 
part, els grups humans semblaven concentrar-se a l’entrada de 
la cova, on situaven els seus fogars, elaboraven algunes eines i 
processaven els animals que caçaven als voltants. Aparentment, 
aquestes ocupacions eren de curta durada i, a jutjar per les di-
mensions dels fogars i la superfície ocupada, es tractava de grups 
relativament petits. Els carnívors, per la seva banda, semblaven 
situar-se cap a l’interior de la cavitat. En aquells indrets, espe-
cialment en els més amagats, s’havien trobat restes disperses de 

Fig. 2. Estratigrafia de la Cova de les Teixoneres on s’observen els nivells 
superiors i la seva disposició en tota la cova.

Fig. 1. Localització de les Coves del Toll al Municipi de Moià (Bages).
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hienes, d’ós de les cavernes i d’ungulats amb mossegades fruït 
de la cacera o de les activitats carronyaires d’aquests predadors. 
Per tant, no semblava que hi hagués hagut cap tipus de contacte 
entre homínids i carnívors a les coves, ja que les ocupacions 
havien de ser, per lògica, en temps diferents.

No obstant això, hi havia un aspecte que no quedava clar: la 
possibilitat que els grans carnívors haguessin intervingut sobre 
les despulles deixades a l’entrada de la cova pels grups humans 
després de les seves visites, dispersant-los i fent-los desaparèixer. 
Això va motivar que s’iniciés un pla experimental al Parque de 
la Naturaleza de Cabárceno (Cantàbria) per tal de veure com 
aquests predadors poden actuar potencialment davant d’un cam-
pament humà. L’experiment es va efectuar amb hienes, lleons, 
óssos bruns i llops, tots ells en estat semi-salvatge, i consistia 
en reproduir assentaments humans (prenent Teixoneres com a 
model) dins dels seus tancats i veure com eren afectats després 
pels animals. Tot i que es continua treballant en aquesta línia, 
els resultats obtinguts van posar de manifest la gran capacitat 
pertorbadora de tots els carnívors implicats. Generalment, les 
seves activitats estaven relacionades amb el transport, modifi-
cació i, en alguns casos, desaparició, dels distints materials, tant 
ossos com eines lítiques. Els óssos, però, es van mostrar encara 
més actius, desmuntant els fogars i esborrant tots els rastres. 
Això va motivar una primera publicació en la que s’alertava de 
les possibles conseqüències de les visites dels grans carnívors als 
conjunts antropogènics (Camarós et al., 2013).

TreBallS recenTS
Segons la dinàmica general identificada al Nivell III, els grans 
carnívors semblen ser els principals protagonistes de la Cova de 
les Teixoneres. No obstant, dades recents indiquen que junta-
ment amb les visites ocasionals dels grups Neandertals, aquests 
animals no eren els únics que s’aprofitaven del refugi de la cova. 
Altres entitats biològiques, com per exemple, petits carnívors i 
aus nocturnes, també la utilitzaven (Rufà et al., 2014). El seu 
rastre s’ha documentat sobretot en les restes de conills (Orycto-
laguscuniculus), els quals els hi servien de presa i eren transportats 
regularment fins aquell indret. S’han documentat mossegades en 
alguns ossos d’aquests animals, les quals coincideixen amb les 
observades entre les guineus, i indicis de digestió i marques simi-
lars a les identificades entre els ducs (Figura 3). S’ha de tenir en 
compte que els conills són els animals més abundants a la cova, 
així que la presència d’aquests predadors ha de ser considerada. 
Paral·lelament, els grups humans també es beneficiaven d’aquests 
petits animals, com ho demostren les marques de tall i certs 
indicis de cremació que podrien estar relacionats amb la cuita 
de la carn. Per tant, l’impacte dels grups humans com predador 
als voltants de la cova no afectava solament als grans carnívors, 
sinó també a altres predadors de menor entitat.

Aquesta nova perspectiva feia plantejar-se una nova pre-
gunta, la qual està relacionada amb el període de l’any en què 
les diferents entitats biològiques ocupaven la cavitat. Per tal de 
donar resposta a aquesta qüestió, es va optar per fer una anàlisi de 
micro-desgast dentari de les dents dels ungulats associats a l’ac-
tivitat humana en combinació amb un estudi del reemplaçament 
dentari en les mandíbules i maxil·lars dels individus infantils i 
juvenils (Sánchez-Hernández et al., 2014). La primera tècnica 
tenia com objectiu aportar dades sobre la dieta dels ungulats 
caçats. Tenint en compte que els vegetals ingerits pels herbívors 
varien al llarg de l’any a causa dels cicles vitals de les plantes en 
cadascuna de les estacions, els resultats obtinguts podrien ser 
utilitzats per saber la durada de les ocupacions humanes. La 

segona tècnica, per la seva part, intentava aportar dades sobre 
l’estació de mort dels animals caçats pels grups humans. Per això 
es parteix de què, al igual que passa avui en dia, els herbívors 
tenen un règim anual molt estricte d’aparellament i reproducció. 
Coneixent amb precisió el moment en que cadascuna de les 
dents de llet és reemplaçada per la definitiva a partir de dades 
actuals (i res fa pensar que en el passat no fos igual), es factible 
estimar el mes de l’any en que van morir cadascun dels animals. 
La combinació d’ambdues tècniques a les restes recuperades a la 
Cova de les Teixoneres va aportar resultats coherents entre elles. 
Com ja s’havia inferit anteriorment, totes les ocupacions humanes 
semblen ser de curta durada (un mes com a màxim). Pel que fa al 
període de l’any, el Nivell II i el subnivell IIIa presenten una certa 
variabilitat. No obstant això, el subnivell IIIb, que és el que té un 
major impacte antròpic, mostra dos moments d’ocupació preferen-
cials: el primer a finals de la primavera i durant l’estiu, en el qual es 
caçaven indistintament cérvols i cavalls, i l’altre durant l’hivern, on 
l’objectiu principal eren principalment els cérvols. Si bé és cert que 
la tècnica emprada per obtenir l’estacionalitat solament ha estat 
aplicada al coneixement del moment de l’any en què es produï-
ren les ocupacions humanes, queda poc marge per als carnívors. 
Inferint que l’activitat dels óssos es produïa a l’hivern, els altres 
carnívors haurien d’aprofitar la cova durant la primavera i la tardor. 
Malauradament, les dades actuals que tenim sobre aquests animals 
no poden ser aplicades a contexts mediterranis, ja que les estacions 
a l’Àfrica subsahariana funcionen de manera diferent. Per tant, no 
podem saber els seus cicles de reproducció i, com a conseqüència 
d’establiment de caus. Així, és necessari continuar treballant en 
aquesta línia, per tal de veure si hi podia haver hagut contactes 
entre homínids i carnívors durant la formació del subnivell IIIb 
o, pel contrari, la cova era ocupada en moments diferents de l’any.

Pel que fa a la Cova del Toll, les tasques dutes a terme fins 
al moment han estat dedicades a cercar un context clar de la 
seva seqüència estratigràfica i el seu context cronològic. Després 
de diferents intents en llocs on prèviament els estrats holocens 
havien estat excavats pels investigadors dels anys 70 (Sector de la 
Cala D), es va decidir intervenir un àrea d’entre 15-20 m2 que co-
muniqués les Cales C i D, prop de l’entrada. Després de descriure 
l’estratigrafia en aquest sector, la qual no havia estat alterada per 
les intervencions antigues ni pels ocupants de la cavitat durant 
el Neolític i l’Edat del Bronze, es va arribar al Nivell 4, el qual 
era plenament Pleistocè. En aquest sector, un important conjunt 
de restes faunístiques, entre les quals dominaven els óssos de les 
cavernes, va ser recuperat en associació a importants senyals de 
mossegades de carnívors. Aquesta significativa activitat de preda-
dors dins la cova, però, no va impedir reconèixer alguns ossos que 
presentaven marques de tall de clara factura antropogènica i una 
peça d’indústria lítica. Per tant, sorgeixen moltes preguntes de 

Fig. 3. Edat de mort dels diferents individus de cérvol i cavall agrupats 
per nivells arqueològics.
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cara a entendre la dinàmica de funcionament en aquesta cavitat. 
La primera fa referència a l’agent biològic que s’aprofita de les 
carcasses dels óssos morts durant la hibernació. La segona està 
relacionada amb el paper dels grups humans a la cova. Ambdues 
preguntes són d’alt nivell i no poden ser contestades en l’actual 
estat de les investigacions. No obstant això, s’ha començat un 
pla de treball dedicat a resoldre les problemàtiques esmentades.

Una de les hipòtesis sobre la predació sobre óssos de les 
cavernes fa referència al canibalisme d’aquests animals. Segons 
alguns investigadors, seria freqüent que els óssos morts durant 
la hibernació fossin devorats pels seus congèneres (Pinto Llona 
i Andrews, 2004). La formulació d’aquesta hipòtesi suggereix 
que els óssos de les cavernes hibernaven junts, probablement en 
gran nombre, sense que els importés la presència d’altres animals 
de les mateixes característiques a la cova. Per tant, aquest seria 
un aspecte important a l’hora de distingir el seu comportament 
del de l’ós bru actual, el qual manté hàbits preferentment soli-
taris fins i tot durant el període d’hibernació. No obstant això, 
aquesta idea no ha estat comprovada, ni des d’un punt de vista 
arqueològic ni actual. Les coves en les quals hi ha documentada 
una hibernació regular d’óssos formen autèntics palimpsests en 
els quals els esquelets habitualment estan remenats, no solament 
per altres óssos durant el seu trànsit per la cova, sinó també per 
altres que podien aprofitar-ne les seves despulles. I un d’aquests 
carnívors habituals era la hiena, un dels carnívors duròfags amb 
major capacitat modificadora i destructora dels ossos.

Davant d’aquesta problemàtica, per tant, es feia necessari 
desenvolupar un pla de treball que permetés caracteritzar els 

óssos des d’un punt de vista tafonòmic. Amb l’ajut dels equips 
de monitoratge del ConselhGenerau d’Aran i del DAAM (De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural) de la Generalitat de Catalunya, es va procedir a la re-
collida d’alguns dels cadàvers d’ungulats consumits pels óssos 
actuals del Pallars Sobirà i de la Vall d’Aran durant el període 
comprés entre els anys 2010 i 2013. En total es van recollir 17 
carcasses procedents tant d’atacs sobre ramats domèstics, com 
de carronyes posades i filmades amb càmeres equipades amb 
sensors de moviment a diferents indrets del Pirineu (Arilla et al., 
2014). L’estudi dels ossos recollits ha permès establir la seqüèn-
cia de consumició d’aquests predadors i identificar unes pautes 
de comportament davant de cadàvers sencers, que podran ser 
comparades amb les observades a la Cova del Toll.

Una de les principals característiques descrites en aquest 
treball és la baixa quantitat de marques que aquests predadors 
deixen sobre les carcasses. Aquestes es concentren generalment 
sobre l’esquelet axial (vèrtebres i costelles) on, en un intent des-
mesurat per accedir a les vísceres, apareixen abundants fractures 
i peeling (fractures per flexió). Els ossos de les extremitats so-
vint resten sense consumir. A més a més, les mossegades són de 
petites dimensions en comparació amb les deixades per altres 
carnívors duròfags, com les hienes i els llops. En aquest punt s’ha 
de destacar que les mossegades més grans corresponen a un ós 
de dos anys d’edat, i que aquesta insistència en les mossegades 
podria estar relacionada amb l’estrès produït per una emancipació 
prematura. Posteriorment es va fer una comparació estadística 
amb les dades recollides per alguns de nosaltres amb les hienes 

Fig. 4. Imatges obtingudes per fototrampeig durant la consumició de cadàvers per part dels óssos del Pirineu. 
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sud-africanes, els lleons de l’Est d’Àfrica i els llops de Cantàbria. 
El resultat va ser sorprenent, ja que el comportament dels óssos 
pirinencs, pel que fa a la consumició d’ossos llargs, s’assimila més 
als llops en ambients amb baixa pressió de predació que als grans 
carnívors no duròfags (els grans felins).

No obstant això, aquest treball presenta encara alguns punts 
foscos que han de ser solucionats en el futur. El primer afecta 
directament a la comparació amb la Cova del Toll, i és que cap de 
les carcasses recollides correspon als moments immediatament 
després de la hibernació. S’ha de dir, però, que aquestes carcasses 
són difícils de recuperar atès que els óssos del Pirineu ja fa anys 
que van perdre els seus transmissors, i que les zones on aquests 
animals es mouen durant el final de l’hivern i començaments de 
la primavera solen ser inaccessibles per la neu. El segon punt fosc 
està relacionat amb la manca de competidors per les carcasses. 
Això fa que els óssos puguin consumir els cadàvers durant pe-
ríodes de temps prolongats. Per tant, es fa necessari continuar 
aquesta tasca amb els óssos del Pirineu i ampliar-la a altres zones 
de la Península o fins i tot d’Europa.

ProPoSTeS de FUTUr
Com s’ha vist, el projecte de recerca que s’ha endegat durant 
aquests deu anys a les Coves del Toll és molt ampli i implica no 
solament les excavacions, sinó també un pla experimental amb 
animals salvatges que a vegades resulta difícil de dur a terme. Els 
futurs treballs, per tant, continuaran aquestes dues línies.

Pel que fa a la cova de les Teixoneres s’intentarà modelitzar el 
paper destructor dels carnívors (i altres entitats biològiques) sobre 
els campaments humans. L’objectiu és caracteritzar aquest tipus 
de comportament i poder-lo discriminar, no solament en aquestes 
coves, sinó en altres jaciments. Es tracta, per tant, d’elaborar un 
treball de referència que pugui ser aplicat per altres investigadors 
d’arreu del món vinculats a l’estudi de la Prehistòria més llunyana.

Pel que fa a la Cova del Toll, es pretén entrar amb dades 
empíriques, al debat sobre el comportament de l’ós de les caver-
nes i dels seus possibles hàbits caníbals. De la mateixa manera, 
es pretén aportar dades significatives a un debat que prové de 
mitjans del segle passat, i que fa referència a la cacera regular 
d’aquests animals per part dels Neandertals.

Fins al moment, el que han demostrat els jaciments de 
la Cova del Toll i de les Teixoneres és el paper pertorbador 
d’aquests homínids en els ecosistemes del paleolític mig. Les 
seves habilitats culturals i tecnològiques els situen en un pla molt 
elevat de la cúspide de la piràmide tròfica d’aquell període, modi-
ficant de manera significativa la pre-concepció que es tenia d’ells 
i que va dominava els debats científics de les passades dècades.

aGraÏMenTS
El projecte de recerca a les Coves del Toll està vinculat als 
projectes del Ministerio de Ciència i Innovació CGL2012-
38434-C03-03 i CGL2012-38358, i 2014 SGR 900 de la 
Generalitat de Catalunya. Recentment s’ha endegat un pro-
jecte finançat per la Generalitat de Catalunya, el nombre de 
referència del qual encara no ha estat atorgat. Volem agrair 
la col·laboració de tots els membres de l’equip en el treball de 
camp, així com alsequips de monitoratge del ConselhGenerau 
d’Aran i del DAAM (Departament d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural) de la Generalitat de 
Catalunya les facilitats que ens han donat en els estudis dels 
óssos del Pirineu.
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1. inTrodUcciÓ
La intervenció arqueològica a la Balma de Terracuca (Casserres, 
el Berguedà) fou motivada per la localització per part d’un grup 
d’excursionistes d’unes restes òssies identificades com a humanes. 
El President de la Societat d’Arqueologia del Berguedà  ho va 
posar en coneixement del arqueòleg territorial, el Sr. Antoni 
Caballé, qui va iniciar el procés d’informe preceptiu per dur a 
terme una excavació d’urgència. Aquesta fou encarregada a la 
empresa ATICS S.L, i es va dur a terme sota la direcció tècnica 
del Sr. Damià Griñó (Griñó, inèdit). L’estudi antropològic de les 
restes exhumades ha estat realitzat per la Dra. Núria Armentano 
i la Sra. Dominika Nociarová d’ANTROPÒLEGS. LAB (Ar-
mentano i Nociarová, inèdit).

La Balma de la Terracuca està situada a la banda sud-est 
del Serrat del mateix nom, i a uns 300 metres de la Riera de 
Clarar. La intervenció arqueològica va consistir en l’excavació de 
la tomba localitzada a la balma, situada en posició més o menys 
centrada respecte de l’eix longitudinal de l’abric. La inhumació 
presentava, al nord-oest, una llosa de conglomerat que formaria 
part de l’estructura original d’aquesta i que, segons els excavadors, 
probablement seria una caixa rectangular formada per lloses de 
conglomerat. La tomba aprofitaria com a tancament la paret del 
fons de la balma i el propi sostre de la mateixa; a pocs metres de 
la entrada, aparegué una llosa plana de conglomerat que també 
formaria part original de l’estructura funerària.

Aquest tipus de sepultures sota balmes de petites dimensions, 
formades per la degradació diferencial de la roca, sovinteja a 
Catalunya i es qualifica sota l’epígraf genèric de balma paradol-
mènica (Petit i Pedro, 2005, p. 51-52; Pedro, 2006).

Els excavadors parlen d’una inhumació de caràcter prima-
ri. Sembla ser que l’individu estava col·locat originalment en 
decúbit supí lateral dret, encara que és difícil afirmar-ho amb 
tota seguretat, ja que la conservació del esquelet era parcial a 
causa, segurament , de l’acció d’algun animal que va fer el seu 
cau al fons de la cavitat i va afectar així a les extremitats inferiors 
del cos inhumat. Tot i amb això, l’estudi antropològic ens parla 
d’un número mínim de dos individus adults. Un d’ells estava 
representat per la meitat superior de l’esquelet postcranial, crani 
i dentició complerta (índex de preservació esquelètica del 45%), 
de sexe probablement masculí i edat adulta indeterminada (25 

a 45 anys); i l’altre, representat per 5 peces dentals mandibulars 
que corresponen a un adult de edat i sexe indeterminats. A nivell 
patològic, només destaca una hipercementosi no apical o difusa, 
que es pot posar en relació amb diferents processos patològics: 
inflamatoris o de malnutrició crònica, entre d’altres.

Ens preguntem si, de la mateixa manera que apareixia una 
llosa desplaçada de la sepultura, el contingut de l’enterrament 
també fou escapçat per accions passades, i a partir d’aquest fet, 
ens demanem quants eren els inhumats realment, doncs una de 
les característiques de les balmes amb estructures paradolmèni-
ques és el haver estat utilitzades successivament.

Un altre element important a tenir en compte és la presèn-
cia d’un aixovar format per un nombre altíssim d’ornaments i 
l’absència de ceràmica i d’indústria lítica. Tot això ens fa pensar, 
d’una banda, en una excavació d’una part del tot inicial, i d’altra, 
en el fet que sovint (no sempre) aquesta mena d’estructures fune-
ràries es caracteritzen per l’absència gairebé total de ceràmiques.

Finalment volem mencionar la datació absoluta obtinguda 
(4215±31 BP) a partir d’un os humà, concretament una falan-
ge proximal de la mà i realitzada pel laboratori de 14C de la 
Universitat d’Oxford. Es tracta d’una datació que calibrada a 
1σ (2.822±63 cal BC) situa el jaciment en els inicis del ter-
cer mil·lenni, període en el que es generalitza el ritual col·lectiu 
d’enterrament a Catalunya i en el que sovintegen les estructures 
paradolmèniques. També volem recordar que un nombre impor-
tant d’aquesta mena d’estructures es troben a la propera comarca 
del Solsonès. Es coneixen d’antic (Serra Vilaró, 1923;1927) i han 
estat revisades més recentment (Pedro, 2008).

En aquest sentit, i amb la finalitat d’exemplificar el canvi 
de ritual, voldríem mencionar la sepultura F6 de Ca l’Oliaire 
(Berga) (Martín et al., 2005) amb un aixovar, una cronologia 
absoluta i una tipologia funerària que es corresponen al Neolític 
Mitjà-Recent, anteriors en un mil·lenni a la fase que ara ens 
ocupa (Neolític Final-Calcolític) en la que es generalitza el ritual 
d’enterrament col·lectiu i l’ús d’aquesta mena de balmes.

2. l’ aiXoVar
L’aixovar que acompanyava la inhumació consistia en un possible 
collar format per denes de diferents materials i morfologies. Dins la 
tomba es documentaren dues concentracions de denes importants, 
una al costat dret del crani, i una altra, sota el maluc de l’individu.

En un primer moment les denes foren classificades tipolò-
gicament en tres grups diferenciats. Per una banda, el grup més 
nombrós és el constituït per un total de 1.955 denes discoïdals, 
caracteritzades per les seves dimensions reduïdes. En segon lloc, 
comptem amb un conjunt destacat de 13 denes de morfologia 
de “barrilet”: sis amb una coloració blanquinosa, dues de negres, 
quatre de verdes i una marró. Finalment, comptem amb un total 
de 16 denes d’altres morfologies de tendència oval o triangular.

la metodologia d’estudi
L’estudi ha consistit en un procés d’anàlisi progressiu que ha 
contemplat des de l’anàlisi macroscòpica mitjançant la lupa bino-
cular fins a les caracteritzacions microscòpiques (mineralògiques 
i texturals). Així, en una primera fase, el material arqueològic fou 
estudiat macroscòpicament al Laboratori d’Arqueologia de la 
Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, 
sota la direcció dels Drs. Xavier Mangado, Jordi Nadal i Maria 
Àngels Petit. L’anàlisi del material al Laboratori d’Arqueologia 
ha consistit primerament en l’establiment de la classificació tipo-
lògica del material (Barge, 1982; Pascual-Benito, 1998). A conti-
nuació s’ha definit la tecnologia de fabricació de les denes i s’ha 
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dut a terme la documentació gràfica de les evidències d’aquest 
procés, per a la qual cosa es va utilitzar una lupa binocular este-
reoscòpica SZ61 amb font de llum artificial KL1500 compact. 
Les fotografies foren realitzades amb un aparell fotogràfic digital 
SC30, integrat a la lupa binocular.1 El material arqueològic fou 
observat a augments compresos entre 6,7x i 45x. L’obtenció de 
les dades mètriques es va fer des de l’observació estereoscòpica, 
amb el programa Cell-B en alguns casos, i manualment amb 
peu de rei, en d’altres. La definició mineralògica inicial es va 
dur a terme de manera provisional en aquest moment, tenint en 
compte trets com la coloració i la textura macroscòpica de les 
peces i mitjançant una primera aproximació gràcies a l’observació 
a la lupa binocular. Els criteris de diagnosi, per a la definició 
macroscòpica, foren els proposats per Dietrich (1988).

En una segona fase es van dur a terme anàlisis de caracte-
rització més precises, tots ells de caràcter no destructiu, atès el 
valor patrimonial de les restes (Figura 1). Així es dugué a terme 
l’anàlisi al microscopi electrònic ambiental de rastreig (ESEM-
FEI-Quanta 2000) amb detector d’electrons retrodifosos i es-
pectròmetre de dispersió d’energies (EDS EDAL Genesis) que 
desenvolupàrem als Centres Científics i Tecnològics de la UB 
en col·laboració amb la Dra. Laura Rosell i el Dr. Javier Garcia-
Veigas. Finalment, ens vàrem servir de la Difracció de Raig X 
(DRX), per a confirmar la caracterització sobre un conjunt de 
tres petites denes discoïdals fosques, una de clara, i una dena de 
barrilet verda, en col·laboració amb el Dr. Xavier Alcobé, també 
dels Centres Científics i Tecnològics de la UB.

resultats
Pel que fa a les denes discoïdals, atesa la seva gran quantitat, se’n 
va fer una selecció i es prengueren les mesures (diàmetre màxim 
i gruix) d’una mostra de 100 elements. De la mateixa manera, 
s’ha definit la tècnica de perforació d’aquestes denes.

En primer lloc, hem de destacar que en general es troben 
majoritàriament senceres, malgrat haver-se recuperat alguns 
exemplars fragmentats, segurament en una fase fòssil-digenètica.

Previ a l’observació macroscòpica pensàvem que les petites 
denes discoïdals blanquinoses podrien estar realitzades sobre 
matèria dura animal (os o petxina) però, la primera caracte-
rització espectroscòpica ha determinat, per a la gran majoria 
d’aquestes denes, un origen lític, ja es tracti de denes de gra més 
gruixut o de denes de textura més homogènia. Aquesta mateixa 
matèria primera és calcita (carbonat càlcic), aspecte que ha esta 
confirmat per les anàlisis posteriors (DRX); tan sols un nombre 
reduït d’aquestes denes –en total 11–, han pogut ser atribuïdes 
a un origen biològic, i més concretament de petxina, tractant-se 
de carbonat càlcic: aragonita. Aquesta darrera atribució s’ha vist 
confirmada per les anàlisis al microscopi electrònic ambiental de 
rastreig que mostra la textura fibrosa pròpia d’aquest carbonat.

Pel que fa a les denes discoïdals d’altres coloracions: 5 de-
nes verdoses, 28 marronoses i/ o fosques, una ataronjada i una 
indeterminada, foren objecte del mateix protocol d’anàlisi mi-
croscòpic descrit anteriorment.

Els resultats obtinguts demostren que pel que respecta a les 
denes verdoses es tracta d’un fil·losilicat, o silicat magnèsic. L’ob-
servació de la seva textura microscòpica és la pròpia d’un material 
confeccionat, és a dir, una mena de “pasta”. La matriu observada 
al microscopi presenta: silici, magnesi, oxigen i alumini, amb un 
xic de ferro. S’hi documenten, també, espícules monoaxòniques 
i un cristall d’esfèn (silicat de titani i calci).

1. Tot aquest maquinari és Olympus.

Les denes de color marronós i fosques que inicialment ha-
víem atribuït com d’esteatita, per la seva similitud colorimètrica 
amb les denes de barrilet del mateix cromatisme, han resultat ser, 
com en el cas anterior i un cop analitzades al microscopi electrò-
nic ambiental de rastreig, un material confeccionat, en aquest cas 
amb talc. Es tractaria d’una pasta que barreja elements diversos, 
entre els quals –a part de les espícules–, s’hi identifica un possible 
feldspat i baritina. Seria, doncs, una “pasta” de barreja d’argiles, en 
què les composicions varien, però en la qual hi ha poc ferro i poc 
alumini, podem dir, doncs, que es tractaria d’una “pasta” de talc.

La dena discoïdal de coloració ataronjada, que inicialment 
pensàvem que podria tractar-se d’un ambre, ha resultat corres-
pondre a clinoclor, és a dir, una clorita magnèsica, amb massa 
percentatge d’alumini per a considerar-la un talc.

Com tots els fil·losilicats presenta una estructura laminada 
típica, l’espectre obtingut al microscopi ens determina un silicat 
d’alumini i magnesi amb un xic de ferro.

Finalment, la dena discoïdal de color tan negre que havíem 
decidit definir com a “indeterminada” ha pogut atribuir-se també 
a un silicat magnèsic, ja que presenta l’estructura laminada típica 
dels fil·losilicats. Es tractaria, en aquest cas també, d’un material 
confeccionat, és a dir, una “pasta”.

Les difraccions de Raig X (DRX) dutes a terme sobre al-
gunes d’aquestes denes confirmen que són de talc o de clorita, i 
així es ratifiquen les caracteritzacions realitzades mitjançant els 
espectres obtinguts pel microscopi electrònic.

En relació amb les 13 denes de barrilet, altrament dites en 
oliva o ovoides, caracteritzades per una forma ovoide amb ex-
trems truncats, secció oval o circular, i perforació longitudinal 
centrada (Pascual-Benito, 1998, p. 122-123), hem de dir que 
s’han estudiat de manera individualitzada, tot registrant la seva 
morfologia, coloració, diverses mesures (llarg màxim, diàmetre 
màxim al centre de la peça i diàmetre dels extrems i de la perfo-
ració en aquests extrems) i altres observacions a considerar com: 
concreció, tècniques de fabricació i localització de la perforació, 
entre d’altres.

Així ens trobem amb què 6 denes presenten coloració blan-
ca, dues són de coloració negre, 4 de coloració fonamentalment 
verda (una d’aquestes peces, classificada com a B7, presenta una 
coloració de transició entre el verd i el negre) i una pot con-
siderar-se de tonalitats marró-verdoses. Globalment, les denes 
de barrilet oscil·len entre una longitud màxima de 10,16 mm i 
16,3 mm, i un gruix màxim entre 6,1 i gairebé 8 mm. Les més 
homogènies en factura i mesura són les blanques, mentre que 
les verdes són més diverses mètricament. Les dues denes negres 
tenen una major llargària màxima i, proporcionalment, menor 
gruix, cosa que les fa tendents a la morfologia cilíndrica, sense 
perdre, però, el seu caràcter de dena tipus “barrilet” (gràfic 1).

Pel que fa a la perforació, atès que s’observa un estretament 
vers al centre de la peça –que, per tant, correspondria a una secció 
bicònica–, creiem que la perforació d’aquestes denes s’hauria 
realitzat, en la majoria dels casos, des de tots dos extrems.

En relació a la determinació de la matèria primera emprada, 
hem analitzat al microscopi electrònic ambiental de rastreig una 
dena de barrilet blanca (B1) que es correspondria al que macros-
còpicament ja havia estat definit com a roca calcària, composta 
essencialment de calcita, acompanyada d’una fracció argilosa.

Les altres set denes de “barrilet”: negres, verdes i marró-
verdosa, foren inicialment classificades per coloració i textura 
com denes d’esteatita o talc. Aquesta definició reposava però 
única i exclusivament en criteris macroscòpics. De les set de-
nes analitzàrem la B11 (de color verd). L’anàlisi al microscopi 
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Fig. 1.

Primera imatge: Espectre de la mostra B14 de variscita (elements majoritaris) i detall de la textura de la dena B20 (variscita blanquinosa), 
els petits punts blancs corresponen a baritina.

Segona imatge: Espectre de la dena de barrilet B11 de clorita (elements majoritaris) i vista general al microscopi electrònic de rastreig amb 
electrons retrodifosos, destaquen en la imatge pel seu to gris clar els relictes d’òxids de Titani.

Tercera imatge: Espectre d’una dena discoïdal de petxina –aragonita– (elements majoritaris) i detall de l’estructura laminar de l’aragonita a 
grans augments al microscopi electrònic de rastreig amb electrons retrodifosos.

Quarta imatge Espectre de la matriu d’una dena discoïdal verda de clorita (elements majoritaris) i textura general de la mostra al microscopi 
electrònic de rastreig amb electrons retrodifosos; s’observa un gra d’esfèn a l’esquerra, envoltat de la matriu –o pasta fibrosa–, i a la part 
superior una espícula fragmentada.
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electrònic, i l’espectre resultant mostren que es tracta de clorita 
(silicat magnèsic amb alumini i un xic de ferro). Macroscòpica-
ment, acostuma a ser verdosa, i té una duresa en l’escala de Mohs 
de 2-2,5, fet que la fa fàcil de ratllar. La presència de ferro i 
manganès podria explicar les denes de coloració més fosca (mar-
ronosa i negra). La clorita seria, doncs, el mineral de composició 
d’aquestes 7 denes de barrilet verdes, negres i marró-verdosa, i 
no pas l’esteatita (talc).

Des d’un punt de vista tecnològic, en general en aquestes 
denes de barrilet són perceptibles marques de poliment, clara-
ment observables al microscopi electrònic, per tota la superfície 
de les denes, amb estries longitudinals i facetes més rebaixades 
del compte, segurament errors durant el procés de poliment.

Finalment, comptem amb un grup de setze denes d’altres 
morfologies, que també vàrem analitzar amb l’ajut de la lupa 
binocular i que classificàrem morfològicament en 3 tipus fo-
namentals: de tendència oval, triangular o quadrangular; de 
les quals registràrem les mesures màximes: llarg, ample i gruix, 
així com el diàmetre de la perforació, que en aquests casos 
presenta una morfologia cònica, atribuïble a una perforació de 
tipus unifacial.

L’anàlisi morfomètrica de les denes triangulars presenta 
una longitud màxima d’aquests elements compresa entre els 
5,47 i els 9,33 mm. L’amplada màxima, és a dir, la base del 
triangle, se situaria entre 4,33 i 5,74 mm. Finalment, el seu 
gruix oscil·laria entre 1,44 i 2,31 mm. Pel que fa a les denes 
quadrangulars, el llarg màxim se situa entre els 4,98 i 6,78 
mm. L’ample màxim entre 4,47 i 4,88 mm i el gruix màxim 
entre 1,31 i 2,21 mm.

La primera caracterització macroscòpica atribuïa la matèria 
primera d’aquestes denes a variscita, tot i l’aspecte blanqui-
nós/patinat que presentaven la majoria d’elles. Les anàlisis al 
microscopi electrònic i els espectres de les dues mostres ana-
litzades confirmen que es tracta de variscita (fosfat d’alumini 
hidratat) amb la presència d’un xic d’argila i petites inclusions 
de baritina.

3. conclUSionS
La tomba de la Balma de Terracuca és una estructura paradolmè-
nica datada de finals del Neolític, en la qual l’aixovar recuperat 
presenta exclusivament denes, aquestes de morfologies diferents 
i confeccionades a partir de matèries primeres diverses.

Pel que fa a les 16 denes planes de morfologies triangulars, 
quadrangulars i ovals, aquestes han estat confeccionades en tots 
els casos amb variscita i presenten una perforació de tipus cònic 
unifacial.

Les tretze denes de barrilet han estat confegides a partir de 
diversos minerals polits i mitjançant perforació bitroncocònica. 
Per una banda, tenim com a matèria primera la calcària (denes 
blanques), i per l’altra, la clorita (silicat magnèsic) en el cas de 
les denes negres, verdes i marrons.

Pel que fa a les denes discoïdals, les més abundants, la diver-
sitat tecnològica i de matèries primeres és més àmplia. Per una 
banda, comptem amb denes confegides a partir de la perforació de 
tipus cònic unifacial de roques calcàries i en menor proporció de 
petxines (aragonita); així com de petites denes que són el resultat 
de “pastes” elaborades a partir de fil·losilicats amb talcs o clorites.
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Gràfic 1. Distribució de les denes de barrilet del jaciment de la Balma de Terracuca segons les seves mesures en mil·límetres  
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Secció A-A’ balma.

Foto general de la Balma en procés d’excavació.

Foto general de la inhumació excavada, amb llosa lateral  
i denes al voltant de la base del crani.

Detall de les denes de “Barril” amb denes discoïdals en connexió.
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Denes de collaret de variscita, clorita i calcària.



actes / III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014

107 / 

UN ENTERRAMENT SIMULTANI DEL BRONZE 
INICIAL AL JACIMENT INÈDIT DEL PLA 
DE BAIX. RESULTATS DEL SEGUIMENT 
ARQUEOLÒGIC A LA NOVA VARIANT 
D’OLOST. (OSONA)
cristina BelMonTe

inTrodUcciÓ
Entre els mesos de maig, juliol i agost de 2012 es realitzà el 
seguiment arqueològic de les obres vinculades a l’execució 
de la nova variant d’Olost (Osona), que pretenia unir, per 
l’exterior del nucli urbà, les carreteres BV-4405 i C-154 amb 
l’Eix Transversal. La intervenció fou promoguda per Infra-
estructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U, i Develop 
Index Ambiental. La direcció arqueològica anà a càrrec de 
l’empresa Akhesa S.L.

SiTUaciÓ de l’indreT
La zona afectada per la nova infraestructura, de 2 km i 400 
m de llargada, es trobava situada al nord est de la població 
d’Olost. Concretament, al PK 0+960 de l’obra, es van localitzar 
les restes d’un jaciment arqueològic, fins ara inèdit. Aquesta 
zona, coneguda com el Pla de Baix, es trobava a tocar d’un petit 
turó envoltat de camps de conreu, a l’est del camp de futbol 
i les piscines municipals de la vila. Les coordenades U.T.M 
del jaciment són: X = 425841.48; Y= 4648588.11 i Z = 57.84 
m.s.n.m (aprox).

SeGUiMenT arqUeolÒGic i localiTzaciÓ 
del JaciMenT
El seguiment arqueològic de les obres vinculades a la nova va-
riant consistí, com es habitual en aquest tipus d’intervencions, 
en el control visual i sobre el terreny de tots els treballs que 
impliquessin l’afectació del subsòl, desbrossament, rebaixos dels 
nivells originals o extracció de terres, a la profunditat que en 
cada cas marquès el projecte d’obra, o fins assolir el substrat na-
tural. L’afectació del terreny era diferent en funció de cada tram, 
adaptant-se a l’orografia del terreny i, per tant, la maquinaria 
utilitzada també variava, des de buldòzers, tragelles o màquines 
giratòries. Tanmateix, en línies generals, els rebaixos oscil·laven 
entre els 0,50 i 0,80 m de potència, a excepció d’alguns punts on 
es van fer grans extraccions o voladures.

Situació del jaciment respecte el traçat de la carreta i el municipi.

Planta general d’estructures. El paleocanal i la sitja.
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Vista general del paleocanal un cop acabada la seva documentació.

Fruit d’aquest seguiment al PK 0+960, es localitzà una es-
tructura, interpretada inicialment com a sitja, fet que va fer en-
degar els protocols habituals, informant al Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat de Catalunya i els promotors i executors de 
l’obra, per tal de poder procedir a la seva documentació mitjan-
çant metodologia arqueològica. La sitja formava part del fins 
ara jaciment inèdit de Pla de Baix. Val a dir, però, que a banda 
d’aquesta estructura, a la resta de la traça no es va localitzar cap 
altre element d’interès arqueològic.

el JaciMenT de Pla de BaiX 
Un cop localitzada la sitja es va procedir a la delimitació del 
jaciment, per tal de determinar la presència de més elements ar-
queològics al subsòl, tasca realitzada amb una màquina giratòria 
equipada amb pala sense ungles. Finalment, en una àrea de 175 
m2 de superfície, l’estrictament afectada per l’obra, només es van 
localitzar dues estructures, la sitja i un paleocanal, evidenciant 
l’aïllament de les restes.

El Paleocanal: A tocar de la sitja, però una mica més al nord, 
es va documentar una estructura de planta irregular amb secció 
en forma d’U, d’uns 16 m de llarg per 4 m d’amplada delimitada, 
però que tenia continuïtat fora del límits de la intervenció. Tant 
les seves característiques morfològiques com les del seu rebli-
ment, feien molt difícil definir a quin tipus d’estructura es devia, 
per això, en un primer moment, es va decidir fer un sondeig 
al seu interior per tal de documentar-ne l’estratigrafia. Això va 
permetre observar que el retall estava farcit per tres capes de se-
diment. La primera, i més moderna, tenia un color marró grisós i 
una textura molt solta, a més de la presència de nombroses restes 
orgàniques, principalment arrels. Per sota hi havia un nivell molt 
llimós de color groguenc i per últim, i cobrint el subsòl geològic, 
es documentà una capa de graves petites.

Per tant, semblava que ens trobàvem davant d’una estructura 
de formació geològica que s’havia anat colmatant progressiva-
ment pel pas del temps. Tot i així, es va procedir a l’excavació 
manual del primer estrat, recuperant un tros de teula corba i tres 
fragments molt rodats de ceràmica com únics materials. Amb 
aquestes evidències, i d’acord amb les directrius del servei d’ar-
queologia, es va procedir a delimitar i rebaixar de forma mecàni-
ca l’estructura, confirmant que es tractava d’un paleocanal o antic 
curs d’aigua amortitzat de forma natural. Els diferents nivells 
de rebliment documentats, llims i graves, eren completament 
estèrils, i era obvi que s’havien anat dipositant progressivament 
amb la circulació continuada d’aigua. D’altra banda, es va con-
firmar que l’estructura tenia continuïtat més enllà del límit de 

Detall dels dos inhumats un cop excavats. També s’observen les restes 
del aixovar.

la intervenció, vorejant la línia de vegetació que delimitava pel 
nord i l’est el jaciment.

Com a paleocanal entenem un cos sedimentari que repre-
senta els dipòsits acumulats per la llera de l’aigua d’un antic riu 
o riera. Sedimentològicament tenen força importància atesa l’es-
tructura interna dels mateixos, forma, mida, extensió, distribució 
dels materials que el formen, etc., podent-se fins i tot reconstruir 
les característiques del curs fluvial que el va formar. Les carac-
terístiques morfològiques d’aquestes estructures, es deuen als 
seus processos de formació, on el riu o torrent discorre per la 
plana, arrossegant grava menuda en les seves revingudes. Quan 
el curs porta molta aigua, inunda la plana i la cobreix de sorra 
fina, finalment els sediments de la plana s’assequen i s’oxiden.

Olost forma part de l’àrea geogràfica de la depressió central, 
integrada entre el Pirineu i el sistema mediterrani. És una zona 
geogràficament molt diversa, i l’alternança de capes dures de 
gres, o calcàries, amb capes més toves, com argiles i calcàries, 
ha provocat la presència de destacades superfícies pràcticament 
horitzontals, com la del territori per on transcorre la present 
obra d’infraestructura.

Aquests relleus es van dipositar a finals del període Eocè, 
portats per uns rius que  portaven l’aigua  als llacs que ocupaven 
la  Depressió de  l’Ebre,  on s’inclou  la  Depressió Central 
Catalana. Desconeixem l’origen geològic de l’estructura docu-
mentada al jaciment de Pla de Baix, però és evident que les 
seves característiques morfològiques concorden perfectament 
amb aquest tipus d’estructures. Segurament, aquest element 
corresponia a una antiga torrentera, ubicada entre els actuals 
Torrent del Molí de Sallent i el Torrent de Sant Genís, fet que 
evidència que aquest espai sempre ha estat una zona de circulació 
d’aigua i de torrenteres. Amb el temps, i amb la manca d’un curs 
d’aigua, l’estructura es va anar colmatant progressivament fins a 
desaparèixer pràcticament del paisatge.

La sitja, un enterrament del bronze inicial: Al sud del pale-
ocanal, es documentà un retall de planta circular de 1,55 m dià-
metre i uns 0,60 m de profunditat amb una secció semi globular 
i el fons pla. Estava reblert per dos nivells de terra, el primer, 
corresponia a un estrat de color marró fosc, amb restes orgàni-
ques, principalment carbons, i de textura molt compacta. Per sota 
n’hi havia un altre, amb unes característiques morfològiques molt 
similars, però amb una coloració molt més marró i una textura 
encara més compacta. Aquest nivell estava amortitzant les restes 
de dos individus en connexió anatòmica, enterrats a l’interior de 
l’estructura i dipositats al fons de la mateixa, amb molt bon estat 
de conservació.
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Detall dels dos inhumats un cop digitalitzats.

Les característiques dels dos inhumats, segons es desprèn de 
l’estudi antropològic1, corresponien a dos individus, home i dona, 
d’edat similar, i enterrats simultàniament.

El primer d’ells UF-1, estava dipositat a l’est de la sitja i ori-
entat de nord a sud. El tors estaria col·locat en decúbit supí, amb 
les extremitats inferiors aixecades a tall de “tenda de campanya”. 
Quan el cadàver va perdre el rigor mortis aquestes caurien sobre el 
seu costat esquerre. Pel que fa a les extremitats superiors, cridava 
l’atenció la del costat esquerre que semblava totalment caiguda 
i que es podria entendre a partir de l’explicació del procés de 
descomposició de l’individu UF-2. També s’observà una certa 
desviació de la columna vertebral, que podria ser conseqüència 
dels processos de descomposició del cadàver, i que podria estar 
totalment relacionada amb el moviment rotatori que patí el crani 
sobre el seu costat esquerre. Sembla que aquest estaria lleuge-
rament elevat, ja que les espatlles es trobaven per sobre d’una 
pedra, la qual cosa també facilità el moviment del crani.

Es tractava d’una dona de 25-29 anys d’edat en el moment 
de la seva mort, de la qual no es va poder estimar la seva estatura. 
Els processos tafonòmics van deformar el crani de manera que 
no es van poder recuperar dades per descriure’l tipològicament. 
Amb l’estudi de les extremitats no es van observar marcadors 
esquelètics que confirmessin moviments musculars molt marcats 
de les extremitats. Tampoc es van observar cap tipus de patolo-
gies òssies que poguessin informar sobre les causes de la mort. 
Tanmateix, sí s’observà que, malgrat la seva joventut, presentava 
càries en 4 peces de les 27 observables i càlcul dental en 2 de les 
27, a més de la presència de dues fístules en absència de retrocés 
alveolar. Aquestes dades estarien en consonància amb una dieta 
rica en hidrats de carboni i poques proteïnes d’origen càrnic.

Durant l’excavació s’interpretà que l’altre individu, UF-2, 
havia estat dipositat de bocaterrosa. Si bé és cert que les ex-
tremitats inferiors estaven plegades sobre si mateixes, i el tors 
es trobava sobre les mateixes, una observació en detall de les 
connexions anatòmiques a partir de les fotografies va permetre 
observar, durant l’estudi antropològic, que la columna vertebral 
descansava sobre el seu costat dret, la qual cosa explicaria que 
s’observi l’extremitat superior esquerre al costat dret del cos on 
no s’esperaria si estigués de bocaterrosa. Una possibilitat seria 
que aquest individu es diposités recolzant la seva esquena sobre 
les extremitats inferiors de l’individu UF-1, que estarien aixeca-
des en forma de “tenda de campanya”. En perdre el rigor mortis 
aquestes caurien fent que el tors de UF-2 vencés endavant ro-
tant cap el costat esquerre. Si les extremitats inferiors d’UF-2 
es trobaven també com les de l’UF-1 no es va poder determinar. 
Aquesta disposició també explicaria el gran desplaçament del 
crani respecte a la seva connexió anatòmica amb la columna 
vertebral. Es pot pensar que l’extremitat esquerre de l’individu 
UF-1 estigués recolzant a l’individu UF-2 i, en vèncer, aquest 
faria que caigués adquirint la posició actual.

En aquest cas, es tracta d’un home també de 25-29 anys 
d’edat en el moment de la seva mort. Tal i com succeïa amb UF-1 
els processos tafonòmics van deformar el crani de manera que no 
es van poder prendre mides ni calcular índexs que permetessin 
descriure’l tipològicament. En aquest cas, tampoc es va observar 
cap marcador esquelètic que indiqués una forta activitat mus-
cular, ni tampoc cap patologia òssia. Se li va estimar l’estatura 
en 164,8 cm, superior als individus localitzats als jaciments de 
l’aeroport i al carrer Camps, ambdós a Sabadell, i més baix que 
els individus localitzats a Mas d’en Boixos (Pacs del Penedès). 

1. López-Onaindia i Subirà, 2013.

Pel que fa a les patologies dentals, es detectà la presència de 
càries en 4 peces de les 26 observables, càlcul en 21 i presència 
majoritària d’un retrocés alveolar d’entre 3 i 6 mm i absència de 
fístules. Malgrat tenir un nivell semblant de càries al de l’indi-
vidu UF-1, la quantitat tan elevada de càlcul de l’esmalt dental 
fa pensar, en primer lloc, en una mala higiene dental, que podria 
anar associada o bé a una dieta rica en proteïnes càrniques, o bé 
a la seva genètica.

A banda dels inhumats, les restes materials recuperades du-
rant l’excavació van ser més aviat escasses i fragmentades, però 
es interessat observar que totes es van recuperar al segon nivell 
d’amortització, és a dir, el que cobria els inhumats. D’aquest 
material destacaven cinc elements, que cal pensar que estaven 
associats amb l’aixovar dels inhumats, sobretot si tenim present 
la seva ubicació. D’una banda, hi havia un fragment de molí i una 
mà de morter feta amb un còdol de riu, a tocar de les extremitats 
inferiors de l’individu UF-2. Les restes d’un ganivet de sílex, 
entre ambdós cranis, i l’extremitat inferior possiblement d’un 
ovicaprí, associada a la UF-2. A més de tots aquests elements, 
també es van recuperar diversos fragments ceràmics, tots ells 
de cocció reductora i fets a mà, distribuïts en diferents punts 
de l’estructura, i per sobre i a tocar dels inhumats. Entre ells hi 
havia alguns amb decoracions, com cordons o parets impreses en 
forma d’unglades o mitja canya. L’estudi d’aquests materials ens 
va permetre establir una cronologia per aquests enterraments pel 
Bronze Inicial, és a dir, al llarg del II mil·lenni cal. BC, entorn 
els 1800-1200 a.C. 

Aquest tipus de ceràmiques, que són les que ens aporten la 
cronologia, estan ven documentades en altres jaciments, com 
l’Institut de Batxillerat Antoni Pou de Manlleu (Boquer et al., 
1995, 70, figura 59), o Vall Suau de Sant Quirze del Vallès (Car-
lus, 1999, 27, figura 9), Can Montmany a Pallejà (Petit, 1985, 
LXIX, 27, 30), a les estructures 30 i 162 de Can Roqueta-Torre 
Romeu de Sabadell (Espejo, 2003), a la Cova de la Torre Negra, 
Sant Cugat del Vallès (Petit, 1985, CCV, 15) o a Can Roqueta 
II de Sabadell. D’altra banda, pel que fa al tipus d’inhumació, 
també es troba ben documentada dintre el territori català i en 
podríem citar alguns paral·lels com Minferri ( Juneda), Institut 
de Manlleu (Manlleu), Can Roqueta II (Sabadell), Mas d’en 
Boixos (Pacs del Penedès), Bòbila Madurell (Sant Quirze del 
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Vallès), Can Ballarà (Terrassa), Can Soldevila III (Santa Perpe-
tua de la Mogoda), Pou Nou-1 (Olèrdola).

En tots els casos anteriors sempre s’ha documentat més 
d’una sitja amb enterraments d’aquests característiques, és més 
difícil trobar paral·lels per estructures aïllades com la de la pre-
sent intervenció. Tot i així, hi ha casos de jaciments amb una 
única sitja amb enterraments, com per exemple el jaciment de 
Can Ballarà (només  quedaven restes d’una sitja  amb enterra-
ments) però sembla ser que aquest fet es devia a que tot l’entorn 
de l’assentament estava arrasat. D’altra banda, per exemple al 
jaciment de Can Soldevila III, a més d’un esquelet es trobaren 
restes d’un crani de gos i a Minferri hi ha enterraments amb 
restes d’animals, com és el cas de la present intervenció.

conclUSionS
El conjunt d’actuacions realitzades en tot el traçat de la nova 
Variant d’Olost, confirmà l’absència d’estructures en la major 
part de la traçat, tanmateix va permetre localitzar el fins ara 
inèdit jaciment del Pla de Baix.

D’aquest assentament es va poder documentar una inhuma-
ció en sitja, de dos individus, els quals, un cop finalitzat el seu 
estudi, no van reportar marcadors rellevants que fessin pensar 
que van patir unes condicions de vida molt dures, però el que si 
és evident és que moriren joves. Es tractava d’un home i d’una 
dona d’una edat molt semblant, entre els 25 i 29 anys, que es van 
dipositar al fons de l’estructura de forma particular, recolzant-se 
un a l’altre. Cal pensar que es tractaria d’un enterrament simul-
tani i, per tant, que a més de morir en un mateix moment, se’ls 
diposità amb una certa intencionalitat de relacionar-se: germans? 
Parella? Tan sols un estudi genètic pot permetre esbrinar-ho.

Els materials apareguts en el context de la inhumació, i in-
terpretats com aixovar, van permetre datar la inhumació durant 

el bronze inicial, és a dir al llarg del II mil·lenni cal. BC, entorn 
els 1800-1200 a.C.

La presència aïllada d’una única estructura, podria indicar 
que fou realitzada en el moment de la mort, simplement per 
enterrar els dos individus, si es que van morir de forma sobtada, 
allunyats del seu assentament. Tot i així no s’ha de descartar la 
possibilitat que ,en els terrenys confrontats al present jaciment, 
és a dir fora de la zona expropiada, es puguin localitzar en un 
futur més restes vinculades a aquesta estructura i que aportin 
més dades al jaciment.
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inTrodUcciÓ
El projecte de recerca arqueològica “Dinàmica i evolució del po-
blament al Prepirineu oriental durant la prehistòria: Arqueologia 
Social i Comunitària als municipis de Riudaura, Vallfogona de 
Ripollès i Vidrà [2012/93322]” es va iniciar l’any 2012 amb una 
sèrie d’objectius complementaris, plantejant la integració de la 
recerca sobre l’evolució del poblament prehistòric a l’àrea i la 
valorització social del patrimoni arqueològic i històric.

Des del punt de vista geogràfic, l’àrea en la qual es desen-
volupa el projecte és força homogènia, amb uns límits i una 
estructura ben articulada al voltant de les serres de Milany-Santa 
Magdalena i Puigsacalm-Bellmunt. Aquest territori presenta una 
orografia accidentada, alternant zones de muntanya mitjana (Mi-
lany, 1529 m; Puigsacalm, 1514 m; Puig d’Estela, 1359 m; Santa 
Magdalena, 1247 m) i fons de vall (700-900 m snm.) (Figura 1).

A nivell arqueològic, resulta important destacar les escas-
ses intervencions desenvolupades en aquest àmbit geogràfic 
i, per tant, dels pocs jaciments prehistòrics documentats, ex-
cavats i publicats. Cal, però, també posar especial atenció en 
l’escassa incidència en la divulgació del coneixement històric 
de la zona.

Des de l’inici del projecte es van plantejar tres objectius 
principals que condicionaran l’enfocament metodològic portat 
a terme durant el bienni 2012-2013:

– generació de coneixement científic sobre la dinàmica de po-
blament durant la prehistòria a l’àrea del Prepirineu oriental 
(municipis de Riudaura, Vallfogona de Ripollès i Vidrà), amb 
un especial interès en la dinàmica de poblament de les pri-
meres societats agrícoles i ramaderes.

– Valorització patrimonial de la zona a partir del reconeixe-
ment sistemàtic i inventari de les evidències materials prehis-
tòriques, efectuant les intervencions arqueològiques oportu-
nes de cara al seu registre, documentació i estudi, incentivant 
la protecció dels punts d’interès arqueològic.

– Desenvolupament d’estratègies d’intervenció arqueològica 
basades en la participació activa de les comunitats que viuen 
en aquest territori, contribuint d’aquesta manera a la poten-
ciació de l’arqueologia social i comunitària com element clau 
en la difusió i preservació del patrimoni arqueològic, afavo-
rint d’aquesta manera la seva recuperació i revalorització.

MeTodoloGia
A nivell metodològic, s’ha portat a terme una estratègia total-
ment relacionada amb els objectius anteriorment exposats. En 
primer lloc, s’han desenvolupat prospeccions arqueològiques a 
través del territori per a la documentació de jaciments arqueo-
lògics. D’una banda, es porten a terme prospeccions dirigides a 
punts d’interès específics com balmes, coves i camps de cultiu 
llaurats (Figura 2); de l’altra, prospeccions sistemàtiques cobrint 
tot el territori.

Fig. 1. Mapa de localització de la zona d’estudi.

Fig. 2. Treball de prospecció dirigida a un camp de conreu al municipi de 
Vallfogona de Ripollès (Ripollès).

Els treballs de prospecció superficial desenvolupats durant 
els anys 2012-2013 consten d’un ampli treball previ en el qual 
es van avaluar les característiques naturals de l’àrea, mitjançant 
inspeccions sobre el terreny i un estudi bibliogràfic i cartogràfic 
(atles geològics, topogràfics, hidrogràfics, de cobertura vegetal, 
ús actual del sòl). De la mateixa manera, i tenint en compte 
l’objectiu del projecte, el primer pas a realitzar va ser la recollida 
de la informació arqueològica existent, a partir de la consulta 
de la carta arqueològica i la ubicació espacial dels jaciments ja 
coneguts, anàlisi dels indicis potencials sobre fotografies aèries, 
estudi de la toponímia i revisió de la bibliografia específica per 
a l’àrea.

De forma paral·lela, es va treballar en la creació d’una base de 
dades on es van registrar els jaciments arqueològics i/o evidències 
d’acció antròpica documentades. D’altra banda, es va iniciar tot 



III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014 /actes

/ 112

un seguit de treballs de representació georeferenciada mitjançant 
aplicacions de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG).

Com apuntàvem en l’enumeració dels objectius principals del 
projecte, incidim en l’aplicació d’un model d’arqueologia social 
o comunitària, consistent en trencar amb el paper passiu de la 
societat davant l’arqueologia, i integrant la població en el propi 
procés d’investigació i en els resultats obtinguts en els diferents 
treballs que implica la pràctica arqueològica.

Entenent l’arqueologia com a ciència social, els arqueòlegs 
ens devem a la societat i, és per això, que atorguem un pes signi-
ficatiu a la difusió i al plantejament d’activitats, tallers didàctic, 
xerrades i sortides de camp. Amb aquest model d’arqueologia, 
tractem d’articular comunitat i arqueologia, atorgant una espe-
cial importància a la continuïtat de l’acció generada. En aquest 
sentit, els objectius marcats no han de quedar en una visió de 
l’arqueologia com activitat d’entreteniment, sinó en entendre 
l’arqueologia com un mecanisme d’anàlisi que ens permeti una 
aproximació crítica al coneixement de la realitat.

En aquest sentit, s’han portat a terme activitats adreçades 
a les comunitats locals involucrades en el projecte de recerca, 
no només per tal de transmetre el coneixement generat, sinó 
també per implicar els habitants del territori en el propi procés 
d’investigació. Les activitats s’han articulat a partir de xerrades 
introductòries sobre els mètodes i tècniques emprats en la recerca 
arqueològica; activitats de prospecció i excavació per aprendre de 
primera mà el procés de recuperació de les restes materials de les 
societats del passat; organització d’exposicions temporals i con-
ferències presentant els primers resultats fruit d’aquests treballs 
desenvolupats en la zona.

PriMerS reSUlTaTS
Els treballs de prospecció desenvolupats durant el bienni 2012-
2013 han permès caracteritzar la zona compresa al terme muni-
cipal de Vallfogona de Ripollès (Ripollès) i al terme municipal 
de Vidrà (Osona).

L’estratègia de prospecció ha consistit en el desenvolupament 
de prospeccions sistemàtiques i dirigides. El mètode seguit per 
inspeccionar diferents àrees a prospectar de forma sistemàtica 
va consistir en la individualització d’un total de 20 àrees per al 
terme municipal de Vallfogona de Ripollès, a partir dels diferents 
criteris topogràfics de la zona (valls, camps de conreu, carenes 
de muntanya, torrents, etc.) (Figura 3). En total, entre els anys 
2012-2013 es va prospectar a la zona del municipi de Vallfogona 
de Ripollès una àrea de 111.204,00 m2.

Per al terme municipal de Vidrà (Osona), es van diferenciar 
les zones caracteritzades com punts d’interès en les quals es dis-
posava d’informació arqueològica o geogràfica (balmes o coves 
de grans dimensions, ocupades en les ultimes centúries, topònims 
amb informació històrica, etc.).

Els resultats de les prospeccions realitzades durant els anys 
2012-2013 van permetre localitzar una desena de punts d’interès 
arqueològic, entre els quals destaquem principalment dos: el ja-
ciment de la Feixa de la Ceba (Vallfogona de Ripollès, Ripollès) 
i la Balma de la Vila (Vidrà, Osona).

El jaciment de la Feixa de la Ceba (Vallfogona de Ripollès, 
Ripollès), va ser identificat a partir de la prospecció dirigida a 
punts d’interès. Es tracta d’un camp de conreu actiu en l’ac-
tualitat, amb unes dimensions de 180 x 250 m (Figura 4), en 
el qual es va documentar material prehistòric (fragments de 
ceràmica i indústria lítica tallada) en superfície Posteriorment, 
en funció de la concentració diferencial de material recuperat 
en superfície, es va poder delimitar una àrea de major concen-
tració de material.

Fig. 3. Mapa de localització de les àrees prospectades durant el període 
2012-2013.

Fig. 4. Localització del jaciment de la Feixa de la Ceba.

A l‘estiu de l’any 2013 es va efectuar un sondeig amb l’ob-
jectiu de comprovar l’existència d’una estratigrafia clara amb 
la presència contextualitzada d’aquests materials recuperats en 
superfície. Els resultats positius d’aquest sondeig han permès 
documentar un nivell arqueològic amb una concentració de ma-
terial destacable.

Les primeres datacions radiocarbòniques del material recu-
perat situen el jaciment de la Feixa de la Ceba al Neolític Antic 
Epi-Postcardial (4440-4260 cal BC), concordant amb les carac-
terístiques morfològiques i decoratives dels fragments ceràmics 
recuperats (Figura 5).

En futures campanyes, resultarà necessari ampliar l’estratègia 
de sondeigs per tal d’avaluar els límits del jaciment i recuperar 
mostres per poder efectuar datacions radiocarbòniques i poder 
precisar el moment d’ocupació i abandó d’aquest jaciment neo-
lític.

D’altra banda, els treballs de prospecció dirigida a balmes i 
coves van permetre localitzar la Balma de la Vila, situada a l’est 
del nucli de Vidrà (Osona) (Figura 6). A finals de l’any 2013 es 
va portar a terme una breu campanya de sondeig que va permetre 
corroborar l’existència d’una potent estratigrafia. Els treballs en 
la Balma de la Vila encara es troben en una etapa molt incipient, 
i estan actualment en curs a la Universitat Autònoma de Barce-
lona, pel que esperem aviat comptar amb noves dades sobre la 
història d’ocupació d’aquesta balma, que va estar habitada fins fa 
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ben poc. En aquest sentit, fins l’any 1880, consten en documents 
els últims residents de la Balma de la Vila, uns camperols depen-
dents de l’amo del Cavaller de Vidrà (Terradas i Saborit, 1987).

Finalment, i en base al model d’arqueologia social i comu-
nitària que proposem, al llarg dels anys 2012 i 2013 s’han dut a 
terme diferents activitats centrades en la difusió del coneixement 
històric i la pràctica arqueològica com a ciència social. Així, hem 
proposat un seguit d’actuacions d’abast públic, seguint un doble 
objectiu:

– donar a conèixer l’arqueologia com a ciència, a partir de xer-
rades, exposicions, tallers infantils i conferències que mostrin 
els objectius de la pràctica arqueològica, les metodologies 
aplicades i els diferents materials del registre arqueològic 
amb els quals podem extreure informació d’ordre social, eco-
nòmic i històric.

– Donar a conèixer el projecte al conjunt de la població, pro-
posant i animant a la participació activa (organització de 
prospeccions i jornades de portes obertes al jaciment de la 
Feixa de la Ceba), per promoure la valoració social del patri-
moni arqueològic, així com l’interès per la història de l’àrea 
que actualment ocupen.
En funció d’aquest objectius, s’han portat a terme diverses 

activitats comptant sempre amb la col·laboració dels Ajunta-
ments de Vallfogona de Ripollès, de Vidrà i de Riudaura. En 

primer lloc, es van portar a terme xerrades introductòries als 
tres municipis sota el títol de “Hi ha jaciments arqueològics a 
Vallfogona/Vidrà/Riudaura? Com ho podem saber?”, amb l’ob-
jectiu de presentar a la població el projecte, els seus objectius i 
la metodologia emprada per localitzar jaciments arqueològics. 
Posteriorment, es van organitzar uns tallers infantils al CEIP 
Vallfogona-ZER Comte Arnau i a l’Escola Santa Bàrbara de 
Vidrà, per apropar la nostra tasca científica als més petits.

D’altra banda, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Vall-
fogona de Ripollès s’han organitzat activitats en el marc de les 
Jornades Europees del Patrimoni, l’any 2012 amb el títol “Des-
cobrim l’evolució a Vallfogona de les feines del camp des de la 
Prehistòria fins els nostres dies”, i l’any 2013 amb el títol “Co-
neixem el passat prehistòric de Vallfogona a través del jaciment 
arqueològic de la Feixa de la Ceba”. També en el municipi de 
Vallfogona, s’han portat a terme activitats de prospecció arque-
ològica obertes a tothom que hi volgués participar. Finalment, 
durant la intervenció arqueològica al jaciment de la feixa de la 
Ceba el passat agost de l’any 2013, es van celebrar unes Jornades 
de Portes Obertes, on els veïns de Vallfogona que es van apropar 
al jaciment van poder conèixer, de primera mà, els procediments 
d’excavació i les diferents troballes que s’havien descobert fins 
el moment.

Finalment, també amb aquest objectiu d’apropar la recerca 
al conjunt de la població s’ha creat un bloc, on es pot seguir el 
desenvolupament del projecte: http://arqueologiasocial.word-
press.com/

conclUSionS i FUTUreS inTerVencionS 
arqUeolÒGiqUeS
Com hem comentat anteriorment, el projecte es troba enca-
ra en una fase molt incipient i els resultats dels que disposem 
són encara molt preliminars. Els primers treballs de prospecció 
desenvolupats en el marc del projecte “Dinàmica i evolució del 
poblament al Prepirineu oriental durant la prehistòria: Arqueo-
logia Social i Comunitària als municipis de Riudaura, Vallfogona 
de Ripollès i Vidrà” han permès identificar una sèrie de punts 
d’interès arqueològic i, de forma concreta, localitzar un jaciment 
neolític, la Feixa de la Ceba (Vallfogona de Ripollès, Ripollès), 
que ens permet començar a omplir el buit existent en aquesta 
zona pel que fa a la documentació de jaciments arqueològics i, 
específicament, corresponent a les primeres societats agrícoles 
i ramaderes.

D’altra banda, aquest projecte ha aplicat el model d’arque-
ologia social i comunitària com a nexe d’unió entre la pràctica 
arqueològica, els procediments d’obtenció de coneixement his-
tòric i la difusió dels resultats obtinguts, integrant a la població 
de les localitats en les quals té lloc el projecte com un element 
actiu en el mateix.

BiBlioGraFia

Terradas i Saborit, I. 1987. El cavaller de Vidrà. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.

Fig. 5. Fragments de ceràmica recuperats al Sondeig A de la Feixa de 
la Ceba.

Fig. 6. Localització de la Balma de la Vila (Vidrà, Osona).
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inTrodUcciÓ
En el marc del projecte I+D “Aproximació a les primeres co-
munitats neolítiques del NE peninsular a través de les seves 
pràctiques funeràries” (HAR2011-23149) venim realitzant, 
des de 2012, un conjunt d’estudis sobre contexts funeraris a 
Catalunya.

Quin és l’objectiu? Conèixer millor les societats neolítiques 
que, entre finals del V i inicis del IV mil·lenni cal BC, van co-
mençar a enterrar de manera sistemàtica els seus morts, o al-
menys una part de la població. El nostre interès pels contextos 
funeraris és divers. En tractar-se habitualment d’enterraments 
individuals, l’anàlisi de cadascuna de les tombes ens permet 
abordar l’estudi de la persona inhumada i l’aixovar al qual estava 
associada. D’aquesta manera podem valorar si hi havia elements 
vinculats amb el sexe i edat dels individus.

D’altra banda, les sepultures situades al costat de fosses de 
rebuig o sitges són les estructures normalment documentades 
en aquest període. No tenim pràcticament referències dels llocs 
d’hàbitat, llevat d’algun cas puntual, com Ca n’Isach o Feixa 
del Moro (Llovera, 1986; Tarrús et al., 1992). Probablement, 
això és el resultat, principalment, de dos factors estretament 
relacionats: 

1) la realització de les estructures d’hàbitat a la superfície del 
terreny, o fent un petit rebaix del mateix, sense emprar materials 
petris i durables. 

2) Dins el marc històric, l’intens arrasament de la superfície 
on estaven situades aquestes estructures d’hàbitat, com a con-
seqüència de les alteracions climàtiques i antròpiques (treballs 
agrícoles, extracció de sediment, construcció de cases i equipa-
ments industrials, etc.).

En tot cas, el present treball està dedicat a aquells enterra-
ments realitzats en cista o en fossa trobats en diverses comarques 
de l’interior de Catalunya (Solsonès, Berguedà i Bages) (Figura 1). 
Centrarem el nostre discurs sobre els resultats fins ara obtinguts, 
posant especial atenció a les datacions per C14 que hem realitzat 
en aquestes sepultures, així com a la informació nascuda tant dels 
estudis sobre les restes humanes com dels objectes que estaven 
dipositats amb ells com aixovar.

Marc hiSTorioGràFic
Cap a finals del V mil·lenni, i al llarg de la primera meitat del 
IV mil·lenni cal BC, assistim, al nord-est de la Península Ibèrica, 
a un fet sense precedents: les societats neolítiques comencen 
a enterrar, de manera sistemàtica, els seus congèneres en se-
pultures. Fins aquest moment, no només no teníem sepultures 
del mesolític, sinó que, pel que fa al neolític, només s’havien 
documentat, puntualment, algunes inhumacions col·lectives en 
coves i, de manera individual, a alguna estructura en fossa. És 
el cas, per exemple, de Ca l’Estrada, Cova de l’Avellaner, Cova 
de Can Sadurní, etc. (Bosch i Tarrús, 1991; Blasco et al., 2005; 
Fortó et al., 2006).

A partir d’aquest moment, els grans canvis esdevinguts en 
determinats aspectes de l’esfera ideològica fan que aquestes co-
munitats neolítiques enterrin habitualment els seus morts en 
tombes individuals i acompanyats de diversos instruments, re-
cipients i ornaments.

Aquestes sepultures, però, no tenen una morfologia homo-
gènia. Podríem dir, de manera resumida, que hi ha dos grans 
grups o tipus d’enterraments, les datacions radiocarbòniques dels 
quals ens indiquen que es van realitzar en un moment temporal 
bastant similar, però amb una distribució geogràfica clarament 
diferent.

Aquests dos tipus generals d’enterraments són, d’una banda, 
els coneguts com sepultures en fosses excavades a terra i, d’altra, 
els coneguts com tombes en caixes de pedra o cista. Les primeres 
han estat àmpliament tractades en la literatura arqueològica ja 
que, no només són més nombroses sinó que, entre els jaciments 
més representatius d’aquest període, hi ha algunes de les ne-
cròpolis amb més entitat: Bòbila Madurell-Can Gambús amb 
aproximadament 180 tombes, Camí de Can Grau amb 25 o la 
necròpolis de Sant Pau del Camp amb altres 25 (Alaminos et 
al., 1991; Martín et al., 1996; Martí et al., 1997; Gibaja 2003; 
Molist et al., 2008; Roig et al., 2010 ).

En canvi, pel que fa a les cistes, la situació és molt diferent. 
Des que J. Serra i Vilaró escrivís el seu llibre “Civilització me-
galítica a Catalunya”, publicat l’any 1927 pel Museu Diocesà 
i Comarcal de Solsona, amb prou feines s’han realitzat nous 
descobriments. Així, dels pocs realitzats en els últims anys hi 
hauria els jaciments de Ceuró (3 cistes), La Costa dels Garrics 
del Caballol (2 cistes) o El Serrat de les Tombes (1 cista).

Sigui com sigui, tant les sepultures en fossa com en cista 
presenten certes variacions en la seva morfologia i en el seus 
materials constructius, la qual cosa ha portat als investigadors 
a establir una tipologia sobre elles (Martí et al., 1997; Castany, 
2008). A l’interior d’aquests enterraments ens trobem habitual-
ment amb un sol inhumat, sent excepcionals aquells casos que 
acullen dos o més. Solen estar en posició encongida o estirada, i 
estan acompanyats de diversos elements d’aixovar com: recipi-
ents ceràmics, nuclis, làmines, micròlits geomètrics i puntes de 
sílex, destrals polides, ornaments realitzats amb denes de pedres, 
dent, valva o os i instruments ossis (punxons i espàtules).

No obstant això, podríem dir que aquesta és la generalitat, ja 
que és evident que hi ha alguns elements que estan més repre-
sentats en les sepultures en fossa i, d’altres, en les de cista. En 
efecte, mentre els recipients ceràmics i/o els nuclis de sílex són 
habituals en diverses de les sepultures en fossa, com per exemple 
a la necròpolis de la Bòbila Madurell-Can Gambús, aquests són 
molt poc habituals a les cistes, en detriment d’una indústria òssia 
molt abundant, com es pot observar en els enterraments de El 
Llord o Feixa del Moro (Serra i Vilaró, 1927; Llobera, 1986; 
Martín et al., 1996; Martí et al., 1997; Roig et al., 2010).
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Fig. 1. Mapa on es localitzen els jaciments estudiats.

elS JaciMenTS eSTUdiaTS de la caTalUnya 
inTerior 
Els contexts funeraris sobre els quals, d’una manera o altra, hem 
treballat i que pertanyen al marc geogràfic de la Catalunya In-
terior són: 

– Pla del Riu de les Marcetes (Bages),
– El Llord, Ceuró, Costa dels Garrics del Caballol, El Solar i 

Vilar de Simosa (Solsonès),
– Serrat de les Tombes, Corral de Canudes i Canal dels Ave-

llaners (Berguedà).
A continuació farem una breu i sintètica presentació de ca-

dascun dels jaciments. Això permetrà al lector tenir un referent 

dels contexts funeraris estudiats i dels estudis que estem realit-
zant en cada un d’ells. No obstant això, convidem a qualsevol 
persona interessada que consulti la bibliografia publicada per 
tenir més informació.

Pla del riu de les Marcetes (Manresa, Bages) 
Els treballs forestals realitzats l’any 1980 per la família Al-
timiras van posar al descobert tres enterraments. Davant la 
possibilitat de fer noves remocions del terreny, l’any 1986, 
Imma Guitart inicia una excavació d’urgència amb l’objectiu 
de localitzar les restes humanes d’aquells dos enterraments. 
Malauradament no va trobar els ossos d’aquells primers in-
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costa dels Garrics del caballol (Pinell, Solsonès). 
Descoberta després d’un incendi forestal en els anys 40, l’any 
1987 el Servei d’Arqueologia del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya autoritza la seva excavació sota la 
direcció de Josep Castany i Fina Alsina (Castany 1989-1990). 
Es van documentar dos sepulcres. El primer d’ells era una cista 
la llosa cobertora del qual estava lleugerament desplaçada. Sem-
bla que, originalment, aquesta cista havia estat segellada per un 
túmul. En el seu interior hi havia un individu adult, sense con-
nexió anatòmica, associat a una làmina de sílex, quatre micròlits 
geomètrics, un punxó d’os, tres fragments d’ullals de senglar i 
un petit nucli de sílex. En la segona sepultura, també una cista 
coberta, probablement, en el passat per un possible túmul, es van 
documentar les restes de fins a 7 individus: 3 adults i un subadult 
en el nivell 1, i dos adults i un infant al nivell 2. Josep Castany 
atribueix l’aixovar d’aquesta manera:

– Un dels individus masculins (el del nivell 2) presenta un cos 
esfèric d’ocre situat a l’alçada de la seva pelvis. Inserida en 
aquesta bola hi havia una làmina de sílex. També estava as-
sociat a dos micròlits geomètrics, tres fragments de ceràmica, 
un punxó d’os i un ullal de senglar.

– La dona subadulta del nivell 2 està vinculada a dos micròlits 
geomètrics.

– L’individu infantil del nivell 2 té quatre peces tubulars d’os.

el Solar (riner, Solsonès) 
J. Serra i Vilaró parla, en la seva publicació de 1927, de la pre-
sència a “Estació del Solar” de 5 estructures funeràries en cista, 

Fig. 2. Indústria òssia de la sepultura 5 del Pla del riu de les Marcetes. Fig. 3. Antiga imatge de la sepultura del Llord 1. Foto dipositada al Museu 
Diocesà i Comarcal de Solsona del fons de Serra Vilaró.

el llord (castellar de la ribera, Solsonès)
L’any 1917 Serra i Vilaró, director del Museu Episcopal de Sol-
sona (Figura 3) en aquell moment, excavà aquest jaciment (Serra 
i Vilaró 1927) i localitzà un total de 9 sepultures en cista i un 
menhir. Posteriorment, l’any 1992, Josep Castany revisà aquest 
jaciment amb la intenció d’incloure’l en el seu treball “Els Me-
gàlits Neolítics del Solsonià” (Castany 1992). Encara que bona 
part dels sepulcres havien patit destruccions en la seva estructura 
i remocions en el seu interior, cal apuntar que en, aquells casos on 
es va trobar aixovar, sobresortien especialment els instruments o 
ornaments ossis. El Llord 1 i 2 són els casos més clars. Mentre 
que, en el primer, es van documentar fins a 40 punxons, una 
plaqueta i 2 ullals perforats (a part d’1 cargol, 3 destrals polides i 
3 làmines de sílex); en el segon es van trobar 61 punxons, 2 ullals 
perforats, una lasca i un molí.

ceuró (castellar de la ribera, Solsonès) 
Al gener de 1993, el senyor Joan Serra, veí de Pinell, informa de 
la presència de restes humanes disperses a la superfície, al costat 
de grans lloses documentades al peu d’un camí forestal. El Servei 
d’Arqueologia inicia una actuació d’urgència a partir de la qual 
es detecta una sepultura de tipus megalítica. Paral·lelament, es 
realitzà una prospecció en els voltants que va permetre desco-
brir dos sepulcres més (Cardona i Guàrdia, 1995). En dos dels 
sepulcres (cista 1 i 3) hi ha dos individus i en un altre (cista 2) 
hi ha fins a 3 inhumats. En el seu interior es va trobar molt poc 
aixovar, sent el més habitual els micròlits geomètrics (2 en cista 
1 i 3 en cista 2).

dividus, però sí que va poder localitzar cinc nous sepulcres. 
Estava, per tant, davant d’una petita necròpolis de 8 tombes, 
realitzades mitjançant fosses excavades a terra (Guitart 1987). 
En totes les sepultures es va trobar un únic individu (encara 
que tenim les nostres reserves sobre les tres primeres tombes en 
haver-se exhumat sense control arqueo lògic), amb poc aixovar. 
Concretament, en elles hi havia alguns micròlits geomètrics, 
alguna làmina i lasca de sílex, un parell de gots ceràmics, di-
versos instruments ossis i algun ornament realitzat sobre ullal 
de senglar i variscita (dos denes) (Figura 2).
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Fig. 4. Ullals de senglar trobats a la Sepultura del Solar 3. Material dipo-
sitat al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona.

Fig. 5. Collaret amb denes de variscita trobada a la Sepultura del Solar 4. 
Material dipositat al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona. 

localitzades un radi de 3 km. Alguns dels enterraments havien 
sofert destruccions i alteracions. En tot cas, en tres de les tom-
bes hi havia possiblement un inhumat; a la cista 3 hi havia 4 
persones i a la cista 2 no havien restes humanes ja que estava 
arrasada. Tot i que, aquests individus no estan associats a un 

aixovar abundant, destaquen els micròlits geomètrics, així com 
els ullals de senglar i les denes de collaret documentats en les 
cistes 3 i 4 (Figures 4 i 5).

Vilar de Simosa (olius, Solsonès) 
Aquest sepulcre en cista va ser excavat, i posteriorment publi-
cat, també per J. Serra i Vilaró l’any 1927. En el seu interior 
es va trobar un individu situat al mig de la cambra i 4 més 
arraconats a la part nord. Tots ells, segons Ll. Guerrero, eren 
individus masculins (tres adults d’entre 25-45 anys i un senil 
de 60-65 anys). L’aixovar estava compost per quatre micròlits 
geomètrics, tres d’ells localitzats als peus de l’individu central, 
i 2 punxons situats al costat dels quatre cranis arraconats prop 
de la llosa nord.

Serrat de les Tombes Solar (capolat, Berguedà) 
Els treballs arqueològics es van dur a terme en el transcurs de la 
primavera de l’any 2004, sota la direcció tècnica d’Anna Ramon 
Xivillé i la col·laboració de Luis Guerrero i Josep Llíria (antro-
pòlegs). Es va documentar una cista formada per quatre lloses de 
pedra calcària clavades a terra, amb una llosa de coberta situada 
al costat. Al seu interior hi havia dos individus acompanyats d’un 
aixovar composat per un recipient ceràmic, alguns fragments 
d’un altres vasos, dos punxons, una dena de turquesa, 3 micròlits 
geomètrics i una làmina de sílex.

Corral de Canudes (Montclar, Berguedà)
Aquest jaciment va ser destruït cap a l’any 1964 i les seves 

peces van ser venudes per antiquaris. El Grup de Prehistòria i 
Arqueologia del Museu de Berga, integrat per Josep Carreras 
Balaguer, Florenci Tresserres i Modest Buchaca, sota la direcció 
del primer d’ells, va arribar a temps d’excavar l’últim sepulcre, 
una cista parcialment indemne. En el seu interior hi havia restes 
de dos individus adults joves associats amb tres fragments de 
làmines de sílex, un ullal de senglar, vuit instruments ossis i un 
vas de perfil carenat (Carreras, 1989).

canal dels avellaners (Berga, Berguedà)
Aquest jaciment va ser excavat de forma discontínua entre els 
anys 1962 i 1969 pel Grup de Prehistòria i Arqueologia del Mu-
seu de Berga, sota la direcció de Josep Carreras. Es tracta d’una 
esquerda gairebé vertical oberta al massís calcari. Es va trobar 
un esquelet infantil de 8-9 anys, flexionat sobre el costat dret. 
Ocupava un espai natural, sense estructura, on el cap reposava 
sobre una llosa de pedra. El seu estat de conservació era molt 
deficient i de l’aixovar es conservava, prop del crani, una petita 
destral votiva de pedra (Carreras, 1990).

cronologia dels jaciments
Un dels eixos fonamentals del nostre projecte és la informació 
cronomètrica obtinguda de les sepultures estudiades. Entenem 
que no podem estructurar un discurs coherent sense tenir clar 
quan es van produir les inhumacions. Altrament, com podem a 
emmarcar-los en un període concret? Com anem a comparar 
les diferents tombes de cada necròpolis si no sabem si són o no 
contemporànies? Com farem això mateix amb altres contextos 
funeraris d’altres zones? Com sabrem la durada aproximada de 
l’ús de les necròpolis?

És tanta la importància que li donem a les datacions abso-
lutes que hem iniciat un programa per fer un total de 140-150 
datacions en un gran conjunt, d’una trentena de contextos fune-
raris, entre els quals hi han tombes individuals o grans necròpolis, 
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com la de Bòbila Madurell-Can Gambús. Aquest gran nombre 
de datacions ens aclarirà considerablement el marc cronològic 
d’aquest període, entenent que, fins al moment, s’han realitzat 
prop de 50 datacions. A més a més, considerem que algunes 
d’aquestes datacions han de posar-se en quarantena pel tipus 
de mostra en què va ser datada (el carbó sol donar dates més 
antigues per l’efecte de la “fusta vella”), el lloc de la tomba on es 
va prendre (en alguns casos la mostra és un carbó procedent del 
farciment, del túmul o de prop dels morts), etc.

En el nostre cas, i per evitar aquests problemes, hem datat 
exclusivament ossos humans mitjançant C14 (AMS). Paral-
lelament a la datació, hem realitzat un estudi paleodietètic dels 
mateixos individus, no només per conèixer els hàbits alimentaris 
de les poblacions neolítiques, sinó també per observar si cal apli-
car el reservoir effect en aquells individus en la dieta dels quals els 
recursos marins tenien un paper considerable.

Pel que fa als jaciments de la Catalunya Interior que acabem 
de descriure, ja hem fet datacions en 7 dels 9 contexts presen-
tats (actualment es troben en laboratori les mostres de Corral 
de Canudes i les del Canal dels Avellaners). Però, a més, per a 
finals d’aquest any 2014 pretenem revisar els materials i enviar 
mostres òssies humanes d’altres cistes com les del Megàlit del 
Bisbe, Povia i Tomba del Moro.

De forma resumida, els resultats de les datacions realitzades 
fins al moment ens indiquen que:

– Totes les tombes se situen en un interval cronològic entre 
els anys 4000 i 3300 cal BC, però amb més profusió cap als 
anys 3900-3700 cal BC.

– Els contextos més antics corresponen a les sepultures en cista 
de El Llord I, Ceuró, Vilar de Simosa o El Solar III.

– Els contextos més recents són clarament els de la Costa dels 
Garrics del Caballol i el de Serrat de les Tombes.

– Algunes tombes o necròpolis, així com els enterraments múl-
tiples realitzats en determinades sepultures, semblen estar 
presents durant un curt període de temps. Així, per exemple, 
les diverses datacions efectuades a Ceuró o a la Costa dels 
Garrics del Caballol ens han permès observar com les dife-
rents inhumacions eren contemporànies o si les separaven, 
com a màxim, uns 100 anys.
Aquestes primeres dades ens han permès conèixer la cro-

nologia d’aquestes tombes neolítiques de la Catalunya interior 
però, també, de comparar les dades amb altres manifestacions 
funeràries del nord-est peninsular. Així, en general, podríem 
dir que el rang cronomètric és paral·lel al que, de moment, ja 
s’ha documentat en altres enterraments en cista com els de la 
Feixa del Moro (Andorra), així com en el dels sepulcres en 
fossa d’altres comarques catalanes més properes a la Mediter-
rània (Vallès, Penedès, Gironès, etc.) o els trobats en Bòbila 
Madurell-Can Gambús, Camí de Can Grau o Mines de Gavà, 
entre d’altres.

anàlisis antropològiques i de la paleodieta
Val a dir que, en el cas dels enterraments que ens ocupen, tots 
els individus havien estat analitzats per Ll. Guerrero, raó per la 
qual el nostre treball en aquest sentit ha consistit simplement 
en confirmar el sexe/edat d’aquestes morts i seleccionar quines 
parts òssies de l’esquelet es prenien en compte per a la realització 
de les datacions i de les anàlisis paleodietètiques.

Pel que fa a la dieta, l’estudi dels isòtops estables del carboni 
(δ13C) i del nitrogen (δ15N) és part d’una tesi doctoral a punt de 
finalitzar (Maria Fontanals), així com d’altres treballs de recerca 
d’alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona, dirigits per 

la Dra. M.E. Subirà. Els resultats d’aquestes investigacions ens 
aportaran en breu un mapa complet de la dieta que prevalia en 
aquestes comunitats neolítiques.

De moment, podem avançar que alguns dels individus en-
terrats, tant en cistes com en fosses, presenten una dieta molt 
similar en la qual destaca el consum de vegetals, possiblement 
cereals, i recursos càrnics (carn, llet, etc.). El paper dels recursos 
aquàtics havia de ser molt puntual perquè és inapreciable en les 
anàlisis.

els objectes dipositats com aixovar
Finalment, un grup d’investigadors del projecte s’ha dedicat a 
l’estudi dels diferents instruments, recipients i ornaments que 
es van documentar, o es van arribar a conservar, d’aquests se-
pulcres. El material, com hem comentat, no és molt nombrós, 
especialment pel que fa a les restes ceràmiques i els ornaments 
elaborats amb denes de variscita. Per tal de no allargar-nos, cal 
destacar que:

– L’utillatge lític tallat acostuma a estar sense utilitzar o poc 
utilitzat. En el cas dels micròlits geomètrics, la majoria estan 
en perfecte estat d’ús. Pel que sembla es van elaborar micrò-
lits nous per deixar-los com aixovar o aquells que havien estat 
usats no s’havien fracturat. Pel que fa a les làmines, es deixen 
senceres, o lleugerament fracturades, sense usar o empleades 
en matèries toves com la carn o la sega de cereals.

– Els punxons d’os solen estar igualment en perfecte estat. 
Aquells que hem pogut determinar estan confeccionats sobre 
metàpodes d’ovicaprins i ocasionalment de cabirol. En molts 
casos,, sembla evident que aquests punxons es van elaborar 
expressament per a deixar-los com aixovar o, en el cas d’haver 
estat utilitzats es van tornat a esmolar en l’últim moment 
abans de dipositar-los a la tomba. 

– Entre els pocs ornaments existents destaquen algunes denes 
confeccionades possiblement en variscita i ullals de senglar 
perforats.

– Finalment, hi ha un altre tipus d’instruments/objectes lítics, 
com els nuclis de sílex melat o les destrals polides, però són 
pràcticament inexistents i normalment de mida reduïda. 
Això contrasta amb alguns contexts amb tombes en fosses, 
especialment del Vallès, on aquest tipus de nuclis i destrals 
són molt més abundants i més grans. És el cas de jaciments 
com el de la Bòbila Madurell-Can Gambús, la Bòbila d’en 
Joca o la Bòbila Padró, entre d’altres.

aPUnTS FinalS
En aquest treball hem presentat els primers resultats i conside-
racions obtinguts a partir de l’estudi de diversos contextos fune-
raris de la Catalunya Interior. A inicis de 2012 vam començar 
el nostre projecte d’investigació. Durant els dos primers anys 
bona part de la nostra activitat s’ha dedicat a la consulta dels 
fons museístics, verificar la informació publicada o presentada 
en informes i prendre mostres per realitzar les múltiples anàlisis 
que actualment estem efectuant. Al llarg dels anys 2014 i 2015 
ens dedicarem a publicar gradualment els resultats que anem ob-
tenint. Aquest article n’és un una mostra, encara que queda molt 
per fer per verificar les primeres dades que aquí hem exposat i 
que, finalment ,ens aproximaran a conèixer millor els subjectes 
que es van inhumar i les comunitats a les quals van pertànyer.

aGraÏMenTS
Des d’aquestes línies volem agrair als directors i conservadors 
dels museus que hem visitat la seva total disposició per tal de 
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fer el nostre treball el més agradable i efectiu possible. Ens re-
ferim al Museu de Manresa, al Museu Diocesà de Solsona, al 
Museu d’Arqueologia de Catalunya (seu Barcelona) i al Museu 
de Berga. Així mateix, donar el nostre major agraïment a Lluís 
Guerrero, Montse Marsiñach, Joseph Carreras, Joseph Farguell 
i Joseph Castany per la informació que ens han ofert.
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l’Ebre els conglomerats calcaris que a la zona N i W s’aprimaven 
amb intercalacions de gresos i margues. Amb el tancament del 
golf, i la conseqüent dessecació, l’erosió deixà al descobert els 
estrats horitzontals en que s’havien dipositat els conglomerats. 
El bombament alpí va contribuir amb l’ondulació dels replans 
de Collbató, del Bruc i del Cairat, provocant, per descompressió, 
l’enfonsament de la Depressió Prelitoral al llarg de la falla Vallès-
Penedès. A això, cal afegir l’aparició de diàclasis verticals que 
tallaven els estrats horitzontals en alts relleus de formes paral-
lelepípedes que l’erosió anirà esculpint en formes cilíndriques 
amb els coneguts coronaments troncocònics.

Finalment, una altra falla orientarà el curs del Llobregat en 
el planell del Cairat, el qual arrossegarà avall els sediments re-
sultants de l’erosió normal de la pluja i l’erosió càrstica soferta 
pel ciment calcari que anirà soldant els monòlits.

És precisament al peu de la muntanya on es troben els avencs 
actius, coves i les deus. L’inici de la carstificació a Montserrat es 
situa al Pliocè (entre els 5 i 2 milions d’anys).

La circulació d’aigües, tan superficial com subterrània, es 
dirigia cap al sud, en concret cap a la zona de Collbató, una 
àrea de surgències que abocava les aigües a una plana situada on 
actualment hi ha la serra de Rubió. L’encaixament quaternari del 
riu Llobregat va aïllar el massís pel NE i es va crear una base més 
fonda a la zona de Monistrol, cap a on es dirigeixen les aigües 
subterrànies en l’actualitat, assecant-se les cavitats de Collbató, 
i formant-se les actuals coves del Salnitre que coneixem, 300 m 
per damunt de les fonts de Monistrol.

Les cavitats conegudes com a Cova Gran i Petita de Santa 
Cecília respondria a cavitats de tipus càrstic que, en el cas de la 
Cova Gran, poden portar aigua desprès de pluges molt intenses. 
El senyor Colomines (Colomines, 1925) les descriu com cavitats 
esdevingudes per “cataclisme geològic” ja que, al caure diverses 
roques unes damunt de les altres, van deixar buits entre roca i 
roca, formant petites coves que es van conèixer com a la “Font 
de les Coves” per una surgència molt a prop d’elles. Es troben 
en un lloc enclotat i humit, i en època de pluja s’escorren aigües 
de torrents. En el cas de la cova Gran, les fortes pluges de l’any 
2000, que van donar lloc a fortes riades amb la conseqüent de-
vastació i arrasament de cases i del terreny, van comportar que la 
galeria gran de la cova presentés una estratigrafia de torrentera 
en els primers dos metres de fondària, i també restes de material 
constructiu de les destrosses (veure descripció del sondeig 1).

És molt freqüent que aquestes cavitats ocasionalment trans-
portin aigua. El desguàs principal del karts de Montserrat és la 
font Gran de Monistrol, situada a la base del massís. Si el cabal 
es veu molt augmentat, l’aigua s’acumula i surt per altres cavitats 
de la muntanya durant el seu curs. És el que es coneix com les 
fonts Mentideres de Monistrol de Montserrat.

Marc hiSTÒric i arqUeolÒGic
Els primers indicis d’ocupació de la muntanya de Montserrat 
es remunten al període Neolític. Durant els anys 20 del segle 
passat, l’Institut d’Estudis Catalans van explorar les coves de la 
muntanya sota la direcció del senyor Josep Colominas. Aquestes 
recerques van donar com a resultat la descoberta en diverses 
coves de restes que van permetre parlar, per primer cop, del que 
desprès es coneixeria com a ceràmica cardial, però que en un 
primer moment es va batejar amb el nom de ceràmica montser-
ratina. Les coves amb més vestigis són la Cova Gran i la cova 
Freda del terme de Collbató. Les restes ceràmiques, faunístiques 
i lítiques van definir una ocupació d’aquestes coves des del 4000 
a.C. fins el 3000 a.C.

INTERVENCIÓ D’URGÈNCIA A LES COVES 
DE SANTA CECÍLIA-COVA GRAN DE 
MARGANELL  (BAGES)
anna BordaS TiSSier (ATICS, SL)

inTrodUcciÓ
Dins del marc de les excavacions d’urgència establertes pel Servei 
d’Arqueologia de la Conselleria de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya, els dies 4, 5 i 6 de novembre es va procedir a la 
intervenció arqueològica en la Cova Gran de Santa Cecília, al 
municipi de Marganell (Bages) dins de la serra de Montserrat. 
Aquesta intervenció responia a l’avís d’un dels guardes del parc 
de Montserrat, el qual havia trobat restes ceràmiques escampades 
a l’entrada de la cova, fruit de l’excavació d’un cau per part d’un 
teixó. Aquest material es va fer arribar a la Universitat Autò-
noma, en concret al professor de Prehistòria, Dr. Xavier Clop. 
Aquest va poder determinar que es tractava de material ceràmic 
prehistòric, amb una cronologia d’època calcolítica, i va consi-
derar oportú donar l’avís de les troballes al Servei d’Arqueologia 
que va procedir a engegar una intervenció arqueològica.

La intervenció arqueològica va ser encarregada a l’empresa 
ATICS, SL i va estar dirigida per l’autora d’aquesta comunicació. 
L’objectiu de la intervenció era contextualitzar les restes docu-
mentades i practicar sondejos que poguessin aclarir la procedèn-
cia de les restes i el grau d’afectació que patien, per tal de valorar 
una intervenció posterior, en funció dels resultats.

enTorn GeoGràFic i GeolÒGic
Les Coves de Santa Cecília es troben en el massís de Montserrat, 
dins del terme municipal de Marganell a la comarca del Bages. 
Aquesta població està ubicada a la vall de la riera del seu nom, al 
sector septentrional de Montserrat, des del sector de les Agulles 
i els Frares Encantats fins a Sant Jeroni. D’aquesta manera, en el 
terme municipal les altituds oscil·len entre els 250 m (en el curs 
central de la riera), 673 m (al monestir de Santa Cecília) i els 
1.224 m en el pic de Sant Jeroni. La riera de Marganell s’inicia a 
sota del coll de Can Maçana, i s’alimenta de diverses fonts, com 
les de la Jaia i del Bisbal entre d’altres, i de diversos torrents que 
baixen de la serralada. Finalment aboca les aigües al Llobregat, 
a les proximitats del pont de Castellbell. La zona de bosc és 
predominant i es distribueix entre parts sensiblement iguals entre 
els boscos de pins, el matollar i les roques ermes de la muntanya.

La major part del municipi inclou una gran part del massís 
de Montserrat, que forma part de la Serralada Pre-litoral Cata-
lana. La vall de Marganell i l’altiplà de Collbatò-els Brucs són 
els límits nord i sud respectivament, mentre que a l’est trobem 
el congost del Cairat tocant al riu Llobregat, i a l’oest el Coll 
de Can Maçana respectivament –dibuixen en total un períme-
tre de 25 km. La configuració de la muntanya presenta, aquí, 
un relleu de penya-segats altíssims solcats per canals verticals. 
Aquest relleu és el producte de l’erosió produïda pels agents 
atmosfèrics que han esculpit, amb el pas dels anys, les roques 
formades per conglomerats de còdols (de diverses components, 
però principalment calcaris) lligats per un ciment natural de 
calç i argila, de clar origen sedimentari. Al període Eocè, pel 
massís catalanobalear, corrien rius de gran cabal i de corrents 
fortes, atesa la forta pendent SE-NW i les abundants pluges que 
anaven a dipositar a les voreres del golf de l’actual depressió de 
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Amb posterioritat a aquest període es va localitzar potser la 
sepultura del Neolític Mig al municipi del Bruc, concretament a 
Can Vallès, que va estar inclosa dins de la cultura dels sepulcres 
de fossa per l’Anna Mª Muñoz ( 1965) i estudiat per l’antropò-
loga Empar Font (1974).

També es van recuperar restes de períodes posteriors, ja dins 
de l’edat del Bronze i de l’edat del Ferro, encara que molt minses 
i dins de les ocupacions de coves. Seria el cas de les restes de 
les coves de Santa Cecília, documentades per Josep Coromines. 
Les ceràmiques documentades es van datar de l’edat del Ferro, 
tractant-se de vasos ovoides amb decoracions incises en forma 
de fulla d’acàcia, o cordons amb impressions digitals Una altra 
troballa important és la inhumació d’època ibèrica localitzada a la 
cova Freda de Collbató. Es tractava d’una inhumació col·lectiva 
de tres individus que estaven coberts amb fragments d’àmfores 
ibèriques i que sembla ser molt excepcional dins del context 
ibèric, tal i com assenyala l’estudiós Oliver Foix (Oliver, 2003-
2004), tenint en compte que no es tractava d’una cremació, del 
lloc on van ser enterrats i que no hi havia indicis de possibles 
morts violentes.

L’ocupació de les coves es mantindria, doncs, en períodes més 
recents, en època romana i medieval. L’explotació del salnitre es 
va iniciar en època medieval, fins i tot moderna, atès que era un 
element bàsic per la fabricació de pólvora. En moments molt 
inicials (segle IX) es van utilitzar moltes de les coves per usos re-
ligiosos, a les quals es van anar ampliant i adossant construc cions 
d’obra fins adquirir l’aspecte d’ermites als segles XVII-XVIII. 
Es van arribar a comptabilitzar un total de 12 ermites al segle 
XV. L’origen històric del santuari de Montserrat seria també 
l’ocupació, cap a la fi del segle IX, d’una d’aquestes ermites, i tal i 
com acredita algun document el 20 d’abril de l’any 888 Guifre el 
Pelós donaria al monestir de Ripoll el “lloc anomenat Montserrat 
i les esglésies existents al cim d’aquesta muntanya o als peus”.

Altres construccions d’aquest període són les restes de fortifi-
cacions medievals, de les quals es conserven restes al cim de Sant 
Pau, en concret una paret de contenció del terreny de facturació 
opus spicatum. Del castell també en romanen vestigis, al costat de 
la capella de Sant Pau Vell, ran de terra, assenyalant distribucions 
interiors i alguns murs.

A l’edat moderna, les coves seran ocupades moltes vega-
des per guerrillers durant la Guerra del Francès, al segle XIX 
(1808-1814), com és el cas del guerriller Mansuet a les coves 
del Salnitre. Moltes d’aquestes coves presenten també murs de 
pedres construïts per pastors que utilitzen les coves abrics com 
a aixoplucs.

inTerVenciÓ arqUeolÒGica: 
deSenVolUPaMenT de leS TaSqUeS
La intervenció arqueològica es va desenvolupar la setmana del 4 
al 9 de novembre de l’any 2013. La configuració de la cova Gran 
de Santa Cecília s’ha vist fortament alterada per les riades pro-
duïdes durant l’any 2000, per la qual cosa els dibuixos d’en Josep 
Colomines de l’abric resultaven difícils d’ubicar. No obstant això, 
la zona de les troballes indicada per ell avui en dia és inviable, 
doncs l’acumulació de sediments fa impracticable la seva entrada. 
Davant d’aquest inconvenient ens vam plantejar dos sondejos per 
tal de poder definir l’estratigrafia de l’abric.

El sondeig 1 es va realitzar a una galeria paral·lela en el sec-
tor Nord, concretament a la part central de la galeria. Aquesta 
zona està separada del lloc on es van localitzar les restes per un 
gran bloc de conglomerat al sector sud, i és l’espai més obert i 
d’accés obert.

El sondeig 2 es va practicar a la zona de les troballes fetes 
per la senyora Julianne Bauman i Salvador González (guarda del 
parc) i que van donar peu a aquesta intervenció. Aquesta zona 
es troba just en el vèrtex d’aquesta galeria i, a la Cova Gran de 
Santa Cecília pròpiament, a l’àrea exterior, a tocar de la paret i 
en el límit amb el tallant de la muntanya.

Els treballs es van realitzar manualment i es va procedir a 
documentar gràficament tots els treballs practicats, es van dibui-
xar totes les seccions dels sondejos per tal de poder determinar 
la presència humana i la seva cronologia.

Sondeig 1
Aquest sondeig es va practicar a la galeria situada més al nord de 
la cova, a la zona central. L’objectiu del sondeig era poder establir 
una seqüència estratigràfica de la cova i contrastar l’existència de 
restes arqueològiques. La zona on es va practicar el sondeig era 
la que presentava més possibilitats de presentar certa potència 
estratigràfica.

Les seves dimensions inicials eren de 2 x 2 m i es va arribar 
a una fondària de 1,50 m. Es va rebaixar tota l’àrea els primers 
0,75 m, en els quals només es van excavar estrats d’aportació 
al·luvial produïts per les aigües torrencials. Tan sols es va recu-
perar un fragment de ceràmica modern i restes de materials de 
construcció actual, com maons, plàstics, etc.

Ateses les característiques de l’estrat (còdols i graves) es va 
decidir reduir l’àrea del sondeig per tal de poder rebaixar més i 
comprovar si quedava algun tipus de restes d’estrats antròpics. 
Un cop es va assolir l’1,50 m de fondària total del sondeig, en 
el qual encara persistia el mateix tipus d’estrat, es va conside-
rar pertinent, sobretot per mesures de seguretat, abandonar el 
sondeig. Finalment, un cop documentat es va procedir a la seva 
cobertura i senyalització.

Sondeig 2
Aquest sondeig, com ja hem dit, es va practicar a la zona exterior 
de la galeria, just al vèrtex de la roca que separa les dues galeries. 
Aquí, el guarda senyor Salvador, havia localitzat diverses restes 
ceràmiques que havien aflorat a l’exterior a causa de les excavaci-
ons d’un cau per part d’un teixó. El sondeig practicat tenia 1,80 
m de llarg per 1 m d’ample i es va arribar a una fondària aproxi-
mada de 2 m. Al contrari que amb el sondeig 1, aquí no es van 
localitzar restes d’aportació al·luvial i es va poder documentar 
una seqüència estratigràfica d’origen antròpic.

En els primers 0,40 m es va documentar un capa (UE 2001) 
composta per sediment orgànic, llims i graves. Es van recuperar 
les primeres restes ceràmiques, però el material encara presentava 
una forquilla cronològica molt àmplia (ceràmiques modernes 
barrejades amb restes de ceràmiques ibèriques). A partir dels 
0,40 m es va localitzar un canvi estratigràfic definit per una capa 
d’argiles taronges amb còdols i graves (UE 2002). Aquesta capa 
tenia una potència d’uns 0,50 m i va proporcionar molt poques 
restes arqueològiques, tan sols es va recuperar un fragment de 
vora d’un vas en perfil en S fet a torn lent que hem datat d’època 
ibèrica. A la base d’aquesta capa es va localitzar, al sector oest 
del sondeig, un retall d’uns 0,30 m de diàmetre (UE 2010) que 
travessava el sondeig en sentit sud-est i que corresponia al cau 
del teixó. Aquest cau també havia afectat part del següent estrat 
localitzat per sota de la UE 2002, i es trobava definit per llims 
de color gris i pedres de mida petita: UE 2003. És precisament 
aquest estrat el que ha proporcionat més material arqueològic, 
el qual un cop inventariat s’ha situat dins del món ibèric, al 
voltant del segle VI-V a.C. Es tracta de vasos bescuitats, alguns 
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amb acabats brunyits i fumats. També s’han pogut determinar 
fragments d’àmfores ibèriques i ceràmiques més grolleres amb 
decoració de cordons amb incisions i raspallats, i fins i tot un 
fragment de ceràmica d’importació. La potència d’aquest estrat 
era de 0,70 m.

Aquesta capa es trobava amortitzant un estrat d’argiles ta-
ronges compactades a modus de paviment de terra piconada (UE 
2004) que tenia una potència de 0,06 m. S’estenia per tot el son-
deig i a la zona nord-est semblava recobrir un retall (UE 2005) 
que vam identificar com a un possible forat de pal d’uns 0,26 m 
de diàmetre i d’uns 0,20 m de fondària.

Un cop excavat el possible sòl de terra piconada, per sota es 
va documentar un estrat de llims de color gris (UE 2006) que 
cobria, a la vegada, unes pedres de grans mides (de més de 0,40 
m) que es localitzaven alineades i que vam identificar com les 
possibles restes d’un mur de tancament (UE 2007), encara que 
no semblava presentar restes de possibles morter. Les pedres eren 
calcàries. L’UE 2006 que amortitzava aquests blocs presentava 
material ceràmic de cronologia molt semblant a l’UE 2003: vora 
plana de vas hemisfèric amb acabament brunyit, vora de vas en 
S i informes. Cronològicament no distaria de l’UE 2003, ubi-
cant-se dins un ibèric ple, segles VI-V-IV a.C.

A la base del sondeig es va localitzar un darrera capa d’argiles 
marrons molt compactades (UE 2008) que anirien associades a 
la possible estructura muraria. No obstant això, el sondeig es va 
a finalitzar en aquesta cota ja que, atesa la seva fondària (uns 2 
m aproximadament), resultava perillós continuar amb el rebaix.

Un cop documentada l’estratigrafia es va procedir a la senya-
lització i cobriment del sondeig.

conclUSionS
La intervenció arqueològica a la Cova Gran de Santa Cecília ha 
donat com a resultat l’existència d’una possible ocupació de l’es-
pai en la Primera Edat del Ferro que arriba fins a època ibèrica, 
concretament fins el segles VI-V a.C. Aquesta cronologia havia 
estat indicada en els estudis del senyor Josep Coromines en els 
anys 20, encara que ell parlava de l’edat de Ferro.

Des dels anys 20 fins ara, els estudis arqueològics han permès 
conèixer molt millor les cultures protohistòriques a la Catalu-
nya Central. No obstant això, pel que fa a l’ocupació de coves 
durant el Bronze Final, primera edat del Ferro o època ibèrica, 
els coneixements segueixen sent molt minsos. Dins del mateix 
context de la muntanya de Montserrat, hem de remarcar la cova 
Freda amb les restes de les tres inhumacions cobertes amb àm-
fores ibèriques (Font, 1980), que sembla, segons algun estudiós 
(Oliver, 2003-4), tractar-se d’un fet extraordinari atès que es 
tracta d’inhumacions en un moment en el qual el ritual de la 
cremació està àmpliament establert. El nombre més alt de coves 
amb estratigrafies que arriben fins el Bronze Final, primera edat 
del Ferro i, fins i tot, en plena època ibèrica se situen dins de la 
comarca veïna del Berguedà. Així, trobem Balma de Torneula 
(Capolat, Berguedà) Roca Roja (Berga, Berguedà) Balma dels 
Ossos (Berga, Berguedà) Cova de Can Maurí (Berga, Berguedà) 
Canal dels Avellaners (Berga, Berguedà).

En canvi, els assentament a l’aire lliure d’aquesta cronologia 
en el Bages són molt més coneguts, entre els quals destaquen: 
Costa Gran (Sallent, Bages) Pía de Calaf (Balsareny, Bages), La 
Pineda (Avinyó, Bages) St. Francesa (Sampedor, Bages), Clot 
de Puig (Gaiá, Bages) Puig Cardener (Manresa, Bages), Boades 
(Castellgali. Bages) i un dels més conegut com és El Cogulló 
(Sallent, Bages). Aquest assentaments presenten estratigrafies 
que van des del segle VII fins el segle IV a.C. i en alguns casos 

arriben a època romana com és el cas del poblat del Cogulló, al 
segle I a.C.

Pel que fa a l’ocupació de la Cova Gran Santa Cecília, resulta 
molt especulatiu determinar una funció concreta. Els materials 
arqueològics se situen dins d’un forquilla cronològica que va del 
segle VI al V a.C., la qual cosa ens permet parlar d’una ocupació 
plenament ibèrica. L’ús de les coves en aquest moment sembla 
associar-se a possibles santuaris. Estudis de De la Vega Gómez 
(De la Vega, 1987) o de molts altres, com el de González-Alcal-
de (González-Alcalde 2006), han contribuït en gran mesura a 
aquesta nova visió de les ocupacions ibèriques de les coves, revi-
sant molts dels registres localitzats en elles. No obstant això, crec 
que amb els resultats obtinguts és molt difícil determinar a què 
responen les restes documentades en aquest sondeig. La presen-
cia d’alguna estructura relacionada amb una paret de contenció 
(UE 2007, alineament de pedres) i una estructura de sosteniment 
(UE 2005) associada a un possible paviment de terra piconada, 
ens porta a pensar més en una estructura d’hàbitat, tipus cabana, 
relacionada amb una activitat econòmica de caràcter puntual o 
temporal, que seria refeta i adequada en cada nou ús, la qual 
cosa explicaria la possibilitat d’un altre sòl piconat (UE 2008) 
per sota del primer (UE 2004) i que aniria associat a l’estructura 
muraria (UE 2007).

En definitiva, amb aquest sondejos només podem confirmar 
l’existència de restes d’època ibèrica a la Cova Gran de Santa Ce-
cília i que, a més a més, van associades a estructures relacionades 
amb algun tipus de construcció o adequació de l’espai.
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Imatge 1. Contextualització geogràfica del municipium de Sigar-
ra respecte a altres nuclis urbans romans documentats al territori  
català actual.

Śikaŕa: un oppidum amb orígens 
en l’Ibèric antic (els Prats de Rei, 
l’Anoia)
natàlia Salazar

Śikaŕa / Sigarra, SeGonS leS FonTS 
anTiGUeS
El coneixement de l’existència de l’entitat municipal romana de 
Sigarra en el terme dels Prats de Rei (província de Barcelo-
na, comarca de l’Anoia), el Municipium Sigarrense, es remunta 
a la fi del segle XVIII, moment de la troballa en el lloc d’un 
rellevant conjunt d’inscripcions epigràfiques romanes d’època 
alt-imperial (Fita, 1906, p. 237-239; Pons, 1980; Fabre; Mayer; 
Rodà, 1984, p. 18 i 19) (Imatge 1). No obstant això, tot i que 
el greco-alexandrí Ptolemeu (s. II) esmentava en la seva Geo-
grafia (Geog. II, 6, 63) la població ibèrica de Sigarra, i que els 
primers indicis arqueològics van certificar en 1972 l’antiguitat 
iberoromana de la vila, les escasses interpretacions científiques 
aventurades llavors van descartar l’existència d’un enclavament 
ibèric d’entitat a l’arribada dels romans a la zona. Tanmateix, a la 
informació aportada fins ara per les fonts, tant epigràfiques com 
textuals, s’ha afegit darrerament el coneixement de l’existència 
d’una seca ibèrica que havia encunyat moneda de patró grec 
amb la llegenda indígena śikaŕa entre finals del segle III i inicis 
del II a.n.e. Encara que les monedes que s’han donat a conèixer 
fins ara (totes procedeixen de col·leccions privades) manquen de 
context arqueològic clar, s’afirma que van ser localitzades dins 
dels límits de la comarca catalana de la Segarra històrica, àrea 
geogràfica no només de la qual va formar part antigament els 
Prats de Rei, l’antic municipium romà de Sigarra, sinó que li 
va acabar donant el seu nom. La coincidència onomàstica de 
tots els topònims enumerats (śikaŕa, Sigarra, Segarra) és elo-
qüent per si sola, de manera que l’evidència numismàtica de la 
seca de Śikaŕa està confirmant l’origen ibèric, amb anterioritat a 

l’aculturació romana a la zona de la Sigarra esmentada, tant per 
l’epigrafia localitzada als Prats de Rei com per Ptolemeu (Ferrer 
et al., 2012) (Imatge 2). Gràcies als feliços resultats de l’excavació 
arqueològica realitzada per la Universitat de Lleida en ple casc 
antic dels Prats de Rei durant l’estiu de 2013 podem afirmar, a 
data d’avui, que ja des de, al menys, el segle VI a.n.e., va existir 
en el lloc un enclavament de gran potència arquitectònica que, 
com veurem, s’erigeix en un centre polític i econòmic d’entitat, 
i que va perviure cronològicament i va créixer urbanísticament 
fins a convertir-se en municipi romà.

Per tant, l’existència del topònim d’arrel indígena i la seva 
referència a una població ibèrica queda ara ja fora de dubte i, 
d’acord amb les fonts numismàtiques esmentades, hem de con-
siderar que Śikaŕa ha d’identificar-se necessàriament amb el 
jaciment localitzat sota la població esmentada i, en raó de la 
seva geografia, ha d’estar situada forçosament en territori ibèric 
lacetà. D’acord amb les dades històriques i arqueològiques de 
què disposem, es considera, a grans trets, que el territori que 
es correspon amb la Depressió Central catalana va ser ocupat 
pels ibers pertanyents al poble dels lacetans. Alguns estudis han 
proposat, amb cert grau de detall, uns límits geogràfics per a 
la Lacetània en base, sobretot, a les fonts històriques, atesa la 
manca de dades arqueològiques de pes fins al moment (Sanfeliu, 
1977, p. 8-9; López, 1986, p. 21; Fernández, 1989, p. 46; Pérez, 
2010). Aquestes delimitacions definien una àrea a cavall entre 
les comarques catalanes de la Segarra, el Solsonès, l’Anoia i el 
Bages, en la qual Śikaŕa / Sigarra / els Prats de Rei sembla que 
tendeix a ocupar una posició central.

el conTeXT GeoeSTraTèGic del JaciMenT
Des d’aquest punt de vista, els primers resultats de l’anàlisi que 
l’equip de recerca de la Universitat de Lleida està desenvolu-
pant, també sobre la diacronia del territori que, sens dubte, en 
època romana va administrar Sigarra (Salazar, 2012; Salazar; 
Rafel, en premsa), estan posant de manifest que l’ocupació de la 
zona i l’explotació dels seus recursos es remunta, com a mínim, 
al Neolític mitjà. Des del centre geogràfic d’aquest territori, el 
jaciment situat en la vila dels Prats de Rei domina una platafor-
ma elevada, l’altiplà de Calaf o dorsal segarresa, d’entre 600-800 
m.n.s.m. i orientada de nord a sud, que travessa transversalment 
la Depressió Central catalana. En aquest punt d’aquest sistema 
orogràfic tenen el seu naixement els principals afluents dels rius 
Segre i Llobregat, convertint el lloc a la frontera natural entre les 
conques hidrològiques d’aquests dos grans rius catalans i en un 
emplaçament ric en recursos hídrics. Aquestes peculiaritats ge-
ogràfiques propicien la gènesi entorn de Śikaŕa / Sigarra, durant 

Imatge 2. Moneda ibèrica de la seca Śikaŕa i epígraf honorífic amb menció 
al Municipium Sigarrense.
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la Prehistòria i l’Antiguitat, d’una cruïlla de vies de pas ancestrals 
de tradició transhumant que uneix l’interior de la Península i 
els Pirineus amb els litorals barceloní i tarragoní. Aquest pas ha 
contribuït de forma decisiva a modelar les estructures de pobla-
ment al llarg de la història del territori i a configurar el punt on 
es localitza l’hàbitat fortificat de l’Ibèric antic, localitzat durant 
l’estiu de 2013 en un assentament de gran potencial geoestratè-
gic, tant a nivell polític com a econòmic, i d’àmplia cronologia.

elS anTecedenTS arqUeolÒGicS  
de cronoloGia iBèrica
No obstant això, fins a la campanya arqueològica duta a terme 
per la UdL durant l’estiu de 2013, quins indicis arqueològics 
reals teníem als Prats de Rei sobre l’existència dels assentaments 
ibèric (Śikaŕa) i romà (Sigarra) donats a conèixer per les fonts?

Les notícies que es tenien abans de la dècada de 1970 sobre 
la possible existència d’un assentament ibèric on avui dia es lo-
calitza l’actual població dels Prats de Rei havien estat donades a 
conèixer per l’erudit local Mn. Antoni Vila i Sala, en transcriure 
el següent fragment de les memòries inèdites de Francesc Mi-
rambell, rector de Sant Martí de Sesgueioles, poble veí als Prats 
de Rei, a la fi del segle XVIII i descobridor de les inscripcions 
epigràfiques del Municipium Sigarrense: “Prats del rey, aun antes 
de la venida de los Romanos fue ya un pueblo de mucha consi-
deración, pues, entre otras cosas, lo indica el haberse hallado en 
nuestros tiempos en las escavaciones de su recinto, varias meda-
llas ó monedas desconocidas, que parecen celtíberas, de las que 
he tenido muchas en mis manos y que he repartido entre varios 
anticuarios de la Patria” (Vila, 1900, p. 12).

Segueix a aquesta nota d’història local, al llarg del segle XX 
i fins als anys setanta, una sèrie de notícies sobre troballes dis-
perses (gairebé sempre arran d’alguna reforma urbanística als 
voltants de l’església parroquial de Santa Maria) que insisteixen 
en apuntar l’existència d’una ocupació iberoromana del lloc. Però 
haurem d’esperar als anys 1972-1975 per que aficionats locals 
duguin a terme les primeres campanyes d’excavació arqueològica 
en el nucli dels Prats de Rei (Castellà et al., 1986). La realitza-
ció d’una bateria de sondejos per tot el casc urbà va confirmar, 
segons la interpretació donada llavors, l’existència d’un assenta-
ment iberoromà del qual, gràcies a les novetats arqueològiques de 
l’any 2013, ara sabem que topogràficament s’estén entre l’església 
parroquial i el Camp de la Farinera o Plana d’en Solà, ocupant 
el subsòl de la meitat est de l’actual casc urbà dels Prats de Rei 
i seguint una orientació Nord-est / Sud-oest.

La interpretació de la seqüència estratigràfica parcial ob-
tinguda que van oferir llavors els seus excavadors, d’acord amb 
l’estudi dels materials arqueològics recuperats, afirmava que als 
Prats de Rei va haver-hi un assentament ibèric amb anterioritat 
a l’arribada dels romans que, com a mínim, es podia remuntar al 
segle III a.n.e., sempre sense perdre de vista que mai es va esgotar 
l’estratigrafia arqueològica.

l’eXcaVaciÓ arqUeolÒGica de la Udl
En efecte, durant l’estiu del 2013 i després de quaranta anys des 
de les últimes intervencions, l’excavació arqueològica preventi-
va duta a terme per la Universitat de Lleida (UdL) en el casc 
antic de la població dels Prats de Rei va confirmar l’existència 
d’un centre ibèric fortificat d’entitat, almenys des del segle VI-V 
a.n.e., en l’indret que, en època romana, hauria estat la seu del 
municipium de Sigarra.

Les restes van aparèixer durant l’actuació arqueològica de ca-
ràcter preventiu que es va dur a terme arran d’unes obres de reur-

banització a la Plaça de la Mare de Déu del Portal del municipi 
dels Prats de Rei. La intervenció es va realitzar en un àrea d’uns 
140 m2 d’extensió fins a esgotar tota l’estratigrafia arqueològica, 
adoptant l’aparença d’un gran sondeig de 4,50 m de profunditat. 
En conjunt, els resultats de l’excavació arqueològica realitzada 
evidencien l’existència de diversos tipus de restes arqueològiques 
i de diverses fases d’ocupació, amb un ventall cronològic que 
va des dels segles VI-V a.n.e. fins a Època Medieval (s. XIV) 
i, sobretot en relació al tema tractat aquí, una diacronia sense 
hiatus des de l’Ibèric Antic fins a època romana/republicana ( 
s. I a.n.e.).

En els nivells més antics, i sempre directament sota l’actual 
trama urbana, s’han documentat estructures de fortificació de 
gran envergadura arquitectònica d’un hàbitat de l’Ibèric antic 
(segles VI-V a.n.e.). En concret, estem davant el tram d’uns 13 
m de longitud d’un fossat que es compon de la combinació del 
fragment d’una escarpa construïda (UE 200-201-180, d’uns 8 
m longitudinals, més de 4 m de potència conservada i uns 40º 
d’inclinació) i d’un talús sense paramentar (els 5 m restants) di-
rectament retallat en el terreny geològic (N). L’escarpa construïda 
està formada, al seu torn, per un farciment (UE 201) a base de 
grans lloses de pedres informes d’origen calcari i sorrenc, dispo-
sades en sec amb certa regularitat horitzontal, i per un parament 
(UE 200) a base de blocs treballats, del mateix origen petrolò-
gic, units amb argila i disposats en filades horitzontals regulars. 
Aquest parament extern de l’escarpa construïda dota al fossat 
de l’Ibèric antic dels Prats de Rei d’una rellevant i harmoniosa 
entitat arquitectònica i monumental. Cal destacar que la base del 
farciment adopta la forma d’una plataforma (UE 180) que sobre-
passa la línia del parament per lliurar-se a la contraescarpa nua 
del fossat, proporcionant, així, una base sòlida a la fonamentació 
del parament de l’escarpa davant possibles alteracions físiques 
pròpies del geològic, format, aquest, per una alternança de vetes 
calcàries i argiles expansives del Quaternari. S’ha documentat, 
a més, com l’extrem Nord-oest d’aquesta escarpa construïda es 
recolza directament en el talús nu del fossat, particularitat que 
il·lustra, i confirma, que aquesta unitat defensiva es basa en la 
combinació més amunt esmentada de, al menys, un tram para-
mentat amb trams nus (Imatges 3 i 4). 

El paral·lel més immediat d’una estructura similar el trobem 
precisament en el fossat de l’Ibèric antic (Vilars II) de la fortalesa 
dels Vilars d’Arbeca ( Junyent, Moya, 2011, p. 97). Les últimes 
intervencions arqueològiques en el jaciment han posat al des-
cobert una escarpa paramentada que, com la dels Prats de Rei, 
presenta un dels seus extrems tallat a plom posant de manifest 
la utilització, en tots dos assentaments, de la mateixa tècnica, 
basada en la combinació d’escarpa paramentada i fossat nu. Se-
gons els arqueòlegs dels Vilars, aquest indici ha de ser interpretat 
en funció de la seva localització concreta, just en un dels flancs 
de la porta nord de la fortalesa. Una estructura bessona hauria 
pogut existir en l’altre flanc de la porta amb l’objectiu de refor-
çar i monumentalizar l’accés a la fortalesa, mentre que la resta 
del fossat estaria format per una escarpa i contraescarpa nues. 
Aquest paral·lel podria estar indicant-nos que, de manera similar, 
el tram d’escarpa construïda documentada als Prats de Rei podria 
estar assenyalant la porta d’ingrés a l’hàbitat de l’Ibèric antic.

En tot cas, les dades arqueològiques obtingudes fins al mo-
ment permeten corroborar el perímetre original d’aquest hàbitat 
fortificat de l’Ibèric antic que ja havíem posat sobre la taula de 
treball com a resultat de l’anàlisi arqueomorfològica del nucli 
dels Prats de Rei. L’estudi regressiu de la seva topografia a partir 
de cartografia antiga i fotografies aèries apuntava a l’existència 
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d’un primer assentament en una plataforma rocosa de períme-
tre ovalat i que es troba situada en l’extrem sud del casc urbà 
de la vila, just en el punt elevat (607 m.s.n.m.) de domini de la 
confluència de dues rieres, sent una d’elles (Torrent de l’Anoia) 
la que dóna naixement al riu Anoia, gran afluent del Llobregat. 
La situació topogràfica del fossat de l’Ibèric antic documentat 

arqueològicament ha confirmat el perímetre d’aquest primer 
nucli, que s’estendria ocupant tota la plataforma rocosa esmen-
tada, amb una àrea d’uns 7.461 m2 (Salazar; Rafel, en premsa). 
Durant el seguiment arqueològic de les obres de reurbanitza-
ció del casc antic del municipi que va donar lloc a l’excavació 
preventiva de la UdL, es va tenir l’oportunitat de confirmar el 

Imatge 3. Planta il·lustrada amb fotografies de les restes arqueològiques de l’Ibèric antic (segles VI-V a.n.e.) que 
es van documentar a l’excavació de la Plaça de la Mare de Déu del Portal dels Prats de Rei.

Imatge 4. Planta i secció de l’escarpa i del fossat de l’hàbitat fortificat de l’Ibèric antic.
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perímetre del mateix fossat en un dels carrers que fossilitzen 
el seu recorregut dins de l’urbanisme actual (Salazar et al., en 
premsa). (Imatge 5)

A principis del segle III a.n.e. el fossat d’aquest primer hà-
bitat fortificat perd la seva funció defensiva i és emplenat de 
manera intencionada per donar pas a una important fase d’ex-
pansió urbanística extramurs en l’Ibèric ple. Cal assenyalar que 
els nivells de sediment arqueològic excavats han aportat, a més, 
un conjunt de peces ceràmiques gregues àtiques (segles V-IV 

a.n.e.) que per quantitat i qualitat passa a ser un dels més im-
portants que coneixem actualment per la Catalunya occidental, 
assenyalant, sense dubte, la potència econòmica de l’enclavament 
de l’Ibèric antic dels Prats de Rei (Imatge 6).

L’expansió urbanística de l’Ibèric ple consisteix, a grans trets, 
en la construcció d’una sèrie d’edificis adossats, de planta rectan-
gular i amb dos nivells de circulació (soterrani i pis). El primer 
anell de construccions s’encaixona dins del fossat de l’Ibèric antic, 
aprofitant l’escarpa construïda al Sud-oest, i el geològic al Nord-

Imatge 6. Dos fragments d’un cílix de ceràmica àtica decorat amb la 
tècnica de figures vermelles (475-425 a.n.e.) i recuperats del rebliment 
del fossat de l’Ibèric antic.

Imatge 5. Situació de l’escarpa documentada en relació al perímetre i àrea d’extensió proposats per l’hàbitat fortificat de l’Ibèric antic,  
i localització dels punts del nucli antic dels Prats de Rei on s’han registrat restes arqueològiques iberoromanes.

est, a manera de murs de tancament. En els altres dos extrems 
s’han documentat murs (UE 107 i 114) que segueixen la tècnica 
constructiva típica del món ibèric: sòcols de pedra que s’utilitzen 
com a base ferma per aixecar parets de tovots. (Imatge 7)

A més, s’ha documentat un segon anell d’edificis d’idèntiques 
característiques al nord-est de la primera alineació evidenciant 
el rebaix intencionat del terreny natural en terrasses al voltant 
del perímetre marcat pel fossat de l’Ibèric antic. Sens dubte, a 
partir del pendent natural original de la plataforma rocosa on 
s’assenta l’hàbitat fortificat inicial, en l’Ibèric ple es va planificar 
una ampliació urbanística que es va basar en l’excavació d’una 
sèrie de terrasses que havien de servir, no solament de suport 
ferm als fonaments dels habitacles, sinó per encaixar els seus 
nivells de soterrani tal com s’ha registrat gràcies a les diverses 
intervencions arqueològiques dutes a terme l’any 2013 (Salazar 
et al., en premsa). De moment, el desenvolupament incipient de 
les recerques que duem a terme als Prats de Rei solament ens 
permeten albirar de manera aproximada, a partir de l’anàlisi con-
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Imatge 7. Planta il·lustrada amb fotografies de les restes arqueològiques de l’Ibèric ple (segles III-I a.n.e.) que es van documentar  
a l’excavació de la Plaça de la Mare de Déu del Portal dels Prats de Rei.

Imatge 8. Planta il·lustrada amb fotografies de les restes arqueològiques de cronologia romanorepublicana (segles II-I a.n.e.) 
que es van documentar a l’excavació de la Plaça de la Mare de Déu del Portal dels Prats de Rei.
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junta de totes les dades arqueològiques obtingudes a dia d’avui, 
l’extensió d’aquest oppidum de l’Ibèric ple.

Els treballs arqueològics realitzat per la UdL l’any 2013 
també han confirmat, en diversos punts del nucli, l’existència 
d’una potent fase cronològica romana republicana. De nou i, en 
particular, la magnitud arquitectònica dels vestigis registrats en 
l’excavació de la Plaça de la Mare de Déu del Portal ens permet 
parlar de monumentalització pública de l’oppidum de l’Ibèric ple 
a l’arribada dels romans al territori. Aquestes restes han aparegut 
amortitzant i inutilitzant els nivells arqueològics de l’Ibèric ple 
a partir de mitjans del segle II a.n.e. i, d’entre ells cal destacar la 
potent fonamentació (UE 116) d’un edifici que talla fins i tot el 
fossat de l’Ibèric antic i múltiples fragments de columnes de mo-
del itàlic (UE 106), presentant, alguns d’ells, mòduls imponents 
que han d’associar-se a edificis de caràcter públic. (Imatge 8)

Les notícies de cronologia posterior que tenim de l’encla-
vament, com ja ha estat exposat, són que a la fi del segle I a 
Sigarra ja li havia estat atorgada la categoria de municipium; la 
continuïtat de la seva rellevància politico-administrativa s’ha vist 
confirmada mitjançant altres dos descobriments d’importància: 
la ja esmentada inscripció honorífica dedicada a la fi del segle III 
a l’emperador tetrarca Maximià per l’ordo segarrensis; i una lauda 
sepulcral paleocristiana en mosaic (Salazar et al., en premsa) amb 
monograma cristològic (s. V) que, no només passa a enriquir 
l’escàs nombre d’exemplars (19) coneguts fins ara pel territori 
de la Hispània tardoantiga, sinó que confirma l’existència i la 
continuïtat d’una elit d’arrelament molt antic en el lloc.
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Fig. 1. Planta elaborada pel Mossèn Serra Vilaró a principis del XX.

ESTUDI ARQUEOANTROPOLÒGIC DE LES 
INHUMACIONS INFANTILS DOCUMENTADES 
EN EL NUCLI IBÈRIC DEL CASTELLVELL 
(OLIUS). CAMPANYES 2008-2014
Marta Merino Pèrez i Mireia PinTo MonTe
(Centre d’Estudis Lacetans)

1. inTrodUcciÓ
La secció d’arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans desen-
volupa un projecte de recerca programada sobre les “Estratègies 
d’ocupació del territori i la seva evolució a la comarca del Solso-
nès des de la protohistòria fins a l’època medieval”. El projecte 
s’ha prosseguit durant divuit anys i té l’objectiu de la caracte-
rització del poblament d’època ibèrica a la Catalunya interior. 
Seguint aquests aspectes, la recerca se centra en les societats 
ibèriques de les terres d’interior, on, sobretot, cal destacar la zona 
de la Lacetània ibèrica1.

En l’aportació a les Segones Jornades es va presentar una 
actualització de l’estat de la recerca, mostrant les novetats pro-
cedents de les intervencions en el nucli del Castellvell. Aques-
tes intervencions van consistir en l’excavació en extensió de tres 
espais domèstics, concretament els recintes 103, 104 i 105, que 
se situen a la zona nord de la gran cisterna central (Asensio et 
al., 2013). Ara, en aquesta convocatòria, el que presentem és un 
estudi específic derivat de la recerca de les intervencions arqueo-
lògiques efectuades al jaciment en els darrers anys, incloent altres 
recintes com són el 101 i el 102.

Els treballs d’excavació van estretament lligats a un conjunt 
d’estudis multidisciplinaris: l’estudi de les ceràmiques, l’estudi 
carpològic, l’antracològic, el faunístic i l’antropològic. Aquestes 
tasques ja estan en marxa i veuran la llum en els pròxims anys. 
El cas que ara exposem és un estudi antropològic sobre les inhu-
macions infantils localitzades en el poblat ibèric de Castellvell.

En època ibèrica quan un individu adult mor el més ha-
bitual és que sigui incinerat, mentre que en el cas dels infants, 

1. Per a realitzar el nostre estudi, ha estat imprescindible la col·laboració amb 
els membres de la secció d’arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans, als 
quals volem mostrar el nostre agraïment. En concret, volem agrair l’oportunitat 
de realitzar l’estudi del material a la direcció del jaciment (David Asensio, Fran-
cisco José Cantero, Ramón Cardona, Conxita Ferrer, Borja Gil, Jordi Morer, 
Josep Pou i Laro Sánchez), així com el suport realitzat en la part antropològica 
per l’antropòloga Carme Rissech.

recent nascuts o nens nascuts de forma prematura, s’enterren sota 
els paviments de les cases. Els cinc infants que es presenten en 
aquest estudi responen a aquest darrer cas i a més ens permeten 
plantejar una sèrie d’hipòtesis sobre la disposició dels cossos dins 
les estructures d’hàbitat.

2. el JaciMenT
Dins l’estructura del poblament en època ibèrica es poden obser-
var diversos tipus d’assentaments, als quals es tendeix a atribuir 
diferents tasques o funcionalitats. En el cas de Castellvell tot 
indica que estem parlant d’un nucli de primer ordre amb rol 
central.

El poblat ibèric se situa en el terme municipal d’Olius, en 
un turó elevat que s’alça sobre l’actual nucli urbà de Solsona. 
Els nivells més antics s’associen als paviments fundacionals amb 
cronologies del VII-VI aC i les ocupacions es registren succes-
sivament fins a època moderna.

Fig. 2. Vista aèria dels recintes d’Època Ibèrica. 

Fig. 3. Fotografia d’un dels mesuraments realitzats a un cúbit.

3. MeTodoloGia
El procediment que se segueix a camp per al tractament dels 
individus consisteix en, un cop apareixen les primeres restes 
humanes, delimitar la fossa intentant mantenir la màxima 
esterilitat. Per aquest motiu, tot el procés d’excavació i docu-
mentació en camp es realitza amb guants estèrils. A més, es 
recullen mostres del sediment que envolta l’individu, per tal de 
complementar l’anàlisis antropològica amb les dades que po-
den aportar altres disciplines com l’antracologia, la carpologia, 
arqueozoologia, etc.
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Un cop feta l’excavació a camp es porta el material al labora-
tori, individualitzat en bosses de plàstic, on es neteja i s’analitza. 
Durant el procés, es procedeix a la numeració de l’individu i a 
realitzar tota una sèrie de mesuraments de cada os, per tal de 
poder extreure el màxim d’informació, complimentant una fitxa 
antropològica.

4. deScriPciÓ delS indiVidUS

individu 1
L’individu 1 va se*r documentat a la campanya d’excavacions de 
2008 durant les primeres tasques de delimitació del jaciment. La 
zona on es van documentar les restes pertanyen a l’àmbit 101, en 
concret a la fase Iberoromana (s. II-I a.C). Tot i poder-se associar 
a un àmbit concret, aquest individu se situa en una fase de la qual 
no queden massa evidències perquè va ser molt afectada per les 
construccions d’època medieval.

Es tracta d’un individu d’entre 38 i 40 setmanes de gestació, 
de sexe indeterminat per la manca d’elements diagnòstics, en el 
qual no s’observa cap patologia. Aquest individu es troba en molt 
mal estat de conservació (amb un IP₃2 d’un 0,27%). Una rasa 
d’època medieval va afectar la fosa que el contenia, en especial 
la part on estaven situades les extremitats inferiors, de les quals 
no es va poder documentar cap element ossi. La remoció patida 
i la manca d’elements esquelètics va fer que tampoc es podés 
apreciar la posició de l’individu de manera precisa. Malgrat tot, 
en el moment de l’extracció es va observar que restava col·locat 
sobre el seu lateral dret, possiblement amb els braços flexionats, 
col·locat de forma paral·lela al mur de tanca (orientació oest-est). 

Aquest enterrament respon al patró determinat per a aquest 
tipus d’infants per a època ibèrica (Chapa-Brunet, 2003; San-
martí i Santacana, 2005), malgrat ser ja un període en el qual la 
influència romana va adquirint gran força. El patró que seguei-
xen habitualment aquest enterraments és de nens menors de set 
mesos enterrats en una petita fossa construïda sota del paviment 
dins d’un espai d’hàbitat. Acostumen a ser inhumacions primà-
ries simples, en les quals l’individu es troba col·locat en posició 
fetal, indistintament sobre un lateral o un altre. En el cas d’aquest 

2. La IP3 respon a l’estat de conservació. Aquest inclou la presència: 12 
ossos llargs, coxal dret i esquerre, clavícula dreta i esquerre, sacre i tres parts 
diferents del crani.

Fig. 4. Planta individu 1 (UE 72) en el moment de l’extracció a camp.

nadó no es va poder documentar un nivell d’ús o paviment clar 
per causes ja explicades anteriorment.

individu 2
L’individu 2, al igual que l’anterior, es va registrar en la campanya 
de 2008 i es va documentar durant les primeres tasques de deli-
mitació del jaciment. Aquest infant es va documentar al recinte 
102, en la fase iberoromana (s. II-I a.C.). Tot i haver escasses 
evidències d’aquesta fase en l’àmbit 102 es va poder documentar 
un paviment d’enllosat de pedra.

Aquest individu a diferència de l’anterior (individu 1) es va 
trobar en molt bon estat de conservació, fet que es reflexa en 
una IP₃ d’un 93%. Es tracta d’un individu probablement femení 
d’unes 40 setmanes de gestació aproximadament (Mokrane et 
al., 2013), sense patologies evidents.

Fig. 5. Planta individu 2 (UE 76) en el moment de l’extracció a camp.

Gràcies a la conservació i a la bona tasca de registre en camp, 
es va poder documentar amb gran exactitud la posició en la qual 
es trobava l’individu 2. Aquest estava col·locat en posició fetal, 
recolzat sobre el lateral esquerre, amb els braços col·locats entre 
les cames, ambdós flexionats, de tal forma que les mans restarien 
a l’alçada de la cara i els peus a l’alçada de la cintura pelviana. 
L’orientació que van seguir per inhumar al nadó fou de forma 
paral·lela al mur mitjaner (orientació nord-oest/sud-est).

individu 3
L’individu 3 fou documentat en la campanya d’excavació del 
2013 per sota d’un dels paviments del segle VI a.C, correspo-
nents a la fase de l’ibèric antic del recinte 105. En el mateix 
context en el qual es troba aquesta inhumació infantil es troben 

Fig. 6. Planta individu 3 (UE 273) en el moment de l’extracció a camp.
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diversos elements arquitectònics com una banqueta, una llar de 
foc i un forat de pal.

Aquest infant es va trobar en bon estat de conservació. ja que 
es troba representat gran part del cos, expressat per un IP₃ d’un 
73%. Es tracta d’un bebè d’aproximadament 40 setmanes de 
gestació i, possiblement, de sexe femení. Com en els casos ante-
riors, no es van observar patologies durant l’estudi al laboratori.

Aquest infant es va trobar inhumat per sota del paviment en 
la cantonada nord-oest col·locat de forma paral·lela al mur de 
tanca (orientació oest-est). S’ha d’esmentar que aquest individu 
presentava mostres d’haver estat remogut fruit d’algun procés 
post-deposicional, atès que les extremitats no es van trobar en 
connexió anatòmica i durant el procés d’excavació es va poder 
observar que hi havia elements anatòmics que restaven en una 
situació que no els pertocava. Tot i això, la part toràcica ens 
indica que la posició en la qual restava el nadó fou la de posició 
fetal, sense poder indicar com restaven les extremitats.

individu 4
Les restes de l’individu 4, igual que les de l’individu 3, es van 
excavar durant la campanya d’excavacions del 2013. Aquest indi-
vidu presenta unes característiques especials en tot el seu conjunt, 
ja que, per començar, es un bebè que estava inhumat en un retall 
efectuat en una banqueta construïda amb pedra corresponent a 
nivells de Primera Edat del Ferro del recinte 104. A causa d’ai-
xò, i de que el retall on restava l’individu estava cobert per un 
vas ceràmic fet a mà, la conservació de l’individu és excel·lent. 
Aquest fet es veu reflectit en l’IP₃, que és del 100%.

Es tracta d’un individu d’entre 1 i 2 mesos de vida post natal, 
probablement femení, el qual no mostrava patologies evidents, 
el més gran documentat fins aleshores al jaciment.

Fig. 7. Planta individu 4 (UE 274) en el moment de l’extracció a camp.

El bebè es trobava col·locat paral·lel al mur mitjaner (orien-
tació nord-oest/sud-est), amb el cap més pròxim al mur de tanca. 
Estava col·locat en decúbit supí amb les cames flexionades de 
forma vertical, i no en horitzontal i cap a un dels seus laterals, 
com és habitual.

individu 5
L’individu 5 es va localitzar durant la campanya de 2014 en el 
recinte 103. Aquest va aparèixer sota un nivell de paviment cor-
responent a la fase datada del segle VII-VI a.C, corresponents a 
la fase de Primera Edat del Ferro.

La inhumació, per sota del paviment, estava coberta amb 
una llosa de pedra (38 x 24 cm), que ocupava l’espai just d’in-
humació. Aquest individu es trobava en molt bones condicions 

Fig. 8. Planta individu 5 (UE 306) en el moment de l’extracció a camp

de conservació, envidenciant-se en l’índex de preservació (IP₃ 
d’un 90%).

Es tracta d’un individu d’entre 40 setmanes de gestació i el 
mes de vida, probablement masculí, en el qual no s’observaren 
patologies evidents.

Gràcies al bon estat de conservació es va poder observar 
que el bebè es trobava inhumat en decúbit supí, paral·lel al mur 
mitjaner (orientació nord-oest/sud-est), amb el cap més pròxim 
al mur de tanca, al igual que l’individu 4.

5. consideracions finals
El món funerari d’època ibèrica a la Catalunya central resulta 
molt desconegut, principalment a causa de l’absència de necrò-
polis d’aquesta cronologia. La informació de la qual es disposa 
es basa en les inhumacions infantils que s’han pogut anar do-
cumentant en els diferents poblats. En el cas de Castellvell, el 
patró funerari pel qual només són inhumats els nadons o els 
infants que no superen l’edat dels set mesos (Muriel et al., 2006) 
es va mantenint. Malgrat això, es poden observar diferències en 
el patró d’enterrament segons en la fase en la qual ens situem.

Pel que fa a les dues inhumacions pertanyents a la fase del 
Ibèric final (s. II-I a.C.) la informació extreta no ha estat de 
gaire rellevància. Cal dir que, aquesta fase, es troba molt arrasada, 
fruit de continus treballs agrícoles i per fases posteriors, especial-
ment per una masia medieval, i això ha afectat molt al nivell de 
documentació que s’ha pogut realitzar. Pel que fa a aquest dos 

Fig. 9. Planta de la fase dels segles II-I a.C on es mostren els recintes 101 
i 102 amb els individus 1 i 2.
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nadons, segueixen el patró de ritual funerari típic per a aquest 
període i espai, un individu perinatal, o de poques setmanes de 
vida, inhumat en una fosa simple i col·locat en posició fetal.

Els individus de les fases més antigues, corresponents als se-
gles VII-VI aC, Primera Edat del Ferro i Ibèric Antic, han apor-
tat major quantitat d’informació. En aquest cas, els individus no 
s’han vist afectats per estructures de fases posteriors i han quedat 
inhumats sota els paviments corresponents. Per a aquesta fase es 
poden observar dues tendències en el patró d’enterrament: una 
en la qual l’individu es troba col·locat en posició fetal, inhumat 
en una fosa simple per sota del paviment; i una altra en la qual 
l’individu es troba col·locat en posició decúbit supí, però en un 
tipus d’estructura variable.

Cal dir que els individus documentats en aquest període 
presenten cadascun peculiaritats. Pel que fa a l’individu 3, es pot 
observar que, malgrat presentar signes d’haver estat remogut, la 
posició en la qual es trobava s’intueix. Associats a la mateixa fase 
on es va documentar el nadó es van trobar una urna dipositada 
i una closca de tortuga, cadascun en una fossa independent, ele-
ments de denoten una major ritualitat. En el cas de la closca de 
tortuga hi ha referents a Alorda Park (Calafell)3, en el qual es van 
trobar inhumacions infantils associats a closques de tortugues.

L’enterrament de l’individu 4 és el que resulta més peculiar de 
totes les inhumacions documentades fins aleshores al jaciment. 
Aquest individu, tal i com s’ha explicat anteriorment, es trobava 
col·locat en un retall efectuat en una banqueta construïda en 
pedra i cobert per una peça ceràmica que havia estat retallada. A 
més a més, aquest individu és el nadó de major edat documentat 
en el moment de la mort cosa que, juntament amb les caracterís-
tiques que presenta la col·locació del propi cos, fa que s’intueixi 
una clara ritualitat i una cura especial a l’hora d’inhumar-lo.

Tot i que l’individu 4 és l’enterrament més ben conservat 
que s’ha documentat a Castellvell, l’individu 5 també s’ha trobat 
en un estat de conservació molt bo. La peculiaritat d’aquesta 
inhumació és la llosa que es va trobar per sobre del mateix. En 
aquest cas la llosa protegia el cos del petit i, al mateix temps, 

3. Comunicació oral dels directors de l’excavació. Memòria inèdita Alorda 
Park, Ciutadella Ibèrica de Calafell. Campanya 2001.

Fig. 10. Planta de la fase dels segles VII-VI aC on es mostren  
els recintes 103, 104 i 105 amb els individus 3, 4 i 5. 

senyalitzava la zona exacte on es trobava, ja que la llosa abasta la 
mateixa superfície que ocupa el cos del nadó.

Malgrat les diferències existents entre els diferents individus 
i les fases en les quals es troben documentats, existeixen tota 
una sèrie de característiques comunes que cal posar en relleu. 
Per començar, deixant de banda a l’individu 4, que, com ja s’ha 
esmentat, és una inhumació peculiar, els nens que s’han docu-
mentat es troben en una edat compresa entre les 38 setmanes de 
gestació i el mes de vida. Per aquest motiu, es podria parlar de 
nens morts en una edat molt prematura. Tots ells, al marge de 
la seva orientació, es troben situats en la part nord dels diferents 
recintes, sempre en relació amb el mur de tanca del poblat, al 
qual es trobarien adossats els diferents recintes.

Per altra banda, cal dir que cap dels nadons té associat ai-
xovar dins de la fossa on es trobaven dipositats. Aquest fet s’ha 
pogut documentar en jaciments de la mateixa cronologia, com és 
el cas de l’Illa d’En Reixac, on es van documentar 11 individus, 
tots sota paviments, propers a murs i cap sense aixovar (Agustí et 
al., 2008). Altres referents es troben als Estinclells (Verdú), Els 
Vilars (Arbeca), Penya del Moro (Sant Just Desvern, Sant Feliu 
de Llobregat), Ca N’Oliver (Cerdanyola), tots ells sense aixovars.

Ara bé, com ja s’ha comentat, els individus de les fases més 
antigues tenen alguna característica especial o alguna mena de 
senyalització dins del recinte on es troben. Això porta a pensar 
que en aquestes fases es donava una major importància a la ri-
tualitat, que es trobaria present en la vida quotidiana, motiu pel 
qual es trobarien senyalitzades amb algun element les tombes 
dels petits dins dels diferents recintes.

La cura amb què es troben dipositats els nadons 4 i 5 mostra 
que el vincle de la mare s’havia desenvolupat molt més, malgrat 
no arribar als set mesos, moment en el qual comença l’erupció 
dental i que marca el canvi de ritual (Muriel et al., 2006). Les 
fonts antigues, com Plini, apunten que. quan els nadons arriba-
ven a l’edat de set mesos. el ritual funerari canviava, es passava 
de la inhumació a la cremació.

El ritual funerari que es va descrivint, especialment pel que 
fa a les fases més antigues, mostra una rellevància important 
dins de cada recinte. La voluntat de marcar els llocs on es troben 
inhumats aquests individus denota una voluntat per tenir-los 
presents, tant en el dia a dia com al llarg del temps. El vincle que 
devien de tenir les persones que feien ús dels diferents recintes 
amb el nadó que era inhumat dins ja devia de ser prou estret com 
per realitzar un ritual funerari que perdurés en el temps.

No sempre el patró funerari que es troba és el mateix que es 
descriu a Castellvell. S’han trobat altres casos, com es el de Estin-
clells (Verdú) (Muriel et al, 2006), on només s’ha documentat un 
nadó inhumat en tot el poblat. En un altre cas, com el d’Alorda 
Park (Calafell)4, on es van registrar més d’una inhumació dins 
del mateix recinte, i, fins i tot, es troben casos en els quals no 
s’ha documentat cap inhumació infantil, com és el cas de Turó 
Font de la Canya (Avinyonet del Penedès). Sembla que hi poden 
haver diversos factors decisius en la manera i intensitat en la qual 
es desenvolupa aquesta pràctica.

4. Comunicació oral dels directors de l’excavació. Memòria inèdita Alorda 
Park, Ciutadella Ibèrica de Calafell. Campanya 2001.
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LES EXCAVACIONS A LA FORTALESA 
IBÈRICA DEL MONTGRÒS, DURANT ELS 
ANYS 2013 I 2014
albert lÓPez MUllor1

El conjunt arqueològic del Montgròs, propietat de la Diputació 
de Barcelona, es troba al municipi del Brull (Osona), dins el 
Parc Natural del Montseny, a una altitud de 759 m. Ocupa una 
península sobre l’afrau del Muntanyà vorejada de cingles, llevat 
d’un istme recorregut per una esquena d’ase, que assoleix un 
desnivell de fins a 6 m i un pendent del 3,7%, sobre la qual els 
ibers ausetans hi va construir una fortificació.

D’aquest sistema defensiu ens han pervingut les ruïnes d’una 
primera muralla (segles V-IV aC), força arrasada, orientada de 
nord a sud, de 160 metres de llargària, la qual defensava una 
superfície de 9 hectàrees. Les restes més ben conservades cor-
responen, però, a un segon recinte militar, lleugerament avançat 
respecte a l’anterior, que va començar a funcionar quan aquell va 
ser desmuntat, cap al final del segle IV o la primeria del III a.C 
i va ser abandonat el c. 200 a.C, després d’haver estat reforçat 
àmpliament durant el segle III. El jaciment alberga, a més, mol-
tes estructures que van pertànyer a un mas medieval, en ús entre 
els segles XI i XV. També es troben a tota la superfície excavada 
indicis de l’ocupació humana al final de l’edat del Bronze, cap a 
l’any 1000 aC.

i. deScriPciÓ del JaciMenT (Figures 1-6, 10, 18)
En arribar al conjunt arqueològic pel camí tradicional, que hi 
mena des de la carretera del Collformic i passa per diverses 
masies d’origen medieval, el primer que troba el visitant són les 
ruïnes de la segona muralla ibèrica (segles IV-III aC), la més 
ben conservada, la qual consta de diferents elements diacrònics. 
De sud a nord, hom hi pot observar en primer lloc l’extrem 
meridional (sector A), costerut, molt arrasat i de moment poc 
explorat, que flanqueja a migdia una porta estreta envoltada 
d’estructures que la defensaven. A continuació, on el terreny és 
més planer, hi ha un tram de muralla (sector B), caracteritzat 
per la presència de sis recintes a manera de casamates, segons 
la nomenclatura francesa (Moret, 1996, p. 83-84, 213-214; Id., 
2008, p. 74, 85, 104-107, 115-118, 132-137), també anome-
nats φυλακτήρια (phulactéria) a les fortificacions gregues, 
però que a la península Ibèrica apareixen a les púniques i en 
algunes d’ibèriques (p.e. Bendala, Blánquez 2002-2003; Marín, 
1997-1998; Martín, Roldán, 1992; Montanero, 2008; Olcina, 
2005; Olcina, Pérez, 2003; Prados, 2003; Roldán et al., 2004; 
Ruiz Mata, 1999; 2001), i als quals, darrerament, s’ha proposat 
d’anomenar-los, senzillament, compartiments (Olmos 2013). 
Al davant del sector de la muralla on són els quatre primers, 
hi ha les ruïnes d’un reforç massís força gruixut. Tot seguit, hi 
apareix una poterna tapiada, i un gran torre rectangular (torre 
núm. 1), adossada al llenç on són els dos darrers phulactéria. 
Cal remarcar que els quatre primers tenien portes que s’obrien 
a peu pla a l’interior del recinte, les quals van ser tapiades arran 

1. Diputació de Barcelona. Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL). 
Les campanyes d’excavació de 2013 i 2014 han estat co-dirigides pel senyor 
Javier Fierro Macía, arqueòleg de plantilla de l’SPAL, i hi ha participat, en 
qualitat d’arqueòloga col·laboradora, la senyora Ainhoa Pancorbo Picó.
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1. Vista aèria de la península del Montgròs, a l’istme de la qual es va 
bastir la fortalesa ibèrica. 
Foto: Paisajes Espanyoles, Arxiu del Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local de la Diputació de Barcelona (SPAL).

de modificacions posteriors de la muralla. Els dos últims, però, 
situats al nord de la poterna, no tenien cap accés directe des 
de l’interior i s’hi entrava per la part alta de la fortificació. A 
continuació, ja dins el sector C, el substrat natural inicia un fort 
ascens i el pany principal continua cap al nord, després de fer 
una reculada justament on acaba la torre 1. Des d’aquest punt 
hi ha un replà al terreny d’una amplària mitjana de 16 m, que 
fa les funcions de berma, al qual s’adossa per llevant un altre 
mur, paral·lel al principal. Es tracta de l’escarpa fortificada d’un 
fossat, el qual amida 64 m de llargària, amb una amplària i una 
fondària màximes de 3,60 m i 1,80 m, respectivament.

Aquesta disposició abraça tota la llargària del sector C i con-
figura una defensa amb doble llenç, amb el més avançat col·locat 
en una cota més baixa. Aquest darrer, alhora que protegeix el 
fossat, serveix de contenció al terreny natural en què recolza 
el mur principal. Al bell mig d’aquest tram de la fortificació, al 
punt més elevat del terreny (sector C4), hi ha les restes d’una 
altra torre (núm. 2), a manera de talaia. La seva posició coinci-
deix amb un estretament de la muralla, que en aquest cas manté 
l’alineació exterior, mentre que per l’interior fa una reclau de 90º. 
En l’extrem septentrional de la plataforma artificial entre les dues 
muralles, anomenada berma, s’alça una tercera torre (núm. 3), 

2. Vista aèria de la fortalesa ibèrica del Montgròs des del sud-est.
Foto: Paisajes Españoles, Arxiu SPAL.

3. Recreació didàctica de l’aparença de la fortalesa ibèrica del Montgròs, 
a la darrera etapa de funcionament, cap al final del segle III aC. Llavors ja 
s’havien aixecat totes les torres i d’altres defenses estructurals i s’havien 
massissat les casamates del sector B. Interpretació de l’autor. Infografia: 
Centum.

semblant a la número 1, però més petita. En aquest punt s’acaba 
el vall, ja que els afloraments de la roca calcària n’impedeixen la 
continuació. Segurament per això va ser reforçat amb una mena 
de bestorre de planta el·líptica (núm. 5). El traçat de l’extrem 
nord de la fortificació, el sector D, es deduïa, en principi, a partir 
de la configuració del terreny. Les excavacions que encara es 
troben en curs han permès saber que en aquest tram la muralla és 
força més minsa que no pas a l’immediatament anterior.2 Manté, 
però, la tirada de la façana interna i l’alineació recula a l’exterior, 
a tramuntana de la torre núm. 3. Acaba en una altra torre, de 
planta rectangular, la núm. 4. El relleu va fer innecessària la 
continuació del fossat al davant del tram D de la muralla, ja que 
el terreny natural fa un pendent molt pronunciat cap a llevant, 
accentuat amb l’aprofitament de nombrosos afloraments de roca 
com a pedreres.

Un cop dins el recinte que actualment tanquen els imponents 
vestigis de la segona muralla ibèrica, cal remarcar la presència
de les restes de la primera (segles V-IV), visible als àmbits B1 a 
B5, C1, C4 a C6, D1 i D3. Transcorre paral·lela a la segona, a 1 
m cap a l’oest, aproximadament, i la seva cara oriental té adossat 
un pany a manera de reforç extern. A més, al llarg dels sectors 
B1 a B4, s’ha identificat un mur coetani, paral·lel a la fortifi-
cació per la seva cara interna, de la qual se situa a una mitjana 
d’1,5 m, interromput per diversos accessos amplis. Cal destacar 
el descobriment d’una porta d’aquesta muralla, situada a ponent 
de l’àmbit C6, flanquejada per dues torres internes rectangulars.

Recolzada parcialment en aquesta muralla més antiga, a po-
nent del phulactérion 5 i dins l’àmbit B4, hi ha una estructura de 
planta circular formada per una filada de blocs calcaris i un rebli-
ment de pedretes i terra. Segurament es tractava del suport d’una 
escala, que permetia l’accés als phulactéria o casamates 5 i 6, que, 
com s’ha dit, no tenien portes obertes cap a l’interior del recinte. 
A l’àmbit B4 mateix, però en una cota superior, s’aprecia un cos 
de planta rectangular adossat a la cara occidental del llenç. Com 
veurem, va substituir l’element circular i va servir per suportar el 

2. La muralla es va estretint a mesura que el seu traçat avança cap al nord. 
Entre els sectors B1 a B3, té una amplària de 5,62 m. Al sector B4 fa 6,60 
m. Entre B5 i C3, 4,09 m. Entre C4 i C6, 3,50 m, i al sector D, la mitjana és 
d’1,50 m.
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camí de ronda. Més tard, va ser ampliat pel darrere de la poterna 
de l’àmbit B3, quan va ser tapiada. Entre aquest mateix àmbit i el 
B1, hi ha, a més, vestigis de murs que van suportar construccions 
coetànies de la segona muralla i que van configurar fins a cinc 
terrasses, les quals van fer utilitzable aquesta part del conjunt, tot 
suavitzant el pendent natural. Finalment, cal remarcar la presèn-
cia de la torre 6, a tramuntana de la porta i adossada a l’inici del 
tram de la muralla amb compartiments interns. Aquesta torre 
va reforçar, en un moment relativament avançat, la defensa de 
l’accés principal a la segona muralla ibèrica.

Al jaciment també s’ha palesat la presència de ruïnes de 
l’època medieval. Les més importants se situen als àmbits 
B5 a C2, immediatament a ponent de la muralla principal, 
i formen part de l’edifici residencial d’un mas de dimensions 
respectables. Al davant seu, entre C1 i C3, degué haver una 
construcció important, recolzada en murs ben gruixuts, dels 
quals, de moment, només se’n coneix el traçat en superfície. 
També és possible que, a C4 i C5, en la part més enlairada 
del jaciment, hi hagués una pleta, tancada per una paret, que 
també fa les funcions de terrassa, localitzat els darrers anys a 
tramuntana de C5.

ii. hiSTÒria de la inVeSTiGaciÓ 
A finals de 1974, J. Bigas, va topar amb la fortificació del Mont-
gròs mentre realitzava una extracció mecànica de pedres per a 
J. Crivillé, constructor de la localitat de Seva. La troballa es va 
comunicar a C. Pallàs, aleshores arquitecte cap del Servei de 
Catalogació i Conservació de Monuments de la Diputació de 
Barcelona (SCCM), avui Servei del Patrimoni Arquitectònic 
Local (SPAL). Després d’una primera valoració de les ruïnes, 
que es trobaven molt amagades per la vegetació, es va sol·licitar 
al Museu Arqueològic de Barcelona (MAB), llavors depenent de 
la Diputació, la realització d’una recerca arqueològica d’urgència. 
Aquella intervenció, sota la direcció d’E. Ripoll, R. Batista i J.M. 
Nuix, es dugué a terme els mesos de gener a març de 1975 i 
també hi van participar E. Morral i X. Nieto, com a responsables 
dels sondeigs que s’hi van obrir (Morral, Nieto, Miquel, 1982).

Les excavacions van restar aturades fins l’any 1982, en què la 
muralla i el terreny que l’envolta van ser adquirits per la Diputació. 
Llavors, el MAB va dur a terme nous treballs dirigits per A. López 
Mullor i J. Rovira (1982), en què es van aplegar dades sobre la 
segona muralla ibèrica i s’hi va identificar l’ocupació de l’edat del 
Bronze (Rovira, López Mullor, 1982). La recerca va continuar en 
1984-1985 i 1986-1987 sota la direcció de N. Molist i J. Rovira 
(1986-1989; 1991). Mentrestant, des de 1985 fins a 1990, l’SPAL 
va desenvolupar treballs de consolidació i restauració de les ruïnes 
que anaven sortint a la llum. Aquesta tasca es va realitzar sota 
la direcció de l’arquitecte cap A. González, amb la col·laboració 
de l’aparellador A Rius, assessorats pels successius directors del 
MAB, J. Rovira (1984-1986) i R. Batista (1986-1990). En 1995, 
el Museu va ser adscrit al Departament de Cultura de la Genera-
litat, però la finca del Montgròs va romandre com a propietat de 
la Diputació. Per tant, el nostre Servei, d’acord amb el de Parcs 
Naturals, hi va posar en marxa nous treballs que ha continuat fins 
avui, dirigits pels arquitectes caps del Servei, A. González (1996-
2008) i J. Closa (2009-2014), amb la col·laboració de l’arquitecte 
C. Aranyó (1997-2014) i els arquitectes tècnics A. Rius (1996-
2009) i Cecília Sanjurjo (2010-2014).

Per la seva banda, les recerques arqueològiques es van re-
prendre a partir de 1997.3 De bon començament (1997-1998),

3 Dirigides per A. López Mullor (ALM) i M. Riera entre 1997 i 2002, per ALM i 
J. Fierro en 2003-2010 i 2013-2014 i per ALM en 2011-2012.

4. Planta general de les estructures posades al descobert al llarg de l’excavació del conjunt arqueològic del Montgròs, amb la nomenclatura utilitzada 
al text i la indicació cromàtica dels seus horitzons cronològics, els quals abracen el segle V avançat (groc), el ple segle IV (verd clar), el final del segle 
IV (vermell), la primera meitat del segle III (taronja), el tercer quart (verd fosc) i les acaballes del segle III aC (blau fosc), així com l’època medieval: 
segle XI, morat, i segle XII, blau clar. 

5. Vista aèria de la fortalesa del Montgròs des del sud-oest. A la dreta, els 
sectors B1-B3, la torre 6 i la porta de la segona muralla. Foto: Paisajes 
Españoles, Arxiu SPAL.
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Fierro, Riera, 2005; López Mullor, Riera, 2004 a; b). En aquest 
article ressenyem les excavacions realitzades en 2013 i 2014, tot 
i que aquestes darreres encara es troben en curs en el moment 
de lliurar-lo.

iii. aPUnTS cronolÒGicS
Al llarg de la resta del text al·ludirem tot sovint la datació ab-
soluta de les diferents fases del jaciment. Es per això que, atesa 
la brevetat que hauria de tenir aquest text, explicarem ara un 
esquema cronològic del conjunt, acompanyat dels principals 
materials arqueològics, sobre els quals s’han fet estudis arque-
omètrics o cronotipològics, així com els documents escrits que 
han contribuït a establir-lo. Aquest esquema ens servirà de base 
al llarg de la resta de l’article.

Final de l’edat del Bronze
Els vestigis més antics del Montgròs estan constituïts per un 
conjunt d’estrats apareguts sota les estructures ibèriques i recol-
zats sobre el terreny natural, els quals només contenen ceràmica 
de l’edat del bronze. Es van identificar en 1982 (Rovira, López 
Mullor, 1982, p. 190). Més tard, s’han anat trobant a banda 
i banda de les dues muralles ibèriques, sempre molt minsos 
i arrasats, sense que s’hagi pogut identificar cap estructura 
arquitectònica associada. La ceràmica que contenen se situa 
tipològicament al segle X aC i cal classificar-la dins el bronze 
final III o els “Camps d’Urnes Recents”, datats, d’una manera 

es va intervenir a l’entorn meridional de la fortificació, al dar-
rere de la torre número 1 i als àmbits B4 i B5. Durant les 
campanyes de 1998 i 2000-2001 es va treballar a llevant del 
sector C3, tant a la plataforma intermèdia o berma, entre la 
segona muralla i el fossat, com en aquest darrer. Més al nord, a 
la zona oriental dels sectors C4 a C6, l’excavació es va realitzar 
entre 1998 i 2003 i va posar al descobert el tram final del fossat 
pel cantó nord fins al seu encontre amb una bestorre (T5), on 
acaba. També es va continuar a la berma, on es van localitzar 
les ruïnes de les torres números 2 i 3. L’any 2000, amb motiu 
del muntatge del mirador metàl·lic instal·lat a ponent del sector 
B en la part interna de la fortalesa, es van excavar els indrets 
on havien de recolzar els pilars que li serveixen de sustentació. 
Entre 2003 i 2006, es va treballar a l’interior del recinte, als 
sectors C4 a C6, on es va posar al descobert un ampli tram de 
la primera muralla i la seva porta principal amb dues torres 
internes de flanqueig de planta quadrada. També es va delimitar 
la part interna de la torre 2 i un seguit de murs medievals. En 
el decurs de les campanyes de 2007 a 2010, es van estudiar les 
ruïnes d’un ampli edifici medieval situades a ponent dels àmbits 
B5 a C2. A més, entre 2009 i 2012, es va actuar a la banda de 
ponent dels àmbits B1 i B3, on es van completar les excavacions 
iniciades els anys vuitanta. En 2011 i 2012 s’ha obert l’extrem 
nord de la fortalesa (sector D3), en què s’ha descobert la torre 
núm. 4 i d’altres estructures (López Mullor, 2002; 2011 a; b; 
2014; López Mullor, Fierro, 2010; 2011; 2012; López Mullor, 

6. Planta de l’àrea excavada als sectors B1-B2 amb indicació de les unitats estratigràfiques.
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àmplia, entre el 1100/900 i el 650 aC. L’any 2002 vam poder 
disposar de dues datacions radiocarbòniques,4 les quals confir-
men la pertinença d’aquesta ocupació a un moment primerenc 
del bronze final:

UE. 057: Ua-19333 3035 ± 50 anys BP, cal. BC 1420-1120 
(95,4%).

UE. 132: Ua-19332 2935 ± 50 anys BP, cal. BC 1320-970 
(95,4%).

D’altra banda, l’any 2003, es van obtenir tres datacions per 
termoluminescència de material procedent d’estrats de la mateixa 
fase:5 

UE 016, 2002: 3206 ± 342 BP, data de calendari 1203 ± 
342 aC

UE 06, 1982: 3287 ± 256 BP, data de calendari 1284 ± 342 aC
UE 06, 1982: 3202 ± 261 BP, data de calendari 1199 ± 261 aC

la primera muralla ibèrica
Se n’han descobert diversos trams d’una muralla primitiva, paral-
lelament a la qual es va bastir la segona, a poc més d’1 m a lle-
vant. Totes dues tenen una llargària molt semblant. El seu ús es 
pot datar entre el segle V avançat i el començament del segle IV, 
tot i que fins ara no posseïm elements fefaents per poder donar 
una cronologia precisa a la seva fundació. De moment, consi-
derem reveladora la presència de petits fragments de ceràmica 
àtica i d’ibèrica feta al torn dins el seu rebliment.

També cal tenir en compte les peces àtiques de figures 
roges trobades als estrats que l’amortitzaven, les quals cal 
situar entre el 425 i el 325 aC, data que li serveix com a 
terminus ante quem. Entre aquests materials cal destacar un 
càntar (kantharos, κάνθαροσ) del grup de Saint-Valentin, 
del darrer quart del segle V aC, així com una lècana (lekanis, 
λεκάνη) i la seva tapadora amb decoració d’una escena de 
gineceu, datable entre el 400 i el 325.6 Aquesta primera mu-
ralla ibèrica es va veure reforçada tot al llarg de la seva cara 
externa per un pany d’1,5 m d’amplària màxima en una data 
que, de moment, desconeixem però que, en tot cas, és anterior 
als darrers decennis del segle IV.

la segona muralla ibèrica o muralla principal
Cap als anys finals del segle IV o la primeria del III a.C, es va co-
mençar a desmuntar la muralla ibèrica primitiva i a substituir-la 
per una de nova. Aquesta datació la proporcionen alguns mate-
rials significatius, com ara ceràmica àtica de vernís negre de la 
forma Lamb. 22/Morel 2681, que se situa entre 310 i 290-275,7 
apareguda tant en els estrats fundacionals com en el rebliment 
intern de la segona muralla.

4. G. Possnert i M. Söderman, Department of Material Science. Division of Ion 
Physics de la Universitat d’Upsala, amb la col·laboració de F. Alonso, Instituto 
de Química Física “Rocasolano”, CSIC, Madrid.

5. T. Calderón i A. Millán, Laboratorio de Datación y Radioquímica, facultad 
de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid. 

6. Càntar sessile: Empúries (Miró 2006, 103, 333, n. 2507, làm. 166, 326, 
grup de Saint-Valentin grup 6 de Howard-Jhonson, 425-400 aC = Trias 1968, 
166-167, n. 539, làm. LXXXVII.6); Py et al. 2006 (Dicocer), 108, AT-FR Cte (peu 
baix), 460-370; Ullastret (Picazo 1977, làm. XXIV, 1-2, 425-400 aC). Lècana: 
Empúries (Miró, 2006, 106, 236, 248, n. 3414, 3430, làm. 270-271, 400-350 
aC); Py et al. 2006 (Dicocer), 111, AT-FR Ln1, 435-375; Ullastret (Picazo 1977, 
72, fig.2.2, làm. XXI, 425-400). Tapadora de lècana: Py et al. 2006 (Dicocer), 
112, AT-FR Ln2, 475-375: Empúries (Miró 1998, 34, fig.15, 425-375), Pontós, 
(Pons et al. 1993, 322, fig.7.4-5, 400-375), Ullastret (Picazo 1977, 72, fig. 2.2, 
làm.XXII.1-4, 425-400, 425-350).

7. Sparkes, Talcott, 1970, 129, fig. 8.808 (c. 310); Picazo, 1977, 112-113, fig. 
7.2, t.p.q. inicis s. IV; Rotroff, 1997, 157, 320-321, fig. 59. 869 (c. 300), 870 ? 
(c. 300), 876 ? (290-275).

El procés constructiu d’aquesta fortificació es va desenvo-
lupar de sud a nord, amb la presència ben visible de diverses 
juntes. Tot plegat, però, llevat de l’aixecament del sector D, el 
de més cap al nord, es va fer dins el termini limitat per les dates 
de fundació exposades. En el decurs del segle III i al llarg de 
dues etapes, la fortificació va experimentar canvis molt impor-
tants, que en van arrodonir la configuració inicial amb l’afegitó 
d’elements tan significatius com les torres. La primera etapa 
de reformes, quan la poterna del sector B3 encara no estava 
tapiada, es pot datar a través del tipus Jehasse 116 de ceràmica 
àtica de vernís negre (300/275-250/225),8 el qual va aparèixer 
dins el paviment del cos quadrangular adossat al sector B4 de 
la muralla. També n’és coetània la forma Lamb. 26 del taller de 
Roses. Tot plegat ens podria situar cap a mitjan segle III a.C. 
La segona etapa caldria datar-la a partir d’uns vint o vint-i-cinc 
anys més tard, tot i que fins ara no comptem amb cap estrat 
que s’hi pugui associar perquè l’excavació del rebliment de les 
casamates, feta pels nostres predecessors roman inèdita i la de 
la torre 4 ha resultat, fins ara, estèril. La lectura de paraments, 
però, indica que la construcció del sector D data de llavors 
i que, fins que no va ser bastit, s’hi seguia utilitzant el tram 
corresponent de la primera muralla.

La segona fortificació va ser malmesa parcialment a causa 
d’un incendi, tal com es va comprovar a la zona de la porta, 
en 1986 (Molist, Rovira, 1986-1989, p. 127; 1991, p. 257), 
i al sector B4 en 1997-1998, on les capes d’enderroc conte-
nien ceràmica de vernís negre, tant del taller de les petites 
estampilles, de la forma Lamb. 27 ab, com del taller de Roses, 
de les formes Lamb. 24, 25B, 26 i 27, així com una mica de 
campaniana A informe. Hi havia, a més, uns pocs fragments 
d’àmfora grecoitàlica antiga. Aquestes peces proporcionen una 
datació de les acaballes del segle III o de la primeria del segle 
II aC. A banda de la ceràmica, cal esmentar la troballa d’una 
dracma emporitana, molt semblant a les procedents de l’àrea de 
la porta, aparegudes en 1986 (Id. 1986-1989, p. 134). Aquestes 
peces, segons M. Campo (2004), corroboren la data aportada 
per la ceràmica.

Les evidències materials, que centren la datació obtinguda 
cap al 200 a.C, fan que el cessament de l’ús de la fortalesa es 
pugui relacionar amb dos esdeveniments bèl·lics ben coneguts: 
la Segona Guerra Púnica (218-201 aC), en la qual van par-
ticipar activament els ausetans (Liv. XXI, 23, 2) i el seu règul 
Amusic (Liv. XXI, 61, 6-11; XXIX, 1-3; Apià, Iberica, 38),9 o 
la campanya del cònsol M. Porci Cató, duta a terme en 195 
aC contra els ibers revoltats arreu d’Hispània un parell d’anys 
abans (Liv. XXXIV). Creiem que, tant per l’una com per l’altra 
circumstància, la muralla no va ser expugnada després d’un 

8. Sparkes, Talcott, 1970, 147, 310, fig. 10.1058 (350-325 aC), 10.1059 (325), 
10.1060 (325-310); Jehasse, 1973, làm. 113, n. 433, 320-275; Cerdà, 1987, 
357-364, fig. 76, 77-78, 375-350; Morel, 1981, 148, làm. 34-35; Rotroff, 1997, 
144, 310-311, fig. 46.650 similar (300-275), 47.655 similar (c. 275), 47.660 (c. 
250-225).

9. Tanmateix, cal recordar la teoria de Jacob (1987-1988) i Burillo (2001-2002), 
segons la qual algunes cites dels autors clàssics es refereixen als “ositans” i no 
pas als ausetans. Els primers serien una tribu situada “prop de l’Ebre”, lluny de 
l’actual comarca d’Osona. Per a proposar aquesta interpretació es basen a Liv. 
XXI, 61, 6-11, en què s’afirma que estan prope Hiberum. Els ausetans, però, se 
citen a les fonts ocupant, com a mínim, tres localitzacions: la primera, propera 
a l’Ebre, la segona, al peu dels Pirineus i al costat dels iacetans (Plini, Nat. 
Hist, III, 20-22), i la tercera, al costat dels ilergets, bargusis i lacetans (Liv. XXI, 
23, 2), delimitant amb no gaire marge d’error la seva situació a Osona. D’altra 
banda, els ausetans, primer sotmesos per Anníbal i després administrats per 
Hannó (Liv. XXI, 23, 2-4), van ser des de llavors aliats dels cartaginesos i durant 
la seva pugna amb Escipió, els lacetans, els seus veïns, van intentar prestar-los 
ajut (Liv. XXI, 61, 8). 
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enfrontament violent, ja que no s’hi han trobat restes d’armes 
ni de projectils en els estrats d’enderroc i l’estructura general 
roman prou sencera. Ens inclinem, per tant, a pensar en un acte 
de represàlia, conseqüència de la desfeta dels ausetans en el de-
curs de la guerra hannibàl·lica, o bé emmarcada en la proverbial 
ordre donada per Cató de destruir les muralles d’un nombre 
indeterminat de nuclis ibèrics situats al nord de l’Ebre (Liv. 
XXXIV, 17, 11; Apià, Iberica, 41). 

l’època medieval
A tota l’extensa àrea excavada, immediatament per sobre de les 
capes ibèriques d’enderroc, s’hi superposen les corresponents a 
l’època medieval. Les primeres notícies de troballes de material 
d’aquesta època daten de 1975. Llavors, es va proposar la hi-
pòtesi de la utilització d’algunes ruïnes de la muralla ibèrica en 
una època més recent.10 Amb motiu de campanyes posteriors, 
es tornà a parlar d’una freqüentació medieval del jaciment, però 
sense referències més concretes, a més d’identificar-se una masia, 
que llavors es va situar a l’època moderna.11

Les excavacions recents, especialment les dutes a terme 
entre 2007 i 2009, a ponent del pany de la muralla principal 
als sectors B5 a C2, han palesat que en aquesta zona, a l’època 
medieval, es va bastir de bell nou un edifici d’uns 180 m2 ados-
sat a la cara interna de l’antiga fortificació, la qual, tot i estar 
malmesa, constituïa el límit oriental de la casa. Per situar la 
fundació i el primer període d’ús d’aquest edifici comptem amb 
la ceràmica utilitària local o “regional”. Com que la tipologia 
d’aquest material no presenta grans canvis durant els segles XI 
i XII, hem recorregut a la la datació per termoluminescència,12 
amb els resultats següents:

UE. 632. Edat: 972 ± 51 anys BP, data de calendari: 1037 ± 51.
UE. 633. Edat: 888 ± 44 anys BP, data de calendari: 1121 ± 44.
Si tenim en compte que la unitat 632 correspon a la fun-

dació de l’edifici trobat als sectors B5 a C2 i la 633 a un mo-
ment de funcionament ple del mateix, podem concloure que 
aquesta construcció, probablement la més important d’època 
medieval establerta al jaciment, es degué bastir entre l’últim o 
el penúltim decenni del segle X i, a tot estirar, el tercer quart 
del segle XI, i que, entre finals d’aquest mateix segle o una mica 
més tard de mitjan del XII, es trobava en ple ús. Pel que fa a 
l’abandó d’aquest edifici, la ceràmica i les monedes trobades 
als estrats de destrucció són més explícites. El numerari està 
format per dues monedes fraccionàries de Jaume I, les quals van 
romandre al circuit fins al segle XIV avançat. Més precisions 
aporta un plat de balança per comprovar el pes dels florins, 
amb un terminus ante quem de cap al 1365 (Clua 2002 a, b). 
D’altra banda, la ceràmica catalana decorada en verd i man-
ganès i la valenciana en blau ens porten fins a les acaballes del 
segle XIV o els primers decennis del XV. De l’època moderna 
i contemporània no s’hi ha documentat cap construcció, però 
el descobriment de ceràmica dels segles XVII al XIX, sempre 
a llevant de la muralla i en poca quantitat, demostra que el lloc 
va ser freqüentat durant aquell període.

10. “Es tracta de les restes d’un corral o cobert que aprofità la muralla ja 
enrunada” (Morral, Nieto, Miquel 1982: 243).

11. “Possibles ocupacions esparses, en època medieval, reaprofitant les es-
tructures defensives” (Molist, Rovira 1986-1989: 138). “Sobre les ruïnes de la 
fortificació ibèrica, es va bastir una masia, probablement el segle XVII” (Ibid.: 
130, 133).

12. P. Benéitez i A. Millán, Laboratorio de Datación y Radioquímica, Facultad 
de Ciencias, Universidad Autónoma de Madrid, 22 d’octubre de 2009.

iV. leS eXcaVacionS

iV. 1. Sector B1 a tramuntana de la porta de la segona 
muralla (Figures 5-9)

Plantejament
En aquest indret es coneix des dels inicis de l’excavació la 

presència de la torre 6, la planta de la qual té forma de quart de 
cercle (803). Durant les recerques del MAB, portades a terme 
entre 1984 i 1987, sota la direcció de N. Molist i J. Rovira, es 
va buidar el rebliment del compartiment P1. Gràcies a això, es 
pot comprovar que la torre sembla endinsar-s’hi i adoptar la 
forma de paret rectilínia (863), adossada a tres dels murs late-
rals d’aquest espai: 108, 113 i 800. Tot i això, en aquell moment 
es va optar per no excavar la torre pròpiament dita, la qual va 
arribar gairebé intacta als nostres dies. D’aquesta manera, en el 
marc dels treballs de recerca exhaustiva que hem dut a terme a 
ponent dels sectors B1 a B3 de la fortificació al llarg dels darrers 
anys, especialment entre 2009 i 2013, vam decidir d’excavar-la 
per acabar de resoldre els problemes que plantejava aquesta zona 
del jaciment, en particular els relacionats amb la porta principal 
de la segona muralla.

En el moment de començar-hi, el mes de juny d’enguany, la 
superfície de la torre es trobava coberta de pedres de totes mides, 
les quals donaven pas a un rebliment d’elements lítics més petits 
molt abundants, combinats amb una mica de terra argilosa (867). 
Semblava, doncs, que dins el perímetre de T6 (803), format amb 
l’aparell ibèric habitual de blocs calcaris grans, col·locats en fi-
lades rudimentàries i falcats amb altres de més petits, a manera 
de tascons, s’havia abocat un rebliment de moltes pedretes i poca 
terra, semblant, per exemple, a l’utilitzat en l’ampliació cap a 
llevant de la torre 1.

L’excavació en aquest indret no ha donat, de moment, totes 
les evidències que pot aportar. Tanmateix, s’hi han aplegat algu-
nes dades d’utilitat evident. Podem començar dient que, segons 
què s’hi observa a cop d’ull, la part superior d’aquest element 
va ser consolidada els anys vuitanta, amb la col·locació entre 
diverses pedres d’una junta de morter de ciment, que fins ara 
no s’havia registrat. Hi ha, a més, una sèrie de circumstàncies 
referides a la seva construcció i posició estratigràfica que cal 
remarcar.

7. Planta de les estructures excavades als sectors B1-B2, amb indicació 
cromàtica dels horitzons cronològics.



actes / III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014

141 / 

9. El sector B1 amb l’excavació de la torre 6 en el seu estat actual. Foto: 
A. Pancorbo, 2014.Arxiu SPAL.

Seqüència estratigràfica
En primer lloc, la presència del rebliment intern esmen-

tat (867), encabit dins el mur perimetral (803). La seva cota 
superior, sobre la qual no s’estenia cap paviment, se situava 
directament sota l’enderroc (850). Aquesta posició feia pensar 
que la torre 6 es troba truncada i que, originalment, era força 
més alta que no pas ara. La seva alçària completa és difícil de 
precisar però, si tenim en compte que, sobre el tapiat (52) de 
la poterna oberta a la segona muralla (73), al sector B4, vam 
trobar in situ, l’any 2005, el paviment de lloses (374, 376) que 
trepitjaven els usuaris de la muralla, es pot deduir que la torre 
hauria d’haver assolit, com a mínim, la cota d’aquell paviment. 
D’altra banda, també fóra assenyat pensar que, per la seva fun-
ció defensiva, relacionada amb la porta principal de la segona 
muralla, la torre 6 havia de ser més alta que no pas el llenç de 
la fortificació. Per tant, si suposem que la muralla posseïa un 

ampit d’uns 2 m, cosa normal per tal de protegir-ne els defen-
sors, hauríem de deduir que la torre, per fer una mica de servei, 
hauria d’haver assolit uns 2 o, millor, 3 m per sobre de l’ampit. 
Tot plegat suma uns 5 m que s’haurien d’afegir als 2,5 m que li 
falten a la part superior conservada per arribar al paviment del 
capdamunt de la muralla, així com els 2,5 m que fa l’element 
en l’actualitat. Aquests comptes, absolutament provisionals i 
estimatius, ens porten a deduir que la torre 6 hauria assolit 
una alçada propera als 10 m, mida escaient per a la zona tan 
important on se situava.

En segon lloc, si repassem la posició estratigràfica de la torre, 
advertim que, pel cantó occidental, recolza en la primera muralla 
(37), la qual en aquest indret es troba molt arrasada, ja que la roca 
natural hi apareix de seguida. Més interessant és la seva posició 
a tramuntana, on està sobre l’estrat 319, és a dir, la capa que va 
colgar les restes de la primera muralla (37) i del seu reforç (103). 
A més, sembla que quan funcionava T6, la cota de circulació era 
la mateixa que es feia servir des de la construcció de la segona 
muralla: el cim de l’estrat 319 mateix o del 311, segons la diferent 
inclinació del terreny dins el sector B1. Finalment, pel cantó de 
llevant, la torre s’adossa clarament al pany intern de la segona 
muralla (800) i sembla que prolongui el seu recorregut dins el 
compartiment P1 mitjançant el mur 863, tal com hem explicat 
més amunt.

Interpretació
Totes aquestes relacions fan palès que la torre número 6, de 

planta en forma de quart de cercle situada a tramuntana de la 
porta de la segona muralla, és posterior a la construcció d’aquesta 
defensa. L’excavació, però, no ens ha indicat encara en quina 
data precisa es va bastir. Tot sembla indicar, però, que va ser 
en un moment avançat del segle III aC, potser el tercer quart. 
Segons que es dedueix, com veurem tot seguit, de la dinàmica 
estratigràfica detectada a l’interior del recinte format pels murs 

8. Secció en direcció est-oest del sector B1, en curs d’excavació, amb indicació de les unitats estratigràfiques aparegudes.
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104, que flanqueja la porta a tramuntana, 105, a tocar d’aquest 
darrer pel nord, 803, perimètric de la torre, i 863, situat dins el 
compartiment P1.

En aquesta àrea, l’excavació ha arribat fins al costat nord 
de la porta (104), la qual adopta la forma d’un passadís llarg i 
estret flanquejat per dos murs (101-100 i 104) i una sèrie de 
construccions defensives que, de moment, només s’hi entre-
veuen. Si l’observador es col·loca fora del recinte emmurallat, 
mirant cap a l’accés, pot adonar-se que el mur que el limita 
per tramuntana està format per dos panys juxtaposats. El de 
més al nord és el 105, que s’adossa a l’inici del segon tram 
de la segona muralla ibèrica, caracteritzat per la presència de 
compartiments interns. En aquest cas està en contacte amb el 
mur 108, que limita a sud el compartiment P1. A continuació, 
per la banda de migdia, hi ha la paret 104, adossada a 105 i 
que constitueix el límit septentrional de la porta. La posició 
estratigràfica d’aquest darrer mur indica que és posterior a 105 
i que es va bastir per tal d’estrènyer la porta (103), juntament 
amb un element homòleg situat a l’altre costat (101), el qual 
també s’adossa a l’extrem nord del primer tram (A) o tram 
meridional de la segona muralla (854).

Heus aquí, doncs, una constatació evident: la porta de la 
segona muralla té dues etapes d’ús, una primera en què estava 
flanquejada per les parets 105 i 854, i una segona, en què es va 
estrènyer i la limitaven els murs 101 i 104. La cota de paviment 
es va enlairar entre un i altre moment, segons que van palesar 
les excavacions realitzades al passadís d’accés en 1986 (Molist 
Rovira 1986-1987, 126-127) i d’acord també amb les marques 
que el paviment va deixar a la roca, una part de la qual, al sector 
nord-oest del passadís, sobresortia fins i tot durant la darrera 
etapa d’ús del paviment.

Les excavacions a l’interior de la torre 6, només iniciades, 
indiquen que, temps després d’haver-se fet més estret l’accés 
amb la col·locació dels murs 101 i 104, immediatament al nord 
d’aquest darrer es va delimitar una compartimentació interior 
amb el mur 849. Aquesta paret, que només té cara vista cap 
a tramuntana, servia de contenció d’un rebliment de pedres i 
terra (852) adossat directament a 104 i 105. L’estrat 851, di-
positat al nord del mur 849 i a tocar de 105 i 108, indica que 
l’espai que s’havia creat en la tercera etapa constructiva de la 
porta, amb la formació de la paret 849, va quedar amortitzat i 
massís precisament amb la col·locació del rebliment 851. Es-
perem de poder enllestir enguany l’excavació d’aquesta capa i 
les successives, per tal de poder arrodonir la interpretació de 
totes aquestes estructures. 

iV. 2. Sector c5. Mur medieval que limita pel nord 
l’acròpolis del jaciment (fig. 10-11, 16)

Plantejament i treballs anteriors
El sector C5 es troba al punt més alt del jaciment, on culmi-

na l’esquena d’ase estesa al llarg de l’istme del Montgròs. Atesa 
aquesta situació, l’estratificació arqueològica s’hi troba fortament 
erosionada. Es pot intuir que aquest indret estava delimitat per 
una sèrie de murs perimètrics, a migdia, ponent i tramuntana, 
dels quals se’n veuen alguns indicis en superfície. A llevant hi 
ha els vestigis de la primera muralla ibèrica (37) i del seu re-
forç (103), molt arrasats, seguits del pany de la segona muralla 
(224) i de les ruïnes de la torre núm. 2 (304). L’escassa potència 
estratigràfica que s’hi conserva, atesa la mínima entitat de les 
aportacions de terres que s’hi van fer d’antic i a la forta erosió, 
fa que, per exemple, la cota del paviment de la segona muralla 

(317) se situï immediatament per sobre de les dues filades que 
en queden de la primera.

El sondeig excavat en aquest indret es va obrir l’any 2004. 
Llavors, s’hi va localitzar la cara interna de la segona muralla 
ibèrica (224), tota l’amplària de la primera (37), dotada del seu 
reforç característic a llevant (103), i un mur perpendicular a to-
tes dues defenses (312), que cobria la primera i cavalcava sobre 
la segona, tot i que en aquest punt només en quedaven algu-
nes pedres no gaire ben alineades. El seu aparell era de pedres 
mitjanes, posades en filades relativament regulars i unides amb 
argila. L’excavació dels estrats que s’hi relacionaven va palesar la 
presència d’un nivell superficial (303), un enderroc (350 i 351), 
un rebliment d’argila adossat al mur (320) i un altre de situat per 
sota (317). La seqüència acabava amb una capa molt minsa del 
final de l’edat del Bronze (308). Aquests nivells es caracteritzaven 
per proporcionar una escassa quantitat de material.

Tenint en compte tot plegat, llavors es va interpretar que, en 
aquest punt, per sobre de les restes de la primera muralla (37, 
103), la única capa ibèrica dipositada coetània de la segona era la 
317. També pensàvem que el mur 312, perpendicular en aquesta 
segona fortificació (224) devia de ser medieval, atesa sobretot la 
posició del seu extrem de llevant, recolzat sobre la superfície de 
la segona muralla conservada fins ara, és a dir, sobre el seu nivell 
d’arrasament.

10. Planta general dels sectors C5 i C6, amb indicació de les unitats 
estratigràfiques.
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Darreres intervencions
La intenció de conèixer més bé aquesta mena d’acròpolis 

del Montgròs, estesa pels sectors C4 i C5, va impulsar, durant 
els anys 2011 a 2013, el descobriment progressiu del mur que 
la tanca pel costat de tramuntana (312), per tal d’esbrinar-ne el 
traçat complet i posar-lo en relació, si s’esqueia, amb un altre 
que teòricament hauria tancat l’esplanada per ponent. A més, 
interessava comprovar-ne la datació amb material arqueològic 
suficient i veure, si per ventura, a sota d’aquesta estructura es 
trobaven restes d’una altra de més antiga. Amb aquesta finalitat, 

durant aquestes campanyes, es va ampliar cap a ponent el sondeig 
relacionat amb aquest mur, fins assolir 45 m2 i veure uns 12 m 
del seu traçat.

En aquestes darreres excavacions, el primer que hi va apa-
rèixer va ser l’estrat superficial (303), que cobria les ruïnes del 
mur 312 i un important enderroc del mateix, estès tant a mig-
dia (351) com a tramuntana (350). La poca alçària construïda 
que conservava la paret es trobava en mal estat. Pel cantó de 
migdia, però, se’n distingia prou bé el traçat, cosa que no pas-
sava a tramuntana, on l’enderroc 350 l’ocultava força. Tot i això, 
es palesava clarament que havia servit de mur de contenció, per 
tal d’articular cap al nord la terrassa superior d’aquesta banda 
del jaciment. Per tant, el desnivell entre la cota de circulació 
interna, respecte a l’exterior, situada a tramuntana, era de gai-
rebé 1 m.

Després de les capes superficial i d’enderroc, s’hi va descobrir 
l’estrat 311, compost d’argila, llim i poques pedres que, juntament 
amb bocins de ceràmica ibèrica, en contenia de medieval i algu-
nes teules. Aquesta capa també cobria el mur 312, especialment 
pel cantó de migdia. Per sota, s’hi va trobar el nivell 320, d’argila 
batuda, dipositat únicament al sud de 312 i perfectament ho-
ritzontal. Estava cobert per les dues capes d’abandó i enderroc, 
311 i 351, cosa que palesava que havia estat el darrer paviment 
utilitzat abans del col·lapse del mur. L’excavació va restar mo-
mentàniament aturada en aquesta cota.

Cal afegir que, en les darreres campanyes, no s’ha assolit 
l’horitzó del final de l’edat del Bronze, tot i que sabem que es 
conserva al subsòl d’aquesta zona, per tal de preservar-lo per 
a una intervenció més àmplia, en què s’intentaran estudiar els 
vestigis d’aquella època de manera exclusiva i extensa al llarg 
dels sectors C5, C6 i D1, on sabem que hi apareix de forma 
regular. Opinem que una excavació àmplia permetria d’esbrinar, 
si més no en planta, la configuració dels habitatges prehistòrics 
fins ara desconeguts.

Interpretació
L’excavació d’aquest sector, que no ha acabat definitiva-

ment, ha proporcionat prou evidències per situar el mur 312 
a l’època medieval. De moment, però, sense poder-ne precisar 
exactament el moment de construcció, cosa que es podrà es-

11. Planta general dels sectors C5 i C6, amb indicació cromàtica  
dels horitzons cronològics.

12. Secció en direcció est-oest presa pel sector C6, amb indicació de les UE.
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brinar quan s’excavi la preparació del seu paviment coetani, 
l’estrat 320. Pel que fa a la d’abandó, la seva data coincideix 
amb la detectada en altres llocs del jaciment i cal situar-la a 
la primeria del segle XV. Aquesta paret, que cavalcava sobre 
la segona muralla ibèrica, la qual, en aquest punt i en aquella 
època, assolia, si més no la mateixa alçària que ara i estava 
prou malmesa, podria correspondre al perímetre d’un recinte 
de dimensions considerables, com ara una pleta o corral per 
tancar el bestiar. Tot això, però, es podrà confirmar en el futur 
quan els treballs hi continuïn.

Pel que fa a l’època ibèrica, de moment, les evidències són 
mínimes. En tot cas, podem afirmar que la cota de circulació al 
sector C5 quan funcionava la segona muralla (segles IV-III aC) 
era pràcticament la mateixa que es va fer servir a l’època medi-
eval. Per la seva banda, quan s’usava la primera muralla, s’hauria 
fet servir com a sòl de terra batuda la part més alta de la capa del 
bronze final, la qual va ser tallada amb la construcció del recinte 
ibèric més antic. La potència de tot plegat no depassava en cap 
cas els cinquanta centímetres i donava una idea prou clara de 
les escasses transformacions artificials que havia patit el terreny 
en aquest indret.

iV.3. Sector c6. a ponent de la porta de la primera muralla 
(Figures 10-15)

Plantejament i treballs anterior
L’excavació d’aquest indret es va dur a terme entre 2003 i 

2006, any en què va restar aturada fins que no s’ha reprès en 
2014. En el decurs de les primeres campanyes, segons que resu-
mim a continuació, s’hi van trobar, per ordre d’aparició, vestigis 
de l’ocupació medieval, un seguit de capes i estructures relacio-
nades amb la segona muralla ibèrica (segles IV-III aC), des de 
l’abandó a la fundació, i un repertori semblant referit a la primera 
muralla (segles V-IV). En aquest darrer cas, cal remarcar la mag-
nífica conservació d’un tram del recinte, on se situava la porta, 
flaquejada interiorment per dues torres quadrades i precedida 
per un element difícil d’identificar, atès el mal estat de les seves 
ruïnes –que tenen a sobre els de la segona muralla i la torre 3–, 
que es podria interpretar com a una barbacana. Per sota de tot 
això, apareix la capa del final de l’edat del Bronze, la qual hem 
anat deixant in situ, amb el propòsit d’excavar-ne una superfície 
considerable en campanyes a venir.

13. Secció en direcció est-oest presa pel sector C6, amb indicació cromàtica dels horitzons cronològics.

14. La porta de la primera muralla i les torres que la flanquegen,  
vistes des de llevant. Foto: A. Pancorbo, 2014, Arxiu SPAL.

15. Detall del muntant meridional de la porta de la primera muralla, en 
forma d’aresta, i el marxapeu de lloses. 
Foto: J.Fierro, 2003, Arxiu SPAL.
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16. Mur medieval aparegut al sector C5, vist des de ponent. 
Foto de l’autor, 2013, Arxiu SPAL.

Capes superficials i d’època medieval
Als sectors C5-C6 i D1, sobre la muralla i a ponent, 

hom va documentar l’estrat 301, format per terra vegetal, poc 
compacte, amb pedres mitjanes i grans, que presentava un 
fort pendent en sentit sud-nord i un desnivell més suau en 
direcció est-oest. Aquestes inclinacions reproduïen, tot i que 
suavitzat, el relleu de l’esquena d’ase on s’assenta la fortifica-
ció, que a partir del sector C5 inicia el descens cap a tramun-
tana. Al darrere de la torre núm. 3, va aparèixer com estrat 
superficial el 303, que contenia més resquills. Continuava el 
descens pronunciat en sentit sud-nord, mentre que en sentit 
est-oest era gairebé horitzontal. Tots dos estrats van propor-
cionar un material escàs i poc explícit. A més de la ceràmica 
grisa medieval, en va aparèixer de comuna vidriada i alguna 
peça de taula esmaltada, d’origen valencià, cosa que indica una 
datació del segle XIV i del XV, constatada i afinada en altres 
indrets del jaciment, on sabem que l’abandó es va produir els 
primers decennis del segle XV.

Segona muralla. Segles IV-III aC
Sota dels estrats medievals, es va descobrir la segona muralla 

ibèrica (224). Fa 2,50 m d’amplària i està formada per un pa-
rament extern de blocs quadrangulars de calcària, disposats en 
filades regularitzades amb esberles, que es combinen amb pedres 
de mida diversa. El parament intern és de peces rectangulars 
mitjanes, col·locades en filades horitzontals força regulars. El 
rebliment entre les dues cares es va fer amb pedres irregulars 
posades de pla amb els espais intermedis reblerts d’argila. 

Aquesta muralla es va bastir a llevant de la primera –que 
descriurem tot seguit– paral·lela i equidistant. La separació en-
tre ambdues oscil·la entre 0,80 i 1,10 m. L’espai situat entre el 
parament intern de la segona muralla i la cara externa de la pri-
mera va ser reblert amb l’estrat 321, format per pedres petites i 
mitjanes molt anguloses procedents del carejat dels carreus de la 
fortificació nova, barrejades amb argila. Aquest, rebliment es va 
dipositar en el moment de bastir-la, per tal de travar-la amb les 
estructures preexistents. Tot seguit, va aparèixer l’estrat 336, pavi-
ment de la segona muralla i d’una dependència que s’hi associava, 
de la qual formaven part els murs 335 i 338. A continuació, es va 
extreure l’estrat 337, que s’havia fet servir per colgar la primera 
muralla ibèrica, tallat per la trinxera de fundació de la segona: la 
unitat 323, reblerta per l’estrat 324.

La construcció de la muralla nova no va comportar el des-
muntatge complet de l’anterior. Aquesta només va ser desmun-

tada fins a la cota necessària per poder situar a sobre de les 
seves restes el nou nivell de circulació intern. Les pedres que la 
formaven, sobretot les del rebliment intern, degueren ser aprofi-
tades en la nova construcció. Tot i això, les cares externa i interna 
de la segona muralla es van bastir amb blocs tallats de bell nou, 
amb una mida, mòdul i tipus de treball ben diferents dels que 
caracteritzen les superfícies de la primera.

Al sector C6, la muralla (224), fa 2,50 m d’amplària. Presenta 
uns paraments externs fets de blocs quadrangulars de calcària 
que es combinen amb pedres més petites, algunes de posades a 
manera de filades regularitzadores de l’aparell i d’altres com a 
falques o tascons entre els elements més grans. Tot plegat unit 
amb argila. Al nord, a partir del sector D1, es torna a reduir el 
gruix de la muralla (245). En aquest sector fa aproximadament 
1,5 m i continua la mateixa alineació del tram anterior. S’ha de 
remarcar, però, que el pany del sector D1 no s’adossa directament 
al de C6, sinó que entre els dos hi ha la cara nord de la torre 
núm. 3. Aquesta posició indica el fet que la torre es va adossar, 
tant per llevant com per tramuntana, al tram C6 de la segona 
muralla. D’aquesta manera, fins que no es va bastir el tram D 
d’aquest pany defensiu, l’obra ibèrica de nova planta acabava 
en aquest punt i, més cap al nord, continuava en ús la primera 
muralla. Per això, quan aquesta darrera va ser desmuntada i va 
continuar l’aixecament de la segona muralla, l’extrem meridional 
del tram D no es va adossar directament a C6, sinó a la cara nord 
de la torre núm. 3.

Primera muralla ibèrica, segles V-IV aC
Una vegada excavat l’estrat que la colgava (337), de po-

tència irregular i ostensiblement inclinat cap a nord, es va 
descobrir la primera muralla ibèrica. La seva amplària oscil-
la entre 2,20 m i 2,80 m i està bastida amb pedra calcària 
mitjana i alguna de gran, treballada a cop de martell. A la 
fàbrica es combinen blocs de factura desigual. D’una banda, 
n’hi ha d’angulosos i regulars molt compactes, de color grisós, 
i d’altra banda, de fissurats i exfoliats, procedents de vetes 
de calcària blanquinosa de baixa qualitat, que no permeten 
treballs d’acabat, cosa que fa que els paraments tinguin una 
aparença irregular. El rebliment intern està format per pedres 
de mides diverses, en general petites, col·locades sense cura i 
barrejades amb una gran abundor d’argila.

Aquest pany recolza sobre el terreny natural, que pre-
senta un pendent en sentit oest-est, de tal manera que la 
muralla va ser utilitzada també com a mur de contenció. Pel 
seu costat oriental té adossat un llenç que regruixa i reforça 
el primer (103) amb una cara vista orientada a l’est. Està 
format per pedres irregulars mitjanes, col·locades en filades 
més aviat horitzontals. Entre aquesta cara i el parament 
exterior de la primera muralla, hi ha un rebliment de pedres 
mitjanes i petites, gairebé sense argila. Té una amplària que 
oscil·la entre 0,9 m i 1,20 m i, als sectors C4-C6, presenta 
un perfil atalussat.

Tant la primera muralla ibèrica (37) com el seu reforç (103), 
s’han trobat a tots els sectors excavats a ponent de la segona 
en què s’ha assolit prou fondària. Així, apareix entre B1 a C1, 
després s’esvaeix a C2, on va ser desmuntada en època medieval, 
i a C3, a causa de l’erosió. Tot seguit, es torna a trobar entre C4 
i D1 i a D3. Al sector C6 les ruïnes d’aquests elements assolei-
xen una alçada màxima de 1,80 m, la més important palesada 
al jaciment. Tot i això, a D 1, on comença de manera sobtada 
el pendent de l’esquena d’ase natural cap al nord, només fan 
0,30 m d’altura.
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La porta de la muralla dels segles V-IV
A C6, Al darrere de la torre 3 de la segona muralla ibèrica 

i en una cota inferior a la mateixa, es va descobrir l’única porta 
de la primera coneguda fins ara (329). La seva construcció va 
començar amb un tall al terreny, vertical a la banda de mig-
dia i una mica més suau a ponent, on, com veurem, no va ser 
gens regular. Això va permetre de configurar una obertura de 
2,70 m d’amplària, flanquejada per sengles arestes a manera 
de brancals (318, 328) tallades en el conegut pany extern de 
reforç de la muralla (103). Del de migdia es conserva una al-
çària d’1,30 m, però el de tramuntana només fa 0,15 m, atès el 
fort desnivell del terreny en aquest punt, esmentat més amunt. 
Estan lleugerament desplaçats pel que fa a l’eix de l’accés. Tot 
i això, delimiten una embocadura ben vistosa que dóna pas a la 
entrada pròpiament dita, la qual forma un passadís de 5,40 m 
de llargària, limitat pels murs 344 i 345. A l’extrem de ponent 
de l’accés, ja dins el recinte fortificat, està flanquejat per dues 
torres de planta més aviat rectangular. La del costat meridional 
(325) fa 2,60 m d’amplària per 3,80 m de llargària, en sentit 
nord-sud, i la septentrional (305), més petita, amida 2,30 m 
per 3 m.

Aquestes dues estructures, pel fet que l’erosió s’havia em-
portat els sediments superiors, gairebé afloraven en començar 
l’excavació, i només van aparèixer colgades per l’estrat superfi-
cial (303). Van ser bastides amb paraments de pedres petites i 
mitjanes que tenen una base massissa, feta amb un rebliment 
de terra, pedres i resquills.13 A la primera planta, s’hi podria 
establir un cos de guàrdia que en protegís l’accés i és probable 
que des d’aquests elements es pogués accedir al pas de ronda 
de la muralla.

D’altra banda, pel costat exterior, l’accés devia estar precedit 
d’una mena de barbacana, a hores d’ara molt malmesa a causa 
de la construcció de la segona muralla i de la torre 3. Haurien 
pertangut en aquesta estructura perifèrica uns trams de mur tra-
çats en direcció nord-sud (246, 248 i 258) i un altre en direcció 
est-oest (257). Aquest darrer sembla definir el límit septentrio-
nal d’una plataforma en què recolzaria una barbacana, a la qual 
pertanyerien 248-258 i una sèrie de pedres sota la fonamentació 
de la cara oriental de la torre 3 (218).

El paviment del passadís de la porta es de terra piconada, 
amb una disposició quasi horitzontal (346). Gairebé alineat 
amb la façana exterior de la primera muralla, hi ha un marxa-
peu d’1,5 m d’amplària fet de lloses de pedra calcària més o 
menys rectangulars, ben col·locades, amb els intersticis prims 
(u. 340). A tocar dels murs hi ha sengles filades de lloses més 
petites. Les de la banda de migdia són primes i posades de 
cantell i les de tramuntana, planes, rectangulars i sobresurten 8 
cm de la rasant del sòl. Aquest enllosat, que només ocupa una 
petita part del passadís d’accés, cal posar-lo en relació amb els 
dos batents d’una porta de fusta, de la qual no s’hi han trobat 
restes. Cal remarcar que els intersticis del marxapeu i els petits 
desnivells que tenia la seva superfície van aparèixer colgats per 
una capa de llims i argila molt fina (339) que regularitzava tot 
plegat i que va proporcionar la troballa d’una punta de fletxa 
de bronze.14

13. Durant els treballs de consolidació del pany 344, que delimitava la torre 
meridional a tramuntana, hom va trobar dins el rebliment alguns bocins de 
ceràmica ibèrica informe feta al torn, amb pastes oxidades i de sandvitx.

14. Del tipus de peduncle i aletes, de la qual només se n’ha conservat el cap 
triangular, que amida 33 mm de llargària, 6 mm de gruix i l’amplària varia entre 
4 mm a la punta i 19 mm a l’extrem de les aletes.

Alguns elements indiquen que, al davant del marxapeu hi 
hauria hagut, com a mínim, un graó pavimentat de pedra. D’una 
banda, al llindar es van utilitzar lloses gruixudes, d’entre 20 i 30 
cm d’amplària, mentre que es va tenir cura de col·locar-ne de 
més petites als laterals. D’altra banda, en el reclau exterior de la 
porta, hi ha una lloseta d’uns 12 cm (390), adossada a la seva 
banda meridional i sota el nivell de l’accés, la qual podria ser 
un vestigi del graó. L’aparició d’aquest element resultaria poc 
concloent, si no fos perquè en aquest mateix sector, formant 
part dels fonaments de la segona muralla ibèrica, s’hi troben 
agrupades una sèrie de lloses (391), molt semblats a les que van 
ser utilitzades en el marxapeu (340). La lloseta que roman in situ, 
probablement va perviure per trobar-se travada entre la primera
muralla i el seu reforç. A mes, és lògic pensar en la presència 
d’una superfície ben pavimentada, al davant de la porta, atès que 
s’obria en la part alta d’un pendent, on l’erosió podria soscavar 
fàcilment la base de la fortificació.

La successió estratigràfica relacionada amb aquestes es-
tructures comença amb tres capes de rebliment successives. La 
superior (341), formada per argila i llim de gra molt fi i color 
ataronjat, podia haver estat la base de l’enllosat exterior, al da-
vant de la porta de la primera muralla, la presència del qual hem 
proposat en el paràgraf anterior, o senzillament un sòl de terra 
piconada que partiria del marxapeu i s’estendria a llevant de la 
muralla. Tot seguit, hi havia un estrat de textura molt similar, 
però amb la particularitat de contenir pedres anguloses petites i 
mitjanes (342). Era anterior al marxapeu de la porta (340) i a la 
col·locació dels reforços laterals (318 i 328). Pel que fa a la seva 
relació amb la muralla primitiva (37), que era mínima, tant es 
podia interpretar que s’hi adossava com que havia estat tallat per 
aquesta en el moment de bastir-la. La seqüència acabava amb 
l’estrat 348, argilós, amb gran abundor de resquills angulosos. 
En aquesta capa, que no va proporcionar material arqueològic, 
només es va fer un petit sondeig, d’1 m d’amplària, per a no 
debilitar la base de les estructures que hi recolzen.

La posició física d’aquests estrats permet deduir algunes 
qüestions cronològiques relacionades amb el marxapeu (340) 
de la porta de la primera muralla. En primer lloc, que és coetani 
de la construcció dels reforços laterals (318-328), és a dir, del 
pany adossat frontalment a la cara externa de la primera mura-
lla (103), i posterior a l’obertura de l’accés. Per datar-lo només 
posseïm el terminus post quem que proporcionen els materials 
de l’estrat 342, exclusivament fets a mà, minsos i escadussers, i 
el terminus ante quem de la punta de fletxa de bronze aparegu-
da a 339. Aquesta darrera és la més indicativa: tot que la seva 
cronologia no és gaire clara, es podria situar al segle IV a.C. Els 
materials de 342 cal deixar-los de banda perquè pertanyen a la 
primera etapa del jaciment, datada de cap al 1000 a.C, sobre 
els vestigis de la qual –en algun cas tallant-los, però mai sense 
una trinxera de fundació més ampla que el pany– es va bastir 
la primera muralla ibèrica.

Per la seva banda, la capa 341, que s’adossa al marxapeu i al 
reforç, podria haver-se format en un moment proper a l’abandó 
de la muralla més antiga. Conté alguns bocins de ceràmica 
ibèrica al torn, que no permeten afinar-ne cap datació absoluta. 
L’amortització de la fortificació primerenca s’ha de posar en 
relació amb l’estrat 337, de color marró vermellós, compacte i 
força dur, format per argila, graves i algunes pedres disperses. 
A l’extrem de ponent de l’entrada, sobre 347, n’hi havia un 
altre (343), en forma de bossa lenticular, que s’endinsava sota 
el perfil de l’excavació. La seva formació degué ser coetània de 
l’estrat 337.
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Aquests estrats han proporcionat una escassa quantitat de 
material i els seus components recorden al terreny argilós sobre 
el qual s’assenta la fortificació. Probablement procedeixen de la 
modificació del substrat natural per suavitzar els pendents con-
tigus a la muralla. El seu cim presentava un pendent descendent 
cap a ponent i va ser afectat per la rasa de fundació de la segona 
muralla (323). Un cop construïda aquesta nova fortificació, la 
superfície dels dos estrats va ser regularitzada amb l’aportació 
de 336. L’objectiu d’aquesta capa era d’aconseguir una superfície 
horitzontal per sobre de les que colgaven la primera muralla, per 
tal de formar un nivell de circulació homogeni a l’interior del 
segon recinte fortificat ibèric. A sobre seu es va bastir, a l’època 
ibèrica plena, una dependència de la qual es conservaven uns 
vestigis molt escadussers (335 i 338).

17. Planta dels sectors D1 a D3 amb el traçat de la segona muralla ibèrica, així com de la torre T4 i els vestigis de l’extrem septentrional de la primera 
muralla, amb indicació de les unitats estratigràfiques.

18. Planta dels sectors D1 a D3 amb el traçat de la segona muralla ibèrica, 
així com de la torre T4 i els vestigis de l’extrem septentrional de la primera 
muralla, amb indicació dels horitzons cronològics.

19. Traçat de la segona muralla ibèrica descobert als sector D1-D3, entre 
les torres 3 i 4. Foto: Ainhoa Pancorbo, 2013, Arxiu SPAL.
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20. Secció est-oest presa per D3 amb la seqüència estratigràfica relacionada amb la torre T4 i la primera muralla.

Darrers treballs
Durant la campanya de 2014 s’ha ampliat cap a ponent i 

tramuntana la superfície excavada en el sector C6. Tot i que els 
treballs no han assolit, de moment, una gran volada, cal remarcar 
que, un cop treta la capa superficial (303), va aparèixer en tota la 
superfície l’estrat 336, coetani de la fundació de la segona muralla 
ibèrica (224) que, a més, es va utilitzar fins a l’abandó d’aquesta 
estructura. A continuació, a la banda septentrional del sondeig 
es va excavar el 337, que va amortitzar la primera muralla. Tot i 
això, aquesta capa ja no es trobava a migdia de la zona excavada, 
a partir, pràcticament, de l’eix de la porta. En el seu lloc aparei-
xia, sense cap solució de continuïtat l’estrat 342, format al final 
de l’edat del Bronze, caracteritzat per la seva superfície llisa i 
la gran abundor de ceràmica a mà i bocins de carbó que conté. 
Presentava un considerable pendent en direcció sud-nord, que 
era particularment acusat a partir del punt mig de la superfície 
excavada.

Aquesta successió estratigràfica ens fa interpretar que, en 
el moment de l’aixecament de la primera muralla ibèrica, a 
mitjan segle V a.C, com a mínim, el terreny natural i la capa 
del bronze final que estava a sobre, tant a la banda de migdia 
com al sud-oest de la zona excavada, van ser rebaixats per 
encabir-hi estrictament la primera muralla (37) i la torre que 
flanquejava la porta pel cantó sud (244). En canvi, des d’apro-
ximadament l’eix de la porta, cap a tramuntana, el rebaix fora 
de la porta va ser molt més important, fins arribar al paviment 
346, segons que indica el perfil de l’excavació. De tal manera 
que, per penetrar des de l’accés cap a l’interior del recinte, 
s’havia de fer un gir de gairebé 90º cap al nord. Aquesta 
maniobra no devia ser fàcil per segons quins vehicles –en tot 
cas no gaire pesats–, cosa per la qual es va posar una pedra 
grossa a manera de guarda rodes a la cantonada nord-oest de 
la torre 305.

iV.4. Torre núm. 4 i tram de la segona muralla entre els 
sectors d1 i d3 (Figures 17-24)

Plantejament 
Els treballs en aquest sector van començar el novembre de 

2011, en forma de sondeig preliminar i al llarg de l’any 2012, 
es van ampliar considerablement. S’hi ha continuant excavant 
en 2013, sobretot a l’interior de la torre i en 2014 s’ha tornat a 
ampliar la zona d’investigació, fins assolir els 150 m2. L’excavació 
continua en el moment de redactar aquest article.

Aquesta zona es va excavar per tal d’estudiar la problemàtica 
plantejada per l’extrem de tramuntana de la fortalesa ibèrica. Es 
tractava d’esbrinar l’encaix en el terreny de la construcció mili-
tar, just allà on s’acaba l’istme del Montgròs i comença un fort 
desnivell en forma de cingle. L’anàlisi teòrica d’aquests accidents 
geogràfics ens havia portat, en 2007, a suposar que en aquest 
indret hi havia d’haver hagut una torre i així ho vam representar 
en una maqueta, col·locada al centre informatiu del Parc Natural 
del Montseny, situat a la rectoria de Sant Martí del Brull, i també 
a diverses simulacions tridimensionals, alguna de ja publicada 
(p.e.: López Mullor, 2011 b, 2014).

En el moment de proposar la presència de sengles torres a 
cadascun dels extrems de la segona muralla ibèrica, pensàvem 
que tals estructures resultaven idònies per a aquests indrets. 
D’una banda, culminaven el dispositiu polioèrcetic amb elements 
d’observació i defensa que dominaven els flancs de la península. 
D’altra banda, si la muralla frontal havia de donar pas a cortines 
laterals de menor entitat, les quals complementarien la protecció 
natural proporcionada pels cingles, convenia disposar d’estruc-
tures a manera de frontissa que permetessin connectar el pany 
central amb els laterals i que alhora facilitessin la disminució 
d’alçada d’aquests darrers d’una manera escalonada. Per tant, 
l’element defensiu de l’extrem nord de la segona muralla hauria 
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21. Secció est-oest presa per D3 amb l’estratificació relacionada amb la torre T4 i la primera muralla i la indicació dels seus horitzons cronològics.

22. Secció sud-nord presa per l’interior de la torre 4, amb indicació de les unitats estratigràfiques.
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magnitud (53), segurament recol·locats de manera intencional. 
No descartem, però, l’aparició de nous vestigis arquitectònics 
perquè l’excavació encara no s’hi ha enllestit.

Llevat de l’extrem nord, on el terreny apareix de seguida, 
la seqüència estratigràfica relacionada amb les restes murals 
descrites començava amb l’estrat superficial d’humus i poca 
terra (901), ja esmentat, que les cobria. A sota, l’estratificació 
era diferent segons que es trobés a ponent del mur 900, és a 
dir, dins el recinte protegit per la muralla i fora de la torre 
4, o bé a llevant del mateix mur, a l’àmbit interior d’aquesta 
estructura defensiva. En el primer cas hi va aparèixer un se-
gon estrat d’amortització (903), que cobria parcialment el mur 
900 i donava material d’època ibèrica i medieval, seguit de les 
unitats 905 i 907, totes dues adossades a 900 i amb la mateixa 
ceràmica. La primera era un rebliment de llim i argila, de color 
marró fosc, i la segona de color semblant a l’anterior però molt 

23. Sector D. La torre T4 des del sud-est en el moment de aparèixer l’únic 
paviment que va tenir (913). Foto de l’autor, 2012. Arxiu SPAL.

24. Sector D3. Interior de la torre 4 des de tramuntana. En primer terme, 
el paviment 913 tallat per l’erosió, i en segon terme, els murs 900, a la 
dreta, i 908, al fons. Al peu d’aquest darrer comença a aparèixer la roca 
natural. Foto de l’autor, 2013. Arxiu SPAL.

servit per tenir un control directe del sector D3, allunyat uns 20 
m de la torre més propera, la núm. 3, i també per contenir pos-
sibles aproximacions pel flanc. A més, hauria permès d’articular 
el pas de la cortina principal, en direcció nord-sud, cap a una 
altra de lateral, traçada de llevant a ponent –ara mateix només 
hipotètica–, menys important que el llenç principal.

Val a dir que, des del començament dels treballs hi van apa-
rèixer vestigis d’una torre situada a l’extrem septentrional de la 
segona muralla, la torre núm. 4 i, com veurem, és possible que 
la primera muralla també estigués dotada d’una estructura sem-
blant de la qual, per ara, només coneguem alguns indicis.

Successió estratigràfica
L’estratificació arqueològica apareguda en aquest indret 

s’iniciava amb una capa superficial (901), poc potent i molt 
inclinada cap al nord, la qual havia estat objecte d’un fort pro-
cés erosiu. Només retirar-la completament, es va trobar, al bell 
mig del sondeig, un mur en direcció nord-sud (900), d’1,30 m 
d’amplària i factura ibèrica. El seu aparell és de pedres allar-
gassades de calcària local de diverses mides, sobretot grans i 
mitjanes, col·locades en filades barroeres, falcades per altres de 
més petites relativament abundants i unides amb terra. Ate-
sa la tipologia, se’n podia aventurar la pertinença a la darrera 
fase constructiva de la segona muralla ibèrica, esdevinguda el 
tercer quart del segle III a.C. No està, però, gens alineat amb 
el pany visible al sector D1, el més septentrional excavat fins 
llavors, respecte del qual es troba endinsat gairebé 1 m cap 
a ponent. L’extracció de la mateixa capa superficial (901) al 
costat de llevant del sondeig va palesar la presència d’un altre 
mur en direcció nord-sud (902), també d’1,30 m d’amplada. 
És paral·lel al descrit més amunt (900), del qual es troba a 
2,90 m, però tampoc no està alineat amb la muralla principal 
del sector D1, respecte de la qual es troba avançat 3 m cap a 
llevant. Així doncs, la disposició d’aquestes dues parets (900 
i 902) feia pensar que totes dues havien pertangut a la torre 
que havíem situat teòricament en aquest indret, de la qual, 
però, llavors no se’n veia la planta completa. D’altra banda, 
a l’extrem septentrional del sondeig i a causa de l’arrasament 
ocasionat per l’erosió, hi quedaven molt poques pedres, tant 
d’un parament com de l’altre. Això no obstant, s’hi van posar 
al descobert una sèrie d’afloraments de la roca modificats de 
forma artificial (53), que podrien haver servit per sostenir un 
mur que tanqués l’estructura en angle o amb una corba de radi 
ampli, el qual posaria fi, o estaria proper a fer-ho, al traçat de 
la muralla principal.

Un cop ampliat el sondeig cap a ponent, sota l’estrat super-
ficial mateix, va aparèixer un reclau del mur en direcció nord-
sud (900), el qual fa un angle de 90º amb una nova paret (908) 
solidària i del mateix caire, en aquest cas traçada en direcció 
est-oest i de 4,20 m recorregut, a la qual s’adossa per migdia un 
altre parament de característiques semblants: 909. Aquest darrer 
no és altre que la continuació de la segona muralla ibèrica, aline-
ada amb el pany descobert al sector D1. El mur 908, solidari de 
900, continua el seu recorregut cap a llevant fins arribar al 902, 
paral·lel de 900, amb el qual també està travat. Aquest conjunt de 
parets delimita un cos de planta rectangular, sens dubte una torre; 
la número 4. El seu costat sud és el mur 908, solidari de 902, 
que la tanca per llevant, i també de 900, que ho fa per ponent. 
Aquesta darrera presenta l’extrem nord molt ben acabat, com si 
es tractés del muntant d’una porta. Queda pendent d’esbrinar 
el tancament septentrional. Ja hem assenyalat que l’erosió en 
aquest costat és considerable i que afloren blocs de roca de gran 
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més dura, amb abundant pedra petita, la qual probablement es 
va fer servir com a paviment associat al darrer moment d’ús de 
la paret 900. Cobert per 907, va aparèixer l’estrat 920, adossat 
a la cara occidental del mur de tancament de la torre 4 (900), 
el qual cobria les restes, molt arrasades, de la primera muralla 
ibèrica (37) i del seu reforç extern (103). Sens dubte, la super-
fície d’aquest estrat havia servit com a paviment intern de la 
fortificació, en bastir-se la segona muralla ibèrica i arrasar-se i 
colgar-se la primera, i va continuar tenint aquesta funció fins 
al seu abandó i no va restar tapat fins a l’època medieval, quan 
s’hi va dipositar l’estrat 907.

Dins la torre es van descobrir, a banda de l’enderroc (904, 
912), adossat a tots els paraments perimetrals, un paviment de 
terra batuda (913). Es trobava disposat a tocar dels murs 900 i 
902 i no arribava al 908, ja que aquest darrer recolzava en un 
aflorament de la roca que sobresortia de la rasant del sòl 913, 
el qual s’hi adossava. Aquesta disposició indicava que aquest 
terra era l’original i l’únic que havia tingut la torre, i que la seva 
preparació, molt potent cap a tramuntana i formada pels estrats 
918 i 919, havia servit per regularitzar el considerable desnivell 
que presentava el terreny natural (53).

A llevant de la torre 4, tal i com es pot veure a les figures 20 
i 21, es van descobrir indicis d’una altra seqüència estratigràfica 
relacionada amb l’entorn d’aquesta defensa i amb la segona mu-
ralla ibèrica (909). Després d’excavar-hi l’estrat superficial (901), 
va aparèixer l’enderroc 910, compost d’argila i blocs de pedra 
molt nombrosos, adossat a la cara externa de la muralla i també 
a l’exterior de la torre. Tot seguit, l’estrat 911, en què recolzava 
la base de la muralla que també el tallava. Aquesta capa, al seu 
torn, cobria dues alineacions de pedres de diverses mides (914, 
915), que, tenint en compte que van restar amortitzades per 
l’estrat 911, s’han de relacionar amb estructures perifèriques de 
la primera muralla el traçat de la qual (37, 103), com hem vist, 
va aparèixer a ponent de la torre 4. Potser, atesa la forma i dis-
posició dels blocs que les formen, especialment els de 915, i la 
mida considerable que assoleixen (fins a 1 m de llarg), aquestes 
estructures es podrien relacionar amb una altra torre, en aquest 
cas coetània de la primera muralla i anterior a la construcció de 
la segona i de T 4.

Descobriment de la segona muralla als sectors D1 a D3
En 2013 es va descobrir del pany de la segona muralla ibèrica 

al llarg dels sectors D1 a D3, és a dir, entre la cara de tramuntana 
de la torre 3 i la de migdia de la torre 4. Els treballs van consis-
tir en l’obertura d’una rasa entre aquests dos punts, de 22,5 m 
de llargària per 4,5 m d’amplària, a l’indret on hi havia indicis 
superficials de la presència de la muralla, així com un desnivell 
que deixava parcialment al descobert la seva cara de llevant. En 
primer lloc, s’hi va extreure la capa vegetal (901), poc potent i 
molt inclinada vers tramuntana, la qual cobria directament les 
ruïnes del pany de la fortificació (909).

Aquest sector de la segona muralla es caracteritza pel poc 
gruix que assoleix, 1,5 m de mitjana, i per trobar-se força malmès 
en gran part del recorregut, a causa de l’abundància i la gruixària 
de les arrels de les alzines que el cobrien i s’endinsaven entre les 
juntes dels blocs. D’altra banda, en totes dues cares, presenta un 
aparell de blocs calcaris de mida considerable, falcats amb pedres 
més petites, tal com ja l’hem descrit en tractar més amunt de la 
unitat 909 i dels murs de la torre 4 (900, 902, 908), de factura 
molt semblant.

A llevant de la zona excavada, per tal de poder veure la cara 
externa de la muralla, que en molts indrets havia cedit, se’n va 

extreure parcialment l’enderroc (910). A ponent, per sota de la 
capa vegetal 901, es va trobar un estrat format per pedres petites 
(918) que, de moment, no va ser excavat, però que es pràctica-
ment idèntic a 907, la base de pedretes del paviment medieval 
(905) trobat a ponent de 900, cosa que podria indicar que tot 
l’àrea compresa entre D1 a D3, inclosa la torre 4, va ser apro-
fitada a l’època medieval, en què es va aixecar una mica la cota 
del paviment, respecte de la ibèrica (920) i potser s’hi van bastir 
estructures que encara no coneixem.

Interpretació
L’excavació dels sectors D1-D3 va proporcionar, com a 

troballa més important, les ruïnes de la torre núm. 4, la qual 
havíem vingut situant de forma teòrica a l’extrem nord del 
traçat de la segona muralla ibèrica. Es tracta d’un cos de planta 
rectangular amb una porta interior al cantó de ponent. L’exca-
vació d’aquesta torre resta inacabada en l’extrem de tramuntana, 
on comptem amb la limitació de la molt considerable erosió 
que ha patit el jaciment en aquest punt. Tot i això cal pensar 
que, atesa la tècnica constructiva i la posició estratigràfica, la 
torre correspon al mateix horitzó cronològic que el sector D 
de la segona muralla ibèrica, encara que els dos elements esti-
guin separats per una junta. Aquesta juxtaposició dels diferents 
panys es una característica que presenta la segona muralla, amb 
trams separats per juntes, que hem assenyalat abastament, més 
amunt, en descriure el jaciment. En aquest cas, s’ha de tenir 
compte que el sector D de la fortificació és clarament posterior 
al C, ja que el seu extrem sud (908) s’adossa a la torre 3 i no 
pas al llenç de la muralla pròpiament dit. D’aquesta manera, 
opinem que, tant la cortina dels sectors D1-D3, com la torre 
4, es van bastir en el decurs del tercer quart del segle III aC; 
això sí, de manera successiva.

Fora de l’àmbit estricte de T4, cap a llevant, a l’exterior de la 
fortalesa, han aparegut d’altres vestigis arquitectònics ibèrics, de 
moment poc visibles (9014-917), que, en trobar-se per sota de 
l’estrat coetani de la construcció de la segona muralla, s’han de 
relacionar amb la primera. En campanyes a venir caldrà com-
provar si, per ventura, formaven part d’una torre anterior a la 
descoberta recentment i per tant situable a l’època de la primera 
muralla. D’altra banda, a ponent de les estructures ibèriques del 
segle III a.C, s’han trobat un extens paviment d’època medieval 
(905) i la seva preparació de pedretes (907), que, com dit, palesen 
que en aquell moment, amb motiu del funcionament del mas 
Montgròs, aquesta part del jaciment, com la majoria de la resta, 
es va tornar a utilitzar.
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En aquest article recollim les darreres intervencions del bi-
enni 2012-2013 del projecte de recerca “Un exemple d’implan-
tació militar al territori: el vicus romà-republicà del Camp de 
les Lloses”.

PlanTeJaMenTS hiSTÒricS1

Si resulta rellevant l’estudi de l’empremta que l’exèrcit deixà a 
Hispània i, en el nostre cas, en el nord-est de la Citerior, és 
perquè es pot afirmar que la presència romana a la Hispània 
republicana és, en realitat, la presència del seu exèrcit. No és 
possible fer una història del període sense tenir en compte aquest 
factor, ja sigui mitjançant l’anàlisi de l’activitat directa dels di-
ferents contingents militars al servei de Roma, o bé a través 
de l’impacte indirecte de la seva presència sobre el terreny. En 
aquest sentit, l’arqueologia constitueix el millor vehicle per en-
tendre la presència i/o activitat de l’exèrcit romà al nord-est de 
la península Ibèrica, i això és així malgrat l’existència d’alguns 
buits documentals en certs períodes com, per exemple, la primera 
meitat del segle II a.n.e.

El Camp de les Lloses forma part d’un projecte on ens plan-
tegem l’anàlisi d’un moment posterior, a partir del qual el territo-
ri de la Citerior pren una nova formulació després de la Guerra 
de Numància i de la presència de la comissió senatorial enviada 
a la península per posar ordre i organitzar els afers hispànics 
(App. Iber. 99-100). Ens interessa, doncs, valorar el significat i 
l’evolució d’aquesta nova organització, que considerem d’esperit 
i estructura militar (Ñaco, Principal 2012), i com aquesta acabà 
diluint-se amb la posterior arribada dels municipia de primera 
meitat del segle I a.n.e. (Ariño, Gurt, Palet 2004: 124).

El jaciment del Camp de les Lloses forma part d’un espai 
territorial, juntament amb altres enclavaments, que es caracterit-
zarà per la seva importància estratègica en aquest moment cro-
nològic, tal com mostren, per exemple, les construccions de vies 
que comuniquen la plana de Vic amb la costa central o la Cata-
lunya occidental també amb la zona costanera. Cal considerar, 
també, per què en aquests territoris s’hi documenten diferents 
tipus d’assentaments militars, datables d’aquest moment, que 
il·lustren l’àmplia gamma adaptativa de l’administració romana 
a la realitat territorial.

La hipòtesi de partença considera l’existència d’una organit-
zació específica del territori del nord-est de la Citerior durant 
la segona meitat del segle II a.n.e., basada en les necessitats 
militars. Això no implicaria un sistema d’ocupació coercitiva en 
el sentit clàssic del terme (exèrcit d’ocupació), sinó una xarxa de 
posts avançats (amb guarnicions formades majoritàriament per 
tropes auxiliars indígenes, auxilia externa), amb diferents funci-
ons orgàniques (Ñaco, Principal 2012: 177).

Aquesta implantació militar particular en un territori “pacifi-
cat” pot ser entesa com un mitjà per gestionar, de manera eficient, 
la logística i canalitzar l’esforç bèl·lic cap als escenaris de guerra 
real (ultramarins o en altres punts de la península). És a dir, 
darrere l’estructuració territorial hi hauria un plantejament mi-
litar basat en el manteniment i operativitat d’una xarxa logística 
de caràcter plurifuncional. Tanmateix, els actors que conformen 
aquesta estructura no semblen seguir uns models generalistes o 
estàndards d’implantació, atès que la presència o materialització 
de l’element “militar” pot prendre diverses formes i respondre a

1. Els plantejaments teòrics estan formulats dins del Projecte de Recerca 
Arqueològica “El NE de la Citerior d’Escipió Emilià a Cèsar: la Militarització del 
Paisatge coma Model de Gestió Territorial (NECEEC).2014-2018. Coordinat 
pel Dr. Jordi Principal.

Intervencions al jaciment  
romà-republicà del Camp de les 
Lloses (Tona, Osona). 2013. Dins 
el Projecte bianual de recerca 
arqueològica 2012-2013 “Un exemple 
d’implantació militar al territori:  
el vicus  romà-republicà del Camp  
de les Lloses. (Tona, Osona)”
Montserrat dUran (centre d’interpretació del camp  
de les lloses). cdl
imma MeSTreS (centre d’interpretació del camp  
de les lloses). cdl
Jordi PrinciPal (Museu d’arqueologia de 
catalunya). Mac

PreSenTaciÓ
El jaciment es caracteritza pel seu alt valor històric ja que exem-
plifica un dels pocs paradigmes arqueològics conservats a Cata-
lunya de poblament militar relacionat amb la construcció d’una 
infraestructura viària d’època romà-republicana (110 a.n.e); Co-
nèixer, a través de l’assentament del Camp de les Lloses la prime-
renca implantació territorial, sota pautes itàliques a gran escala, 
permet aprofundir en el procés de romanització del nord-est 
peninsular. Durant el període tardorepublicà es produeix un nou 
impuls a partir de la creació d’una xarxa, o estructura logística, 
que s’articula entorn de l’exèrcit, en funció d’unes necessitats es-
tratègiques que anirien més enllà de la mateixa o simple ocupació 
d’un determinat espai territorial (Ñaco, Principal 2012).

Les restes arqueològiques presenten un caràcter monumental 
atesa la visualització del seu urbanisme: l’organització de les es-
tructures edilícies al voltant d’alguns espais públics, patis i vials, 
un d’ells pavimentat, que enllaçaria amb el camí proconsular 
conegut a través dels mil·liaris de Mani Sergi; concretament el 
de la setena milla fou descobert al Vilar de Tona molt pròxim al 
jaciment (Fabre, Mayer, Rodà 1984: 211-212).

L’inici de les intervencions arqueològiques científiques remun-
ta a l’any 1991 i, des d’aleshores fins a data d’avui, s’han realitzat 
les campanyes que configuren la història de les excavacions. El 
seu descobriment remunta a l’any 1915, amb la troballa de l’estela 
ibèrica en un camp molt proper a l’actual parc arqueològic.

L’any 1995 el jaciment és declarat Bé Cultural d’Interès Na-
cional (BCIN). Les intervencions sistemàtiques s’han desenvo-
lupat dins de projectes de recerca científica pluridisciplinaris, 
vinculats a diverses institucions universitàries i museus, i s’han 
dut a terme amb el permís del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya i l’aval científic del Museu d’Arque-
ologia de Catalunya (MAC). Paral·lelament a les excavacions, 
s’ha executat el projecte de conservació i museïtzació de les es-
tructures arquitectòniques del parc.

L’any 2006 va ser possible la inauguració del parc arqueolò-
gic. Aquest es defineix com un jaciment en procés d’excavació 
i museïtzació i el Centre d’Interpretació és l’espai museístic on 
s’exposa la col·lecció arqueològica que explica la vida quotidiana 
de la comunitat que hi va viure fa dos mil cent anys.
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casuístiques particulars, vinculades a la idiosincràsia dels terri-
toris on ha de desenvolupar la seva funció. Factors com ara la 
situació política dels pobles indígenes (sotmesos, aliats, etc.), 
l’existència d’infraestructures precedents o la mateixa topografia 
del territori seran determinants per decidir de quina manera 
l’administració militaritzada imposarà i materialitzarà la seva 
presència. El model que sembla regir l’estratègia seria, doncs, un 
model adaptatiu necessari per fer front a la realitat heterogènia 
que presenta el territori català del segle II a.n.e.

Tanmateix, tota questa planificació sembla caure en desús, o 
bé reorientar-se, al llarg de la dècada dels 70 a.n.e. El territori i la 
seva gestió s’entendria, a partir d’aquest moment, més relacionat 
amb els espais urbans i ja no tant amb l’administració militar i 
el fet logístic. Seran les ciutats de nova creació les que estaran 
cridades a portar el pes de l’organització del territori i l’operati-
vitat de la xarxa, amb el qual la gestió militar de la logística seria 
abandonada progressivament i, amb ella, la presència visible dels 
espais militars especialitzats. L’exèrcit ja no estaria present ni sota 
la forma de grans contingents de xoc o protecció relativament 
estables, ni sota la forma de petits centres, posts i guarnicions en 
xarxa, sinó que serà mobilitzat ad hoc o transportat a la Citerior 
des d’altres àmbits, per fer front a conflictes o amenaces especí-
fiques, com seria el cas de la Guerra Civil entre Cèsar i Pompeu.

l’eXeMPle del caMP de leS lloSeS 
Dins tot aquest entramat, el Camp de les Lloses tindria una fun-
ció directament relacionada amb la logística dels exèrcits romans, 
operant tant a la Citerior com a la Gàl·lia Transalpina, per a la 
qual l’evidència de les vies en seria una prova fefaent.

Contingents de legionaris romans o socii itàlics, arribats de 
mar enllà, podrien ser enviats, juntament amb els auxiliars locals, 
cap a l’interior o el nord a través d’una autèntica xarxa d’avant 
posts de tipus logístic. En aquests punts, el patró indígena hi ju-
garia un rol clau, com ho demostra la presència de grafits ibèrics 
i una cultura material fonamentalment local.

En aquest enclavament, de tipus logístic, una petita guarnició 
hauria restat al càrrec de la seguretat, tot preservant provisions 
per a les tropes en trànsit, organitzant el reclutament d’auxiliars 
locals, i tenint cura de tasques com la fabricació o la reparació 
d’armes i altre utillatge, a la manera d’una fabricae, i eventu-
alment, també l’encunyació de moneda malgrat les evidències 
relatives a aquesta darrera qüestió siguin encara molt dèbils. La 
presència d’abundant numerari, però, amb un conjunt format 
per 208 monedes ibèriques, 15 monedes romanes i tres ploms 
monetiformes es relaciona directament amb la presència d’exèrcit 
a l’assentament.

Els descobriments numismàtics són notables i variats (plata 
i bronze ibèrics, romans, d’origen massaliota, etc.). Predominen 
els bronzes ibèrics, que sobrepassen el 90% de les peces, amb 
escàs grau de desgast. La seques millor representades són les 
del territori ausetà (Ausesken, Eusti i Ore). També cal destacar la 
recent troballa d’una ocultació de 41 bronzes ibèrics, en què, a 
diferència del que hem vist fins ara, prevalen les monedes de les 
seques laietanes i ilergetes. Aquesta ocultació correspondria al 
moment d’abandonament de l’assentament republicà.

La fundació de l’assentament caldria relacionar-la amb la 
construcció d’una infraestructura viària secundària datada a l’en-
torn del 110 a.n.e.

El període d’activitat del vicus se situaria, grosso modo, entre 
un moment posterior a la guerra de Numància (133 a.n.e.) i la de 
Sertori, ja cap a final del primer quart del segle I a.n.e. Es tracta, 
doncs, d’un període de vida relativament curt, que abastaria uns 

50 anys, i que ens ofereix elements suficients per pensar en un 
abandó no sobtat, però sí suficientment ràpid, que hauria afavorit 
la formació d’uns conjunts d’amortització molt complets.

S’han excavat, fins a data d’avui, 11 edificis. Aquestes cons-
truccions s’articulen urbanísticament al voltant d’un espai públic, 
un carrer pavimentat. Les cases, adossades les unes a les altres, 
segons un eix N-S, presenten un disseny inspirat en el patró 
de casa itàlica tradicional, una planta rectangular amb diverses 
estances que es disposen entorn d’un atri central. Les bases dels 
habitatges són construïdes amb elements lítics lligats amb fang i, 
sobre els sòcols de pedra, les parets aixecades són fetes de tovots 
i tàpia. Les estructures de l’embigat de fusta són de roure amb 
cobertes d’elements vegetals, fang i calç.

Les excavacions han posat al descobert l’existència de més de 
quinze tallers metal·lúrgics que operaven simultàniament i que 
estaven dedicats al treball del ferro i a la fosa del coure i els seus 
aliatges. En aquests espais, es registren estructures de combustió, 
restes de la matèria encara per manufacturar en forma de lingots 
de ferro i plom, i objectes de bronze en desús per refondre i re-
ciclar; també l’instrumental del metal·lurgista i els objectes per 
reparar o els de nova fabricació com eines, mobiliari i panòplia 
militar fonamentalment.

El treball metal·lúrgic es relacionaria, a nivell d’hipòtesi, amb 
la logística de proveïment tant d’un possible i proper establiment 
militar, com de la guarnició establerta en el mateix lloc on s’ubica 
l’assentament.

Un dels aspectes més singulars és l’exhumació d’11 inhu-
macions infantils a les cases. Es tracta de sepultures de nounats 
situades prop dels murs que, atesa la seva situació i context estra-
tigràfic, es podrien relacionar o bé amb la fundació de la casa o 
amb la remodelació dels espais habitats. Tradicionalment, aques-
tes sepultures han estat interpretades amb finalitat profilàctica, 
protectora de la casa, del grup familiar i de culte a la fertilitat 
de la terra. En els darrers estudis, aquestes consideracions són 
qüestionades i analitzades des del plantejament de partida que 
haurien estat les dones indígenes les que portarien a terme la 
pràctica d’aquests enterraments (Duran, Mestres, Molas 2013). 
Les anàlisis paleogenètiques en curs, practicades pel Grup de 
Recerca en Osteobiografia de la UAB (Universitat Autònoma de 
Barcelona), aportaran noves dades sobre l’ADN antic d’aquestes 
criatures (Malgosa 2014: 2).

elS noUS ediFiciS h i i
Durant les campanyes del bienni 2012-2013 s’han documentat 
en el Camp A dos nous edificis, l’H i l’I.

L’edifici H és de planta rectangular, presenta sòcols de paret 
seca i està dividit en sis àmbits (àmbits 55, 56, 57, 58, 59 i 60). 
Els àmbits 57 i 58, durant la fase fundacional, eren estances més 
grans. Una part de les mateixes fou desmuntada i amortitzada en 
construir-se l’edifici I, i part de de les estances van passar a ser un 
espai de circulació entre els dos edificis (àmbit 61).

La seqüència estratigràfica del lloc presenta una fase d’ocu-
pació més antiga, amb un nivell relacionat amb un seguit de 
sitges d’època ibèrica, ja en desús en la fase republicana, així 
com diverses estructures murals que defineixen els àmbits 64, 
65 i 66 d’una primitiva edificació, de la qual hem perdut el pe-
rímetre de la planta original. La remodelació més important de 
l’espai data d’època republicana i es materialitza amb la cons-
trucció de l’edifici quadrangular que anomenem H. Els àmbits 
presenten elements constructius en relació al mobiliari de la casa 
(banquetes), algunes llars domèstiques, cubetes de combustió 
per al treball metal·lúrgic, i diverses construccions lítiques, així 



III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014 /actes

/ 156

d’enterrament en fossa, la ubicació de l’equus caballus, l’espècie 
representada, i l’edat, així com altres paral·lels arqueològics do-
cumentats, permeten proposar que es tractaria d’una deposició 
ritual, un possible acte de sacrifici de marcat caràcter simbòlic 
(Colominas, Saña, Novella 2013: 10).

La seqüència estratigràfica del lloc on es construeix l’edifici 
I presenta una fase més antiga d’ocupació formada per un nivell 
relacionat amb un seguit de sitges d’època ibèrica, així com di-
verses estructures murals que defineixen els àmbits 69 i 70, entre 
d’altres, d’una primitiva edificació.

De l’edifici I, datat dins la fase republicana, destaca l’àmbit 
62, una gran estança amb llar central de grans dimensions, que 
presenta una base de trencadís de ceràmica.

Els àmbits 63 i 68 s’identifiquen amb dos tallers metal-
lúrgics, dels quals es conserven algunes estructures de combustió, 
cubetes, i estructures negatives d’encaix de pals.

L’àmbit 67 es relaciona amb un possible magatzem on s’hi 
ha documentat instrumental de ferro divers.

L’excavació de l’àmbit 72 ha proporcionat algunes peces sin-
gulars in situ en molt bon estat de conservació. A l’estança, que 
presentava una petita llar de morfologia el·líptica, s’hi localitzà 
una espasa, identificada com un gladius hispaniensis; l’arma esta-
va situada prop d’una estructura mural i, en l’angle nord-oest de 
l’habitació, on hi havia un dels seus accessos, s’hi documentà una 
gerreta bicònica sencera, de ceràmica grisa de la costa catalana, 
també in situ, del darrer moment d’ocupació de l’espai. El conjunt 
de peces és objecte d’un projecte de conservació i restauració 
(Balboa 2014). La intervenció ha comportat l’endegament de 
diverses analítiques de les peces (Saediou 2014: 4).

Fig. 2 i 3. Gladius hispaniensis.

Destaquem l’exhumació de dos enterraments perinatals 
dins el recinte identificat com a edifici I. Un d’ells, a l’àmbit 63 
(CL.14.2802.E. 11), practicat durant la fase fundacional i situat 
a l’angle nord-est de l’estança, on hi hauria hagut un petit taller 
metal·lúrgic. L’anàlisi paleogenètica d’aquestes restes està encara 
en curs. A l’àmbit 71 (CL.13.2787.E.10), s’hi ha excavat un altre 
enterrament perinatal, situat en l’angle nord-oest de l’estança, 
que fou practicat dins d’una petita fossa oberta en un nivell de sòl 
de margues eocèniques d’aportació, i que es data dins la darrera 
fase més moderna d’ocupació de l’estança. L’anàlisi paleogenètica 
l’ha identificat, una vegada més, com una criatura de sexe femení 
(Malgosa 2014: 2).

com diverses estructures d’encaix de suport de pals i altres es-
tructures de fusta en fase d’estudi. Destaquem l’exhumació d’un 
enterrament perinatal a l’àmbit 56 (CL.09.2444.E.9). L’estudi 
paleogenètic ha permès identificar-lo com una criatura de sexe 
femení (Malgosa 2014: 2).

L’etapa republicana de l›edifici H mostra diferents fases de 
vida de les estances, atesos els nivells corresponents a les refor-
mes practicades (anivellaments) i els nivells d’ocupació. L’àmbit 
56 presenta clarament tres nivells d’ús (UE 2510, 2520 i 2536) 
associats a diverses estructures lítiques i de combustió.

L’àmbit 57 presenta dues fases d’ús (UE 2429 i 2432). Els 
nivells d’ús s’associen a estructures lítiques i negatives, algunes 
d’elles de combustió amb plataformes de terra molt cremada. 
Concretament el nivell fundacional de l’estança es relaciona amb 
un taller metal·lúrgic, en el sòl del qual s’hi practicà una fossa 
destinada a un enterrament perinatal.

L’àmbit 58 presenta tres nivells d’ús (UE 2403, 2404 i 2443). 
Els nivells d’ús s’associen a estructures lítiques i de combustió. La 
UE 2403 s’associa al funcionament d’un taller metal·lúrgic amb 
estructures de terra cremada i estrats associats a les escòries fruit 
del funcionament del taller (restes antracològiques cremades i 
escòries metal·lúrgiques diverses).

L’àmbit 61 presenta un nivell de circulació (UE 2482), el 
més modern, relacionat amb l’ús de l’espai com a carrer entre 
els dos edificis H i I. S’excavà un segon nivell d’ús del lloc (UE 
2503), que es relaciona amb el moment en què l’espai formava 
part dels àmbits 57 i 58, caracteritzat per la presència de restes 
carbonitzades les quals es vincularien amb l›existència de tallers 
metal·lúrgics a les primitives estances. 

Fig. 1. Planta dels edificis H i I.

L’edifici I és de planta quadrangular i està compartimentat 
en diferents àmbits (62, 63, 64, 67, 68, 69 71 i 72). Destaca 
per les seves mides més grans, ja que mesura 15 m de costat, 
cosa que el defineix com un quadrat perfecte. Presenta algunes 
singularitats constructives, com ara la presència d’un gran banc 
corregut a l’interior de l’àmbit 62 i part de la paret de tovots que 
s’aixecava sobre la base construïda amb pedra, l’enderroc de la 
qual, per primera vegada, es va poder excavar in situ. El recinte 
es relaciona, a manera d’hipòtesi preliminar, amb un espai d’ús 
de la guarnició militar establerta en el lloc, si bé no s’ha exhaurit 
la seva excavació per poder confirmar-ho.

Destaquem l’exhumació d’un dipòsit ritual corresponen a 
un èquid infantil, aproximadament de set mesos d’edat, situat 
davant d’una de les possibles portes d’entrada al recinte. El tipus 
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MaTerialS arqUeolÒGicS i cronoloGieS
El material recuperat durant l’excavació dels dos edificis està 
en fase d’inventari i classificació, si bé, grosso modo, és molt si-
milar al dels altres edificis excavats. Pel que fa a les ceràmiques, 
es documenta una combinació de productes importats i locals, 
amb una clara prevalença d’aquest darrer tipus, que determina 
la tendència de consum del lloc i fixa clarament una cronologia 
d’ocupació entre el 125 i el 75 a.n.e. Les ceràmiques Ibèriques 
locals a torn corresponen a vasos comuns i de servei, i la feta a mà 
s’identifica, fonamentalment, com ceràmica de cuina. En canvi, la 
ceràmica importada és principalment vaixella de taula, sobretot 
ceràmica de vernís negre de procedència itàlica: els exemplars 
majoritaris corresponen a vasos de Campaniana A de les variants 
mitja i tardana, complementats amb d’altres de les variants mitja 
i tardana de ceràmica Calena. Pel que fa a les àmfores, els con-
tenidors itàlics Dr1A d’origen vesuvià són els majoritaris (quasi 
el 90% dels contenidors amfòrics d’importació documentats), 
si bé hi ha també alguns exemplars d’àmfores sud-hispàniques 
i nord-africanes. Malgrat que la majoria de ceràmica de cuina 
és d’origen local, algunes cassoles i morters són d’origen itàlic, 
importacions també de la zona campaniana.

Destaquem, dins la col·lecció de metalls recuperada, peces 
ornamentals de bronze, com un braçalet decorat amb motius 
geomètrics, diverses arracades, un mànec de simpulum, així com 
altres objectes del mobiliari de ferro (alguns elements metàl·lics 
dels escuts de pany de les portes i dels forrellats), i instrumental 
divers (martells, aixades, paletes i forquetes), així com armament 

(elements de les llances i una espasa). Aquests metalls es do-
cumenten juntament amb algunes peces d’os, de pasta vítria i 
numerari ibèric divers. Concretament a l’edifici H s’han docu-
mentat set monedes ibèriques de les seques de Kese, Laiesken, 
Ilturo i Ausesken. L’edifici I, en curs d’excavació, ha proporcionat 
fins ara 5 monedes ibèriques, una d’elles corresponent a una uni-
tat d’ Ausesken i una altra unitat s’identifica amb Kese.

Fig. 4. Gerreta bicònica de ceràmica grisa de la costa catalana.

Fig. 5. Inhumació infantil (E-11).

Fig. 6. Mànec de simpulum.

Fig. 7. Aplic militar de bronze.

Fig. 8. Escut de pany i forrellat.
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PUIG CIUTAT (ORISTÀ, OSONA). RESULTATS 
DE LA CAMPANYA 2013
PUJol, àngels1,2; PadrÓS, carles1,3; Sala, roger1,4

inTrodUcciÓ
El present article recull els resultats preliminars de la campanya 
que s’ha dut a terme al jaciment de Puig Ciutat durant el mes 
de juliol de 20135.

Les actuacions deriven del projecte: Exploració i excavació del 
jaciment arqueològic de Puig Ciutat i el seu entorn (Oristà, Osona) 
(Padrós et al., 2012), que desenvolupa el projecte de recerca: Ex-
ploració i avaluació del poblament protohistòric a l ’àrea del Lluçanès 
(Sala et al., 2010), avalat pel Museu d’Arqueologia de Catalu-
nya. Les intervencions han estat promogudes per l’Ajuntament 
d’Oristà i el Consorci del Lluçanès; i autoritzades per la Direcció 
General de Patrimoni Cultural.

SiTUaciÓ GeoGràFica
El jaciment arqueològic de Puig Ciutat es troba en un promon-
tori situat al centre del terme municipal d’Oristà (Osona). El 
turó on s’ubica l’assentament, de 5 Ha de superfície i una altitud 
de 531 m, és voltat per la Riera Gavarresa, que configura un 
meandre tot unint-se al sud amb el Torrent d’Olost (Figura 1)

anTecedenTS arqUeolÒGicS
El jaciment de Puig Ciutat és conegut des dels anys 80 del segle 
XX, quan l’extracció de grava al cim del turó va posar al descobert 
diverses restes arqueològiques.

L’any 2005 es va realitzar la primera intervenció científica, 
consistent en una prospecció geofísica en el camp més gran del 
cim del turó (zona 1). Aquesta actuació va posar de manifest 
tant la complexitat urbanística de l’àrea, amb diversos carrers 
perpendiculars, com la presència d’un edifici singular (edifici 1) 
a la part central de la zona explorada.

1. GIRA: Grup Independent de Recerca en Arqueologia.

2. GRAMP-UB: Grup de Recerca en Arqueologia Medieval i Postmedieval

3. ICAC: Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

4. SOT Prospecció Arqueològica.

5. No es recullen aquí els resultats de la campanya de 2012, atès que es 
van oferir en les II Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central i es poden 
consultar a les actes corresponents (Pujo et al., 2014).

Fig. 1. Ubicació del jaciment de Puig Ciutat.
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L’any 2010 es van fer les primeres intervencions de pros-
pecció geofísica i l’excavació arqueològica sistemàtica. Va ser en 
aquest any quan es va iniciar el projecte actual.

Els treballs efectuats en els tres primers anys van permetre 
comprovar que l’assentament presenta una entitat rellevant (5 
Ha) (Garcia et al., 2010), amb un mínim de tres fases d’ocupa-
ció: la fase més antiga (fase I) ha estat identificada en un sol 
punt (sondeig 15) i aporta materials ceràmics del Primer Ferro 
i l’Ibèric Antic; la fase intermèdia (fase II), de la qual només 
s’ha identificat un àmbit molt arrasat (sector 9) presenta una 
cronologia incerta, atès que no s’ha recuperat cap element que 
permeti datar-la; i finalment, l’última fase d’ocupació (fase III), 
a la qual cal adscriure la majoria dels àmbits identificats fins al 
moment, se situa cronològicament dins la primera meitat del s. 
I aC (Pujol et al., 2014). Una característica important d’aquesta 
fase és la seva destrucció violenta.

L’exploració de l’entorn va permetre comprovar també la pre-
sència d’elements de caràcter militar (tatxes i projectils de fona) 
al voltant del jaciment. Aquest material és associable a la última 
fase de l’assentament, reforçant la hipòtesi d’una destrucció final 
de caràcter bèl·lic (Padrós, et al., en premsa).

oBJecTiUS i TreBallS realiTzaTS
Els treballs d’excavació arqueològica durant la campanya de 2013 
s’han centrat en la zona 2 (Figura 2). A l’extrem nord-est s’ha 
intervingut en el conjunt situat a redós de la muralla (sector 
8 i 10), amb l’objectiu de conèixer millor el funcionament del 
sistema defensiu en aquest indret. D’altra banda, s’ha aprofundit 
en les estructures situades a la part central de la zona (sector 4 i 
carrer 3), per tal de comprovar la presència d’un possible carrer 
nord-sud en aquell punt, un aspecte que resulta clau per a co-
nèixer l’organització urbanística d’aquesta part de l’assentament.

Tal com es recull en el projecte d’intervenció arqueològica 
(Padrós, 2012b), durant l’any 2013 es volia continuar amb la 

recerca a l’entorn de l’assentament. Concretament, es pretenia 
prospectar la zona de la Casanova del Bach, on diversos indicis 
apunten a que s’hi podria trobar un dels campaments que l’exèrcit 
atacant hauria utilitzat per posar fi a la vida de Puig Ciutat.

Malauradament, per raons de permisos amb la propietat, 
aquests treballs a l’exterior no s’han pogut realitzar. Davant 
d’aquest fet, s’està a l’espera de poder fer aquesta activitat en 
altres indrets propers al jaciment amb el mateix valor estratègic, 
com són Pla Noguera i Pla Revell (Figura 1).

De la mateixa manera que en les campanyes anteriors, s’ha 
continuat treballant en la innovació tècnica i metodològica. En 
aquest camp s’ha avançat en la definició de protocols de registre 
de dades destinats a facilitar els treballs d’implementació d’un 
sistema SIG general del jaciment, que faciliti la gestió de la 
informació. Els avanços en aquest camp han estat presentats 
al congrés Computer Applications and Quantitative Methods in 
Archaeology, celebrat a París el mes d’abril de 2014 (Tamba, et 
al., en premsa), a les actes del qual ens remetem.

reSUlTaTS de la inTerVenciÓ 
arqUeolÒGica
Els treballs efectuats durant la campanya de 2013 han permès 
conèixer millor l’ocupació a la zona 2, identificant elements per-
tanyents a les dues ultimes fases de l’assentament:

a) Fase intermèdia (fase II)
L’únic element dels excavats que podria correspondre a 

aquesta fase, a dia d’avui encara poc clara, és una possible cisterna 
situada a ponent del sector 4, just a sota de l’espai identificat com 
a carrer 3, en ús, aquest últim, durant la fase III.

L’estructura encara no ha estat excavada en tota la seva su-
perfície ni volum, amb la qual cosa es fa difícil poder proposar 
una cronologia concreta d’ús i amortització, si bé les relacions 
estratigràfiques la situen a la fase intermèdia. Pel que fa al seu 
funcionament, a la llum dels coneixements actuals es plantegen 
dues hipòtesis: d’una banda, que la possible cisterna es reblís en 
el moment de construir la via per tal d’aconseguir una superfície 
planera; i de l’altra, que es mantingués en ús a partir d’algun 
tipus de coberta. Caldrà esperar, però, a l’excavació en extensió 
de l’estructura per precisar aquests aspectes.

b) Fase romana-republicana (mitjans s. I aC) (fase III)
Un dels espais exhaurits durant la campanya de 2013 corres-

ponent a aquesta fase ha estat el sector 4. Aquest sector se situa 
al centre de la zona 2, arran del costat est del carrer 3, al qual no 
té accés directe, ja que la porta de l’àmbit se situa a l’extrem sud-

Fig. 2. Àmbits identificats fins a l’actualitat a la zona 2. Fig. 3. Aspecte del nivell de circulació del sector 4 des del nord.
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Fig. 5. Ubicació dels sector 8 i 10 en relació al conjunt d’estructures 
ubicades a redós de la muralla

Fig. 6. El sector 8 amb la concentració de fauna en connexió anatòmica.
Figura 7: Aspecte del sector 10 des del nord en finalitzar la intervenció.

per explorar. Així doncs, s’ha pogut comprovar la presència d’un 
edifici complex en aquest indret. Els murs nord i oest de l’àmbit 
es trobaven pràcticament destruïts, possiblement per actuacions 
posteriors. Arran del mur de ponent s’ha localitzat una llar de 
foc, que ha estat excavada només de manera parcial.

Aquest nou sector ha presentat un nivell de destrucció molt 
similar al dels espais adossats a la muralla, amb abundància d’ar-

est. Aquesta distribució fa considerar que es tracta d’una estança 
corresponent a un edifici d’estructura complexa.

L’exhauriment dels nivells d’enderroc a l’interior de l’àmbit 
ha permès localitzar diversos forats de pal en el paviment de 
l’estança, que podrien ser el suport d’algun tipus d’estructura 
relacionada amb una llar de foc central.

El material recuperat en aquesta campanya (una serra, un 
ganivet, vaixella de vernís negre calè, fragments d’àmfora, etc.), 
juntament amb el material recuperat en les campanyes anteriors 
(Pujol et al., 2014), no permet establir una funció clara per aquest 
espai. Possiblement caldrà esperar a l’excavació dels àmbits adja-
cents per aportar una interpretació amb garanties.

D’acord amb la interpretació preliminar, el carrer 3 correspon 
a un espai públic que seguint una orientació N-S comunicaria un 
dels accessos a l’assentament (a l’extrem del camí d’accés est) amb 
l’interior del jaciment, tot estructurant diverses construccions al 
seu entorn. La intervenció de 2013 ha permès confirmar la seva 
existència i recuperar alguns materials (àmfora, monedes, etc.) 
en els nivells d’enderroc que el cobria parcialment, possiblement 
provinents del sector 4, tot confirmant l’ús de la via en la fase III 
del jaciment. D’altra banda, l’aflorament del substrat rocós just 
a ponent del carrer confirma l’aterrassament de la zona, tal com 
ja apuntaven les primeres prospeccions geofísiques efectuades 
a l’indret. 

Fig. 4. El carrer 3 en procés d’excavació.

El sector 8 correspon a un espai de grans dimensions ubicat 
a l’extrem nord-est de la zona 2, arran de la muralla (Figrua 5). 
La intervenció en aquesta estança ha permès comprovar que 
presenta un estat de conservació molt precari en el seu extrem 
est, on la muralla (UE 11000) es troba pràcticament desapare-
guda. L’excavació dels nivells d’enderroc i ús de l’habitació ha 
permès localitzar una gran quantitat de fauna, majoritàriament 
en connexió anatòmica i que, a falta de concloure els estudis 
pertinents, es tractaria de bòvids i suids. No ha estat possible 
conèixer la funcionalitat de l’àmbit ni determinar si forma part 
d’un edifici de més entitat, si bé cal destacar que presentava 
molt poc material ceràmic en comparació als sectors circum-
dants (Figura 5).

L’excavació a l’espai situat a l’oest dels sectors 2, 3 i 7 va 
permetre delimitar un nou sector (sector 10) (Figura 7). Aquest 
àmbit donava accés als sectors 3 i 7, i presentava una porta en 
el seu costat sud, al costat de l’accés al sector 2, un espai encara 
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mament llancívol: projectils de fona i puntes de catapulta. S’ha 
localitzat també un ampli i variat ventall de materials ceràmics de 
produccions diverses: un dolium, dues àmfores, diverses peces de 
vernís negre calè i ceràmiques de producció local, entre d’altres. 
A diferència dels àmbits circumdants, en aquest espai s’han recu-
perat fins a 7 monedes de tradició ibèrica de les seques Iltirkesken, 
Ilturo, Kese, Bolskan i una unitat de seca indeterminada.

Els materials localitzats en la campanya de 2013 correspo-
nents a la fase III concorden clarament amb els localitzats en les 
intervencions anteriors (Padrós, Pujol i Sala, en premsa). Així 
doncs, es reforçaria la tesi d’una última fase d’ocupació de Puig 
Ciutat en el període comprès entre els anys 65 i 35-25 aC.

El creuament de la cronologia, i els clars indicis de destrucció 
recollits en el jaciment amb els fets històrics, situen el moment 
final de Puig Ciutat en el transcurs de la guerra civil entre Juli 
Cèsar i els partidaris de Gneu Pompeu. Possiblement caldria 
situar-lo en els primers moments del conflicte (49 aC), quan Fabi 
és enviat per Cèsar des de Narbona a creuar els Pirineus i obrir 
els passos controlats per les guarnicions dels pompeians Afrani 
i Petreius, atrinxerats a Ilerda (Cèsar BC 1, 37, 1-3).

PerSPecTiVeS de FUTUr
Com ja s’ha comentat, la campanya de 2013 s’ha emmarcat dins 
el segon bienni d’un projecte de sis anys. El canvi de legislació 
en el camp dels projectes arqueològics ha avortat els anteriors 
projectes, impedint realitzar una campanya d’excavació i pros-
pecció durant l’estiu de 2014, tal com s’havia fet anualment 
des de l’inici del projecte. Així doncs, en aquest moment s’està 
esperant que el nou projecte, sota el qual desenvolupar la re-
cerca al jaciment, permeti continuar treballant amb les millors 
condicions possibles.

La recent aprovació del projecte Excavació i consolidació del 
jaciment de Puig Ciutat, finançat per l’empresa Cedinsa dins el 
programa de l’1% Cultural derivat de les obres de l’Eix Trans-
versal, permetrà dur a terme una campanya d’excavació a finals 
de 2014. Aquesta intervenció es centrarà a recuperar la muralla 
i l’accés est a l’assentament, situat en el punt de contacte entre 
el camí est i el carrer 3.

D’altra banda, el desenvolupament del projecte Puig Ciutat, 
capital romana del Lluçanès (FEDER-GRI/1184/2012) finançat 
per la Unió Europea, permetrà posar en valor al jaciment, amb 
la museïtzació de part de les estructures excavades. Alhora, s’es-
pera que esdevingui un element de cohesió social entre els dos 
principals nuclis de població del municipi d’Oristà: Oristà i La 
Torre d’Oristà.

BiBlioGraFia

Garcia, Ekhine; Padrós, Carles; Pujol, Àngels; Sala, Roger; 
Tamba, Robert. «Resultats preliminars de la primera campanya 
d’excavació al jaciment de Puig Ciutat (Oristà, Osona)». Ausa, 
vol. XXIV – 166 (2010).

Padrós, Carles; Pujol, Àngels; Ble, Eduard. «El final de la repú-
blica romana en el Noreste peninsular. Un “paisaje de conflicto” 
en Puig Ciutat (Oristà, Barcelona)». Actas del Congreso de Jóvenes 
en Investigación Arqueológica. Barcelona, 7-11 de maig de 2013 
(en premsa).

Padrós, Carles; Pujol, Àngels; Sala, Roger (2012). Projecte d’ex-
ploració del jaciment arqueològic de Puig Ciutat i el seu entorn (Oris-
tà, Osona). Bienni 2012-2013. Arxiu del Servei d’Arqueologia i 
Paleontologia de la Generalitat de Catalunya [inèdit].

Padrós, Carles; Pujol, Àngels; Sala, Roger. «El jaciment tardore-
publicà de Puig Ciutat (Oristà, Osona): nous mètodes aplicats a 
l’arqueologia de recerca». Tribuna d’Arqueologia 2012-2013 (en 
premsa).

Pujol, Àngels; Padrós, Carles; Sala, Roger. «El jaciment de Puig 
Ciutat (Oristà, Osona) i el seu entorn. Resultats de les campa-
nyes de prospecció i excavació 2010-2012». II Jornades d’Arque-
ologia de la Catalunya Central (2014).

Sala, Roger; Padrós, Carles; Pujol, Àngels (2010). Projecte d’ex-
ploració i avaluació del jaciment arqueològic de Puig Ciutat. Arxiu 
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya [inèdit].

Tamba, Robert; Garcia, Ekhine; Pujol, Àngels; Padrós, Carles; 
Sala, Roger. «Example of strategy for an optimized digital map-
ping of an excavation. Implementation in the site of Puig Ciutat, 
Oristà, Barcelona» Computer Applications and Quantitative Met-
hods in Archaeology. Univesité Paris 1. Panthéon-Sorbonne. París, 
22-25 d’abril de 2014 (en premsa).



III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014 /actes

/ 162

Intervenció arqueològica al nucli 
antic dels Prats de Rei (Anoia)
Dídac PÀMIES, Iñaki MORENO1

SItuacIó gEOgRÀfIca
La intervenció arqueològica s’ha dut a terme al municipi dels 
Prats de Rei. L’àmbit d’actuació s’ha localitzat al nucli antic de 
la vila (Coordenades UTM ETRS89: X=378670 / Y=4618098, 
a 607,5 m sobre el nivell del mar). El municipi dels Prats de Rei 
se situa al nord de la comarca de l’Anoia, abraça una superfície 
de 32,45 km2, limita amb els municipis de Sant Pere Sallavinera, 
Calaf, Sant Martí Sesgueioles, Pujalt i Veciana, Copons, Rubió i 
Aguilar de Segarra, i està format per diferents nuclis de població 
com la Manresana, Seguers i Solanelles, essent la vila dels Prats 
el nucli més important.

INtRODuccIó
Entre els anys 2012 i 2013 s’han realitzat diverses intervencions 
arqueològiques al nucli antic motivades pel “Projecte d’urbanit-
zació dels carrers del casc antic de Prats de Rei” que han posat 
al descobert nombroses restes arqueològiques que abracen una 
cronologia des de l’ibèric antic fins a l’època moderna.

Les intervencions arqueològiques s’han realitzat en diverses 
campanyes i han estat dirigides pels arqueòlegs Iñaki Moreno 
(del 15 al 25 de maig de 2012, campanya emmarcada dins les 
excavacions d’urgència de la Generalitat) i Dídac Pàmies (cam-
panyes del 10 d’abril a l’11 de maig de 2012 i del 17 de gener al 
14 de juliol de 2013).

cONtExt hIStòRIc, aRquEOlògIc  
I aNtEcEDENtS
Fins avui, les restes arqueològiques identificades al municipi 
no proporcionaven una cronologia més enllà dels segles III-II 
a.C, establint així un primer moment d’ocupació vers el perí-
ode ibèric final/romà republicà. No obstant això, els resultats 
arqueològics que presentem permeten establir un origen ja des 
del segle V-IV a.C.

Durant el període alt imperial, el municipi es convertí en 
un dels més importants de la Catalunya central, com així ho 
evidencien el conjunt de sis làpides honorífiques (datades entre 
els segles I i III d.C). D’aquest conjunt en destaquen dues ins-
cripcions. Una on hi consta Municipium Sigarrensis (segle I dC) i 
una segona on hi apareix Ordo sigarrensis (segle III dC), que de-
mostren l’existència d’un òrgan administratiu d’un territori, amb 
un centre neuràlgic que gaudeix de la catalogació de municipi 
a partir del segle I d.C, després de la concessió del ius latii per 
part de l’emperador Vespasià i que comportà que els habitants 
passessin a considerar-se ciutadans de Roma.

Tot i la rellevància històrica que assumí el municipi i l’exis-
tència d’una extensa zona amb restes arqueològiques del període 
romà republicà, no es coneixen restes arqueològiques que cons-
tatin l’existència d’un nucli urbà important en època altimperial.
Per aquest motiu, alguns autors plantegen la hipòtesi que es 
tracti d’un centre vertebrador d’un territori ocupat per pobla-
ció dispersa assentada en villae. L’augment de la fe cristiana 
dins l’imperi romà comportà que, a partir dels segles IV i 
V, algunes de les villae i alguns edificis o espais públics més 

1. Dídac Pàmies (ANTEQUEM S.L./CAT PATRIMONI) i Iñaki Moreno (ÀTICS SL).

rellevants es transformessin en centres de culte de la nova 
religió, motiu pel qual trobem una zona de necròpolis tardo-
antiga a l’O del temple de Santa Maria, la qual fou excavada 
parcialment durant la dècada dels 70 pel Grup de Recerca 
Arqueològica Sigarra.

Entre els segles VIII i IX, el territori de la Segarra passa a 
formar part del Califat de Córdoba, convertint-se en territori 
de frontera un cop establerta la Marca hispànica a la línia dels 
rius Llobregat-Cardener. La zona fou ocupada per pobladors 
de tribus berebers, dels quals s’han identificat els topònims de 
Calaf i Veciana.

A finals del segle IX, el comte Guifré el Pilós conquerí noves 
terres als musulmans, establint els límits de la frontera ponentina 
fins al castell de Queralt (Bellprat). Organitzà el comtat d’Osona-
Manresa i propicià la repoblació dels nous territoris conquerits.

El primer document on apareix citat el municipi correspon 
a una carta de donació del temple de Santa Maria, feta pel 
comte Sunyer als monjos del monestir de Santa Cecília de 
Montserrat a l’agost de l’any 945. Aquest document diu: en el 
camp de Segarra, les esglésies que s’anomenen dels Prats, amb els 
seus altars, amb la vila vella i els seus prats, i vint mujades de terra 
erma amb ses muntanyes.

Desconeixem el motiu real de la utilització del plural referent 
a les esglésies (Pera, 1994). No obstant això, l’existència d’un 
temple cristià que probablement tindria els orígens vers l’èpo-
ca paleocristiana (Sales, 2011) és evident i estaria directament 
relacionada amb els enterrament tardoantics excavats durant la 
dècada dels 70.

El privilegi més antic concedit a la vila fou la carta de po-
blament atorgada pel rei Alfons I el Cast, amb data de 6 de de-
sembre de 1188, que en virtut del seu nou caràcter reial, passarà 
a anomenar-se Prats del Rey (Salazar, 2012). A principis del segle 
XIII es creà la sots-vegueria dels Prats de Rei, una subdivisió 
de la vegueria de Cervera que englobava els termes de Prats de 
Rei, la Manresana, Montfalcó el Gros, Sant Puvim (Sant Pere 
Desvim), Vallmanya, Solanelles, Puigdemàger, Segur, Quadra 
del Galí, Puigfarner, les Coromines, Sant Pere Sallavinera, la 
Fortesa i Boixadors.

A les acaballes del segle XIV el municipi fou encerclat 
amb muralles. En un manuscrit de l’any 1385, els jutges i pro-
homs de la vila dels Prats de Rey, acordaren crear un censal de 
30.000 sous de capital i 1.400 sous de pensió anual al noble 
Pere Dolius de la vila de Sampedor, per tal de sufragar un deute 
acumulat entre els anys 1375 i 1377 “pro constructione murorum 
et vallorum villa aedicte” (per a la construcció de les muralles i 
valls de dita vila) (Vila,. 2003 2a ed.).

L’emmurallament fou requerit pel monarca Pere III el 
Cerimoniós, el qual es trobava embrancat en una guerra entre 
els anys 1356 i 1375, contra Pere I el Cruel de Castella. Una 
efemèride històrica en la qual el municipi dels Prats de Rei 
fou un important protagonista va ser la Batalla dels Prats de 
Rei, que s’emmarcà dins el context històric de la Guerra de 
Successió.

A la tardor de l’any 1711 Els Prats de Rei va ser escenari 
de forts combats entre les forces dels dos exèrcits contendents 
durant la Guerra de Successió. Aquests fets quedaren narrats 
a “Diario de lo sucedido en el campamento de Prats de Rey, desde 
septiembre a diziembre de 1711”, ressenya elaborada per l’estat 
major del comte de Starhemberg. Les tropes borbòniques in-
tentaven accedir a Igualada per atacar posteriorment la ciutat 
de Barcelona, però les tropes austriacistes n’impediren l’accés 
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a la zona dels Prats de Rei, iniciant així una batalla de desgast 
i de posicions.

En veure frenat l’accés a la capital de l’Anoia, el Duc de 
Vendome intentà accedir a Barcelona per la via del Cardener i, 
per aquest motiu, inicià el setge de Cardona al novembre de l’any 
1711. A partir d’aquest moment Els Prats de Rei es convertí en 
un punt d’enviament de tropes i avituallament a ambdós exèrcits 
protagonistes al setge de Cardona.

L’enfrontament finalitzà al desembre del mateix any, sense 
que les tropes austriacistes cedissin un pam de terra.

RESultatS
Els treballs de seguiment arqueològic han afectat el carrer Nou, 
carrer del Forn, carrer Isidre Forn, Plaça Major, carrer de l’Abat, 
carrer de Carme Muñoz, carrer de l’Església, carrer de Baix, 
carrer del Mur, plaça de la Sardana i carrer del Ravalet. S’han 
identificat diferents restes arqueològiques que es poden agrupar 
en set fases cronològiques diferenciades:
•	Fase I: Ibèric antic (segles VI-V a.C).
•	Fase II: Ibèric ple (segles IV-III a.C).
•	Fase III: Ibèric final/romà republicà tardà (segles II-I a.C).
•	Fase IV: Època tardoantiga (segles IV-V d.C).
•	Fase V: Època medieval (segles X-XIV).
•	Fase VI: Època moderna (segles XV-XVIII.

fase I: Ibèric antic (segles VI-V ac) 
D’aquest període s’han identificat restes únicament a la zona 
del carrer de l’Abat i al carrer de Carme Muñoz, davant de 
l’actual església de la Mare de Déu del Portal. Es tracta d’un 
retall excavat a l’estrat geològic situat front l’església i que pros-
segueix pel carrer de l’Abat amb una disposició de SE a NO. 
A l’extrem S del retall, s’ha efectuat un sondeig fins a exhaurir 
l’estratigrafia, constatant l’existència d’un pany de mur de car-
reus més o menys ben escairats, lleugerament atalussat, amb 
la mateixa disposició que el retall ja descrit. Ambdós elements 
corresponen a una estructura defensiva formada per un petit 
tram de muralla i el fossat a la part exterior. La cronologia que 
ens proporciona l’estrat inferior de rebliment del fossat, ubica 
la fortificació en una cronologia ante quem als segles V i IV 
a.C (ceràmica àtica de vernís negre). Observant la topografia 
actual del municipi s’observa com el carrer de l’Abat presenta 
una alineació diferent a la resta de carrers, fet que probablement 
respongui a que aquest s’adaptà a l’existència de la muralla i el 
fossat. Per altra banda, al llarg de tot el carrer s’ha identificat un 
dels estrats de rebliment del fossat. La disposició de les restes 
localitzades i el traçat del carrer de l’Abat ens fan plantejar la 
hipòtesi que, a la petita elevació on actualment hi trobem la 
fàbrica de la Farinera, s’hi ubicaria l’oppidum ibèric original, 
que en cas d’ocupar tota la superfície del turó, tindria una ex-
tensió de 6.000 m2 aproximadament.

fase II: Ibèric ple (segles V-III a.c)
D’aquest període s’ha documentat un mur que s’adossa a la mu-
ralla de la fase anterior i està construït al nivell d’amortització 
del fossat. Cronològicament se situa entre els segles IV i III a.C, 
ja que està amortitzat per nivells del segle III a.C. A la plaça 
situada a l’O de l’església de Santa Maria, s’han documentat dos 
murs, que configuren un angle recte, dels quals en desconeixem 
la funcionalitat.

En aquest cas, s’ha identificat el nivell de circulació que situa 
el moment d’utilització de l’espai cap al segle IV a.C, mentre que 
el moment d’abandó es situaria a les acaballes del segle III a.C.

fase III: Ibèric final/romà republicà tardà (segles II-I a.c)
S’han identificat nombroses restes al llarg del municipi però, per 
motius d’obra, no se’n ha pogut realitzar l’excavació arqueològica 
de la major part, limitant-nos a documentar els corresponents 
estrats d’enderroc. Així doncs, s’ha identificat un àmbit amb 
abundants restes de tovot a l’extrem O del carrer del Mur, dos 
murs i un paviment de lloses al tram central del mateix carrer, 
quatre sitges i una petita canalització al carrer de l’Església i al 
carrer de Baix i cinc murs paral·lels amb disposició EO a l’extrem 
S del carrer de Carme Muñoz, que configuren diferents àmbits.

En relació amb a aquests últims murs esmentats, el grup 
de recerca arqueològica Sigarra hi va realitzar un petit sondeig 
l’any 1973, identificant restes ceràmiques que proporcionaven 
una cronologia d’abandonament de l’espai vers els segles II i I 
a.C. Aquesta mateixa cronologia és la que ens proporciona l’escàs 
material ceràmic recuperat dels estrats d’enderroc i rebliment de 
les estructures d’aquesta fase.

Fig. 1. Ocupació hipotètica de l’oppidum ibèric dels Prats de Rei.

També s’han identificat altres estructures amb una cronolo-
gia similar que configuren una subfase cronològica posterior. Es 
tracta d’un paviment de grans lloses al carrer de Carme Muñoz 
que cobreix parcialment un dels murs, així com un mur i un 
dipòsit d’opus signinum al tram central del carrer del Mur, els 
quals s’adossen als murs anteriors.

A la zona de la plaça front l’església de la Mare de Déu del 
Portal s’han identificat diversos nivells d’enderroc i abandona-
ment que s’emmarquen en un context cronològic entre els segles 
II i el primer quart del segle I a.C.

fase IV: Època tardo-antiga (segles IV-V d.c)
D’aquesta etapa històrica s’ha identificat una zona de necròpolis 
a l’O de l’església de Santa Maria, formada per un conjunt de sis 
tombes de les quals se n’han excavat cinc. La construcció de les 
tombes correspon a un retall excavat al terreny, a l’interior del 
qual s’hi construeixen les caixes a base de material lític i/o tegula. 
Tipològicament, s’han identificat tres sepultures diferenciades:
•	Caixa de tegula (Tomba 1) 
•	Caixa de grans lloses (Tombes 2, 3, 5 i 6) 
•	Sarcòfag monolític (Tomba 4).

Les lloses emprades per a la construcció de les tombes cor-
responen a elements arquitectònics d’època romana, com lloses 
de paviments que presenten els encaixos per a les castanyoles o 
una cornisa motllurada amb restes de pintura blanca. L’espai del 
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cementiri es divideix en dues àrees a diferent alçada, una a la 
banda N i una segona a la banda S, a una cota inferior (40 cm). 
Cal destacar, però, que els nivells de circulació s’han identificat 
en base a les cotes de les cobertes de les tombes i a la llinda de la 
porta d’accés d’un edifici de caràcter funerari, atès que l’espai es 
troba seccionat per enterraments d’època moderna.

A l’àrea N s’hi identifiquen les tombes 1 i 2, que estarien 
relacionades amb un vestíbul del que se’n conserven dos murs 
perpendiculars que presenten enlluït de calç al parament vist. 
L’espai està pavimentat amb morter de calç i al N s’hi documenta 
una petita pica d’obra per emmagatzemar líquid. A l’O d’aquest 
espai es conserven dos graons que permetien accedir a la cambra 
funerària on hi trobem les dues sepultures. Val a dir que a la paret 
O s’hi ha identificat, a la llinda d’accés, l’orifici per encabir-hi el 
passador de la porta que separava el vestíbul de la cambra.

Aquest edifici presentava una coberta amb tegula i ímbrex, ja 
que tant al vestíbul com a la cambra funerària s’hi han recuperat 
abundants restes d’aquest material constructiu. Les restes òssies 
d’ambdós sarcòfags apareixen acumulades i sense connexió ana-
tòmica a l’extrem est. En una d’aquestes tombes s’ha identificat 
un retall que secciona tant la coberta com les parets, entenem 
que originat per a l’espoli de la sepultura per tal de recuperar o 
bé l’aixovar o bé els béns personals de l’individu.

A tall d’hipòtesi, aquests elements semblen indicar l’existèn-
cia d’un edifici funerari o mausoleu, tot i que no s’ha localitzat 
el tancament per la banda S.

Fig. 2. Vestíbul i restes de tombes de la necròpolis tardo-antiga.

capes de morter i opus signinum per acabar amb una lauda musiva 
o mosaic funerari.

El mosaic es divideix en tres parts. A la part exterior hi tro-
bem una franja de decoració geomètrica a base de cercles, seguit 
d’una segona franja amb un nus salomònic amb marbres de fins 
a sis colors i un motiu central format per un fragment de crismó 
amb la lletra grega omega a la banda dreta del cercle.

A la dreta del crismó hi apareix parcialment de nou el nus 
salomònic, fet que ens indica que el mosaic originalment presen-
tava una decoració simètrica, amb una amplada de fins a 0,8 m. 
Als laterals estava delimitat per fragments de tegula disposada 
de forma vertical, de la qual només s’ha conservat un fragment 
a la banda NO.

Fig. 3. Lauda musiva i restes del paviment d’opus signinum que l’en-
voltava.

A l’exterior d’aquest hipotètic edifici s’hi documenten la 
resta de sepultures (àrea S). El grup està format per les tombes 
de la 3 a la 6. Una activitat molt habitual era la reutilització de 
les sepultures com així s’ha constatat a la tomba 3, on s’hi han 
identificat un total de cinc individus sense connexió anatòmica. 
Aquesta tomba presenta la peculiaritat que al coronament de 
les parets s’hi dipositaren diverses lloses primes sobresortint 
de les parets cap a l’exterior (indicatiu del nivell de circulació), 
damunt les quals s’hi assenta la coberta de grans lloses segellada 
amb morter.

La tomba 5, situada més al S, és la que ens presenta la co-
berta més destacable, la qual ens confirma el caràcter cristià del 
conjunt del cementiri i ens permet ubicar-lo cronològicament 
entre la segona meitat del segle IV i principis del segle V d.C. 
Damunt de la coberta de grans lloses s’hi assenten un seguit de 

Aquest tipus d’enterrament amb coberta musiva sorgeix al 
nord d’Àfrica, entre la segona meitat del segle IV i la primera 
meitat del segle V, amb els exemples més rellevants a Algèria. Els 
mosaics trobats a Hispania segueixen un estil artístic d’influència 
africana (Duval, 1976). És el cas dels mosaics documentats a les 
necròpolis paleocristianes de Tarraco, Egara o Barcino, i mante-
nen unes mides estàndards, amb una longitud aproximada de 2 
m i una amplada que oscil·la entre 0,8 i 0,9 m.

A la necròpolis situada a la plaça d’Antoni Maura de Bar-
celona, s’hi localitzà un mosaic sepulcral estilísticament molt 
similar al documentat en la present intervenció, ja que presenta 
un motiu central format per un crismó i el perímetre decorat 
amb un nus salomònic. Estava situat dins un edifici, juntament 
amb més inhumacions, totes elles cobertes amb un paviment 
d’opus signinum per tal de ressaltar i donar més importància a la 
tomba amb la coberta de lauda musiva.

Així doncs, trobem en aquest conjunt sepulcral, un paral·lel 
molt similar al conjunt documentat als Prats de Rei, tant pel què 
fa a l’estil artístic del mosaic com per la pavimentació de l’espai, 
ja que en aquest cas també s’ha identificat un petit fragment de 
paviment d’opus signinum a l’extrem NO de la tomba (adossat 
a la tegula vertical) que cobreix la tomba 4 i que probablement 
envoltaria el mosaic.

Desconeixem, però, si formava part d’un àmbit cobert o si 
es tractava d’un espai a cel obert ateses les escasses restes recu-
perades. Tanmateix, a la península ibèrica s’identifiquen laudes 
musives tant en espais tancats (plaça Antoni Maura) com en 
espais oberts (necròpolis de Tarragona i Terrassa).

Alguns autors vinculen aquests tipus d’inhumacions a per-
sonatges vinculats o pertanyents a l’alta jerarquia eclesiàstica, 
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mentre que d’altres autors ho relacionen a ciutadans amb un 
elevat poder adquisitiu que formarien part de les elits locals, 
atès l’elevat cost econòmic que suposa un tipus d’enterrament 
d’aquestes característiques. En aquest cas ens decantem cap a la 
segona opció, ja que l’individu inhumat correspon a una dona 
d’una edat compresa entre els 30 i 34 anys, inhumada vers les 
acaballes del segle IV i inicis del segle V (entre els anys 364 i 
424 dC)2, per tant descartem que formés part de la jerarquia 
eclesiàstica ja que era una institució reservada al sexe masculí.

Possiblement el tancament per la banda S el trobem en un 
mur identificat únicament al tall O de la rasa de l’actual cla-
veguera, tot i que la falta de superfície excavada i l’alt nivell 
d’afectació per actuacions posteriors que presenta l’espai no ens 
permet afirmar aquesta teoria.

Al centre del pla inferior s’ha documentat un lacus de planta 
oval. El fet de trobar-se en una zona sepulcral, i de marcat ca-
ràcter cristià, ens porta a plantejar dues hipòtesis sobre la seva 
funcionalitat. Per una banda, es podria tractar d’una estructura 
per a la neteja i preparació del cos com a pràctica de purificació, 
atès que així ho exigia el ritual cristià, mentre que d’altra banda 
es podria tractar de les restes d’una pica baptismal.

A les tombes 4 i 5, on s’ha pogut identificar l’individu in 
situ, s’ha observat que els cossos estan dipositats en posició de 
decúbit supí, amb el cap al SO i els peus al NE. En tots els casos, 
les sepultures estan segellades amb morter de calç, pràctica que 
segueix el ritual d’inhumació cristià, per tal de preservar el cos i 
proporcionar un descans al difunt per a la resurrecció.

La tipologia de les tombes (caixa de tegula, caixa de lloses i 
sarcòfag monolític), l’existència del mausoleu o edifici funerari i 
de la zona pavimentada amb opus signinum ressaltant el mosaic 
sepulcral, ens indiquen que ens trobem en una zona funerària que 
marca una clara diferenciació social, destinada a les elits locals.

Per altra banda, l’organització de les tombes és ordenada, sense 
detectar superposicions ni seccionaments unes a les altres. Aquest 
fet ens indica que, segurament, estarien senyalitzades externament 
per tal de mantenir una ordenació de l’espai, preservar la memòria 
del difunt i permetre la reutilització dels sarcòfags (Beltran, 2010).

No és d’estranyar tampoc la ubicació de la necròpolis a les pro-
ximitats del temple de Santa Maria que, tot i que l’actual edifici fou 
construït al segle XVII, es té constància documental de l’existència 
de l’església de Santa Maria ja des de l’any 945. Com apunten alguns 
autors, tot i l’absència de documents escrits, moltes esglésies d’aquest 
període s’edificaren sobre restes d’edificis de culte anteriors, els quals 
tenen els orígens vers l’antiguitat-tardana (Sales, 2011).

fase V: Època medieval (segles x-xIV)
Com succeeix a diferents indrets de Catalunya a la segona meitat 
del segle XIV, amb el regnat de Pere III el Cerimoniós, es fortifi-
caren nombroses viles i els Prats de Rei no en fou una excepció; 
s’han localitzat diferents trams de la muralla, datats gràcies a la 
ceràmica recuperada de les corresponents rases de construcció.

Cal destacar que, en un plànol realitzat per l’exèrcit borbònic 
a la tardor de l’any 1711 durant la Batalla de Prats de Rei, el 
perímetre de muralla representat coincideix perfectament amb 
l’alineació dels trams de muralla identificats, fet que evidencia 
que el perímetre construït a finals del segle XIV perdurarà fins 
a principis del segle XVIII. D’aquests trams en destaquem dos 
situats als extrems del carrer de Mur. El primer pany se situa a 
la confluència del carrer del Mur amb la plaça de la Sardana i 

2. Análisis de C14 UBAR-1306 1620 +/- 30 BP

discorre en sentit NO-SE i finalitza de manera sobtada, potser 
responent a l’existència d’un accés en aquest indret.

El segon llenç de muralla queda ubicat a la confluència del 
carrer del Mur amb el carrer Josep Maria Llobet. És obrat mit-
jançant carreus ben escairats per la cara visible, amb unes mides 
estàndard que es poden estipular en 0,40 m de llarg per 0,20 m 
d’alt. Compta amb una inflexió en direcció S com si es tractés de 
l’arrencament d’una torre o baluard i el que semblava una escarpa 
afegida al pany de muralla.

Figura 4 i 5. Panys de muralla localitzats als extrems del carrer del Mur.
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Se’ns fa evident que es tracta de dos llenços d’època medieval 
parcialment enderrocats, possiblement arran de la Guerra de 
Successió, com es veu a la sèrie de detalls dels plànols elaborats 
en el context de la Guerra de Successió, on la ubicació dels trams 
de muralla documentats coincideixen amb torres o baluards exis-
tents als angles de la vila.

Finalment, s’ha de ressenyar la troballa d’un paviment enllo-
sat a la confluència del carrer del Mur amb el carrer de Carme 
Muñoz, que sembla quedar amortitzat en algun moment a partir 
del segle XVII.Consultant novament la cartografia d’època mo-
derna podem identificar l’enllosat documentat amb el paviment 
d’accés al portal existent a la muralla, a tocar de l’església de la 
Mare de Déu del Portal.

L’església actual, de línies barroc-neoclassicistes fou bastida 
entre els anys 1765 i 1787 i està ubicada en el mateix lloc que 
ocupava originàriament el Portal Major de la muralla, en el qual 
s’hi obria una petita capella on es venerava la imatge gòtica de la 
Mare de Déu. Sembla que a mitjans del segle XVIII la capella 
ja es trobava en un estat ruïnós.

Sembla clar, així, que els trams de muralla documentats tan-
quen la vila, deixant fora gran part de les zones d’hàbitat relaci-
onades amb el període ibèric a la llum de les darreres troballes 
arqueològiques efectuades.

Restes del paviment front la Mare de Déu del Portal i 
detall de la ubicació de la capella de la Mare de Déu del 
Portal, on hi havia el Portal Major de la muralla amb el camí 
d’accés. Plan de Prat de Rey Avec ses Attaques, Biblioteca Na-
cional de España

Com es pot veure a la imatge, davant la petita capella hi ha 
un vial d’accés obliquo que surt de la via principal, al S de la 
vila, i que sembla acabar en una plataforma rectangular davant 
la capella. A banda, al sector O del carrer de Carme Muñoz, i 
a mitja alçada del carrer, s’ha identificat un mur disposat de N 
a S amb un fossat a la banda E amb una profunditat de 3,15 
m. La factura del mur (carreus ben escairats lligats amb argila 
assentats damunt la roca) i l’existència del fossat ens indiquen 
que es tracta d’una estructura defensiva, així mateix, la ceràmica 
identificada al fons del fossat ens proporciona una cronologia 
entre els segle XI-XIV.

A nivell interpretatiu ens porta a plantejar dues hipòtesis. En 
primer lloc que es tracti d’un primer recinte emmurallat ante-
rior al recinte de finals del segle XIV i, en segon lloc, es podria 
tractar d’un element de defensa d’un edifici ubicat intramurs. 
Tot i així, la poca superfície excavada no ens permet determinar 
cap de les dues hipòtesis. D’aquesta fase també s’ha identificat 
una zona de necròpolis formada per tres espais distants uns dels 

altres al voltant de l’església de Santa Maria, amb enterraments 
de diversa tipologia:
•	Planta fusiforme amb ressalt antropomorf a la capçalera 

(Tombes 7, 8, 9 i 10) 
•	Sarcòfag (Tombes 13, 14 i 15) 
•	Caixa de lloses (Tombes 11, 12, 16 i 18)
•	Cista (enterrament en posició secundària. Tomba 17).

Front la façana N del temple s’ha identificat un primer con-
junt format per les tombes 7, 8, 9 i 10, excavades a l’estrat geo-
lògic. Presenten planta fusiforme amb ressalt antropomorf a la 
capçalera. S’hi han identificat quatre individus adults (la tomba 
central presenta una reutilització de l’estructura) i un nounat.

La falta d’estrats arqueològics associats ens obliga a datar les 
sepultures emprant criteris tipològics i comparatius. Així doncs, 
ens remetem a les tombes localitzades a l’església vella de Sant 
Menna (Sentmenat, Vallès occidental) on es pogué realitzar una 
classificació tipològica de les fosses, de manera que les tombes 

Fig. 6. Ubicació dels trams de muralla documentats sobre detall del plànol 
Plan de Prat de Rey Avec ses Attaques, Biblioteca Nacional de España. 

Figures 7 i 8. Restes del paviment front la Mare de Déu del Portal i detall 
de la ubicació de la capella de la Mare de Déu del Portal, on hi havia el 
Portal Major de la muralla amb el camí d’accés. Plan de Prat de Rey Avec 
ses Attaques, Biblioteca Nacional de España.
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de planta fusiforme amb ressalt antropomorf es poden ubicar 
cronològicament entre els segles IX-X.

Cal destacar que, a l’individu que reutilitza una de les sepul-
tures, se li ha realitzat un anàlisi de C14 que ha permès ubicar 
cronològicament les restes entre les acaballes del segle XI i la pri-
mera meitat del segle XII (entre els anys 1084 i 1144)3. Aquest 
fet no es contradiu amb les cronologies proposades per a aquest 
tipus de tomba, ja que es tracta d’un enterrament secundari, amb 
les restes òssies del primer individu al damunt.

Al mateix terme municipal dels Prats de Rei trobem altres 
exemples de sepultures excavades a la roca, com és el cas de 
les necròpolis de cal Seuba, Pedrafita, Solanelles, Seguers i la 
Manresana, així com la necròpolis de Vilallonga a Sant Martí 
Sesgueioles. Per a aquests casos es proposa un horitzó cronològic 
entre els segles IX i X, relacionat amb el moment de repoblació, 
sense descartar, però, que ja existissin des del segle VIII i amb 
una perdurabilitat fins al segle XII-XIII (Enrich; Sales; Enrich, 
2002).

El segon grup de tombes es localitza front la finca núm. 8 del 
carrer d’Isidre Forn. Es tracta de dues sepultures també excava-
des a l’estrat geològic, amb caixa i coberta de lloses (Tombes 11 i 
12). En aquest cas s’ha identificat un individu adult i un infantil 
a la tomba situada més a l’est, i un individu adult a la tomba més 
occidental. Com en el cas anterior, la datació de les sepultures 
s’ha realitzat en base a les precisions tipològiques. Es tracta de 
sepultures que es documenten en períodes extensos, que se situen 
des del segle VI i perduraren fins al segle XIII.

Al S de l’absis de l’actual església s’hi han documentat cinc 
enterraments. Tres d’ells aprofiten parts de sarcòfags de perío-
des anteriors (Tombes 13, 14 i 15), un quart, molt malmès, en 
una possible cista obrada amb còdols (Tomba 16) i, finalment, 
un cinquè que apareix en posició secundària en una petita cista 
(Tomba 17). Sembla que l’enterrament d’un dels sarcòfags afectà 
un enterrament anterior de caixa de lloses, fet que motivà la re-
cuperació de les restes òssies i la deposició en aquesta petita cista.

S’ha pogut realitzar una petita excavació de l’estrat on s’han 
realitzat els sepelis que proporciona una cronologia post quem als 
segles VIII-X per a les sepultures. Més al SO, al tall de la rasa 
per al nou clavegueram, s’hi ha identificat una última tomba 
(Tomba 18) corresponent a un enterrament amb caixa de lloses 
que, com en els casos anteriors s’ha ubicat cronològicament vers 
els segles X-XIII.

Pel que fa al perímetre sepulcral, s’ha localitzat un mur al 
S del carrer del Mur disposat de forma paral·lela als sarcòfags 
que, sobreposant els teòrics trenta passos (30 m) que s’establei-
xen com a sagrera a partir dels segles XI-XII al voltant de les 
esglésies (Farías; Martí; Catafau, 2007), coincideixen plenament. 
Per tant, és versemblant creure que es tracti del límit meridional 
de la sagrera.

S’han identificat diferents estructures d’aquest període al 
llarg del nucli urbà, com un petit paviment front la finca núm. 
17 al carrer del Forn, un mur al passatge que uneix el carrer Nou 
amb el carrer del Ravalet, dos murs a la part alta del carrer de 
Carme Muñoz i una canalització al S d’aquest mateix carrer.

Més destacable és la identificació d’un edifici semisoterrat 
al S del carrer de l’Església. Està format per tres murs paral·lels 
units per arcs dels quals només se’n conserven els arrencaments, 
cosa que sembla insinuar una línia d’arc de mig punt. A l’àmbit 
situat al N s’hi han identificat, únicament en planta, dues sitges 
i un retall indeterminat. L’accés a l’edifici el trobem a ponent, on 

3. Anàlisis de C14 UBAR-1307 900 +/- 30 BP

s’hi localitza el retall de la polleguera excavat a l’estrat geològic. 
L’espai funcionaria com a celler i s’ubicaria cronològicament en-
tre els segles XIV-XV.

A l’O de l’església de Santa Maria, seccionant estructures 
de la necròpolis tardoantiga, s’hi ubica un petit edifici de planta 
rectangular on s’hi observa un àmbit de aproximadament 18,9 
m2. Presenta l’accés a la banda E, tot i que apareix seccionat per 
la rasa del col·lector actual, del qual se’n conserva un basament de 
columna a la banda N. A la banda N d’un dels murs interiors s’hi 
identifica una obertura de 1,45 m flanquejada per dos grans car-
reus corresponents a la fonamentació dels brancals de la obertura.

Atès l’elevat grau d’alteració que presenta el subsòl, no s’ha 
pogut identificar el nivell de circulació ni determinar la funciona-
litat. Així mateix, no s’ha pogut adscriure una cronologia absoluta 
del període de funcionament més enllà de la informació que ens 
proporcionen les relacions estratigràfiques, ubicant l’estructura en 
un marc cronològic molt ampli entre els segles VI i XVI.

Al carrer del Ravalet s’hi han identificat tres àmbits disposats 
de forma terrassada, aprofitant els desnivells del terreny, delimi-
tats a S i N per diferents estructures muraries, mentre que els 
límits per les bandes E i O no ha estat possible localitzar-los.

Es tracta d’una zona de treball (s’ha identificat una cubeta i 
diferents estrats de cendres) situada a extramurs, amb una cro-
nologia ante quem al segles XII i XIV.

fase VI: Època moderna (segles xV-xVIII)
S’ha documentat una extensa zona sepulcral de 312 m2 al voltant 
de l’església de Santa Maria, delimitada al N per un retall excavat 
a l’estrat geològic i al S per un mur, ambdós disposats de E a O.

S’ha realitzat l’excavació d’una petita part a l’O de l’església, 
identificant 36 enterraments de fossa simple, els quals es secci-
onen i sobreposen, entre els quals destaca un individu que fou 
enterrat amb la vestimenta ja que s’hi ha recuperat dues sivelles 
a la zona pelviana.

També s’han documentat dues fosses comunes, una de plan-
ta ovalada amb cinc individus inhumats, i dipositats de forma 
aleatòria, i una segona construïda amb obra, amb els individus 
coberts de calç viva. Cronològicament, aquesta sepultura es situa 
vers el segle XVIII. Atesa l’adscripció cronològica, i la utilització 
de calç viva, ens indica que els individus podrien haver estat 
víctimes d’una epidèmia4 que va afectar el municipi l’any 1761.

Al S d’aquest espai sepulcral, al tall oriental de la rasa de 
l’actual claveguera, s’ha localitzat parcialment una estructura de 
combustió, amb abundants restes de carbons, cendres i escòria 
de bronze. L’estructura correspon a un forn per a la fosa de les 
campanes, ja que fou entre els segles XVII i XVIII quan s’instal-
laren les campanes a l’església de Santa Maria.

Altres restes muraries, identificades en diferents punts del 
municipi, indiquen un urbanisme lleugerament diferent a l’ac-
tual. És el cas de dos murs identificats més al S del carrer de 
l’Església. Probablement es tracta de murs pertanyents a l’antiga 
rectoria, la qual fou enderrocada al segon terç del segle XX per 
connectar el carrer de l’Església amb el carrer de Carme Muñoz5.

A la banda E de la Plaça Major s’hi identifica una zona 
corresponent a un petit celler, el qual fou enderrocat a finals 
del segle XVIII, atès que en una llinda de l’edifici que cobreix 
parcialment l’estructura hi apareix inscrit l’any 1769. El pou 
identificat a l’O d’aquesta plaça, per la tipologia dels arcs i la 

4. VILA, 2003, 2a ed.

5. Segons un testimoni gràfic de principis del segle XX l’edifici encara es 
conservava dempeus (Postal col·lecció L. Roisin).
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ubicació front la finca núm. 2, el parament a la planta baixa de 
la qual sembla tenir origen cap a finals d’època medieval, s’ha 
ubicat cronològicament en època moderna (segles XV-XVIII).

Cal destacar la localització de tres projectils a l’extrem O del 
carrer del Forn, corresponents dos d’ells a munició de canons de 
setge i un a munició de canons de campanya, utilitzats durant la 
Batalla de Prats de Rei.

cONcluSIONS
Els treballs arqueològics han permès documentar un tram de 
muralla corresponent a un oppidum ibèric que indica un mo-
ment d’ocupació, ja des dels segles V i IV a.C, a la petita elevació 
on actualment hi ha la fàbrica de La Farinera. Tot i la escassa 
superfície excavada, les restes arqueològiques identificades de 
forma dispersa insinuen un augment urbanístic (Plana d’en Solà, 
carrer de Carme Muñoz i carrer de l’Església) més enllà del perí-
metre original de l’oppidum entre els segles IV i III a.C, passant 
d’una superfície aproximada de 6.000 m2 a 12.000 m2, amb una 
continuïtat ocupacional evident fins al segle I a.C.

Una evolució urbanística similar, amb edificacions més enllà 
del nucli emmurallat original, la trobem al jaciment ibèric del 
Molí de l’Espígol, al municipi de Tornabous, on a inicis del segle 
IV a.C es coneix un creixement urbanístic, situant el moment de 
màxim esplendor entre els segles IV i III a.C.

La ubicació d’aquest nucli de població en aquest espai és im-
millorable, atès que disposa de recursos hídrics abundants (tor-
rent de Calaf a l’O i riu Anoia o torrent de Sant Pere al SE) i, al 
mateix temps, és un punt de control d’una ruta de comunicacions 
molt important que unia la costa amb l’altiplà de la Segarra.

A excepció de les làpides honorífiques localitzades al se-
gle XVIII, no s’han identificat restes arqueològiques d’època 
altimperial més enllà d’algun fragment escadusser de ceràmi-
ca sigil·lada sudgàlica i africana. La falta d’una trama urbana 
evident planteja dues possibles hipòtesis. Per una banda que es 
tracti d’un centre vertebrador d’un territori amb caràcter rural 
o ager, ocupat per població dispersa assentada en villae, és a dir, 
una civitas sine urbe amb funcions de tipus jurídic, fiscal, polític, 
administratiu, econòmic i religiós (Pera, 1994), com succeeix 
al municipi d’Egara (Terrassa) o Caldes de Montbui (Oller, 
2011). O bé que el nucli urbà es trobi en un indret proper 
encara per determinar.

La mateixa desconeixença tenim sobre l’urbanisme durant 
l’antiguitat tardana. D’aquest període s’ha documentat una zona 
de necròpolis situada a l’O de l’església de Santa Maria, formada 
per sis enterraments, als quals s’hi sumarien els vuit enterraments 
excavats durant els anys 70 pel Grup de Recerca Arqueològica 
Sigarra. Al conjunt s’hi localitzen enterraments de caixa de te-
gula, sarcòfags monolítics i caixa de lloses, entre les quals destaca 
una coberta amb lauda musiva amb un crismó. Aquest element, i 
l’anàlisi de C14 d’un dels individus, ens permet ubicar-la crono-
lògicament entre la segona meitat del segle IV i inicis del segle 
V d.C. Altres elements a destacar de la necròpolis corresponen 
a un edifici de caràcter funerari del que només s’ha identificat 
el vestíbul, o atri, que donaria accés a la cambra funerària on hi 
trobem dos dels sarcòfags.

La tipologia de les tombes, l’existència del mausoleu o edifici 
funerari, el mosaic sepulcral i una estructura de planta quadran-
gular destinada a contenir líquid (lacus), així com la disposició 
de les tombes (SO/NE) i el segellat de les mateixes, ens indiquen 
que ens trobem en una zona funerària de marcat caràcter cristià, 
destinada a les elits locals, atès que denota una clara diferenciació 
social a causa de l’elevat cost econòmic de les sepultures.

Referent al període altmedieval, tampoc s’han identificat 
restes, a excepció d’un estrat amb material ceràmic que ens pro-
porciona una cronologia entre els segles VIII i X, on hi trobem 
construïts cinc enterraments al S de l’actual església de Santa 
Maria, els qual s’ubicarien ja en època baixmedieval.

L’urbanisme en època medieval agafa com a centre neuràlgic 
l’església de Santa Maria, a l’entorn de la qual es desenvolupà, 
més o menys, la trama urbana que coneixem avui dia, abando-
nant el centre que havia existit durant l’època ibèrica i romana/
republicana, que es situava al turó de la Farinera.

S’han localitzat diferents trams de la muralla perimetral cons-
truïda a la segona meitat del segle XIV, així com dos baluards, la 
porta d’accés de ponent i el paviment del portal S (al costat de 
l’església de la Mare de Déu del Portal), que perduraran amb el 
mateix traçat fins al segle XVIII, quan quedaran derruïdes fruit 
de l’intens bombardeig originat durant la Batalla dels Prats de Rei 
de 1711. També s’ha documentat una zona de necròpolis dispersa 
amb una extensió aproximada de 4.500 m2 a l’entorn de l’església 
de Santa Maria, amb enterraments dels tipus de fossa de planta 
fusiforme amb ressalt antropomorf a la capçalera, caixa de lloses, 
cista (enterrament secundari) i sarcòfag, ubicats cronològicament 
entre els segles VIII i XIII. La superfície del cementiri, però, s’anà 
reduint ja a partir de les acaballes del segle XIV, quan una part 
quedà a extramurs del perímetre emmurallat i, sobretot, a partir 
del segle XVI quan les inhumacions es concentren a l’entorn de 
l’església de Santa Maria, en una superfície de 312 m2. 

Altres restes a destacar d’aquest període són els arrencaments 
d’arcada pertanyents a una plana semisoterrada, probablement 
destinada a l’emmagatzematge, atès que s’hi han identificat algu-
nes sitges, i un espai de treball a extramurs a la zona de llevant, 
disposat en tres nivells terrassats.
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Darreres campanyes d’excavacions 
arqueològiques al jaciment de Cal 
Ticó (Castellnou de Bages), un centre 
terrisser dels segles X-XII
gerard caNtONI góMEz1

INtRODuccIó
Amb aquest text es presenten els resultats preliminars de les 
darreres campanyes efectuades al jaciment de Cal Ticó i, en certa 
manera, aquesta comunicació esdevé complementària de la que 
s’oferí en l’anterior edició de les presents jornades. Aleshores, per 
raons d’espai, presentàrem col·lectivament les campanyes mena-
des fins l’any 2011 a Cal Ticó junt amb el jaciment de les Feixes 
de Monistrol de Gaià (Cantoni; Folch; Gibert; Martí, en prem-
sa) i una breu reflexió sobre el caràcter genèric que presentaven 
els assentaments especialitzats en produccions manufactureres 
durant els segles X-XII a la Catalunya Central.

Recollint doncs aquella breu aportació, es presenta ara l’opor-
tunitat de confeccionar una nova contribució que faci estricta 
referència a les dades arqueològiques extretes del jaciment i, amb 
especial detall, en les dues darreres campanyes efectuades els anys 
2012 i 20132, que han esgotat l’estratigrafia del jaciment i que 
ens han de permetre ara començar a esbossar algunes conclusi-
ons més sòlides, malgrat la continuació de diversos treballs de 
laboratori que, més endavant, hauran d’acabar de caracteritzar 
completament el jaciment.

El jaciment es troba situat en el terme municipal de Cas-
tellnou de Bages, sobre el curs de la riera d’Argençola, en el cim 
d’un turó (coordenades UTM: 399683/4634593, a 395 m.s.n.m.) 
rodejat, en tres costats, per un meandre de la mateixa, en un dels 
passos que uneixen les valls del Llobregat i del Cardener. Aquest 
turó es troba erosionat pel curs de la riera en la seva cara nord-est 
formant un penya-segat vertical de diversos metres, mentre que 
els vessants nord i oest presenten un pendent considerable solcat 
per terrasses de vinya, d’època moderna i contemporània, que han 
contribuït notablement a l’erosió del jaciment fins al punt que tan 
sols les estructures negatives, o aquelles que han quedat a redós 
d’una veta rocosa, han pogut mantenir la seva estratigrafia. De 
la resta ignorem la seva existència o característiques, així com 
no han pogut ésser conservats els sòls de circulació externs a 
les estructures.

És just aquest indret el que precisament apareix documentat 
per primera vegada l’any 992 (Ordeig, 1999, doc. 1635) sota el 
nom de “Bosc d’Argençola”. Es tracta dels límits d’un alou del 
propi comte Borrell i situa aquest indret just al camí entre Súria i 
Santa Eulàlia d’Argençola, avui molt transformada. Addicional-

1.  Becari del programa ministerial Formación de Profesorado Universitario 
(FPU) adscrit al Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana, 
Universitat Autònoma de Barcelona.

2. Ocupació, organització i defensa del territori medieval (2009 SGR-727), 
Departament de Ciències de l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana. Edifici B-Campus 
de la UAB, 08193, Bellaterra (Barcelona), www.ocorde.com/ramon.marti@
uab.cat. Els treballs realitzats s’han dut a terme sota l’empara d’un projecte 
ministerial (Organización fiscal y ocupación del territorio durante la Alta Edad 
Media, HAR2009-07874, 2009-2012) i amb el suport del Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat de Catalunya. Aprofitem per agrair a les institucions corres-
ponents el suport rebut, agraïment que volem fer extensiu a tots els propietaris 
dels terrenys on s’han conduït els diversos treballs i, evidentment, a tots els 
participants que hi han col·laborat.

www.ocorde.com/ramon.marti@uab.cat
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ment, cal fer notar el fet que la collada immediatament al sud-est 
porti per nom “Colldeforn”, una explícita referència toponímica 
al jaciment, desplaçada i fossilitzada al nostre entendre. Així 
doncs, tot i que per raons de pràctiques el fet que ja hagi estat 
publicat sota el títol de Cal Ticó desaconselli un canvi de nom, 
també es fa necessari assenyalar que el nom més escaient seria 
més aviat “Els Forns del Bosc d’Argençola”, sempre a la llum de 
la documentació, la toponímia i la pròpia arqueologia.

El jacIMENt I lES EStRuctuRES
Als 350 m2 que pogueren descobrir les campanyes 2008, 2009 i 
2011, cal afegir els 150 m2 d’ampliació que han pogut excavar-se 
durant els dos darrers anys i que han pogut delimitar el jaciment. 
Així doncs, pot parlar-se d’una superfície total d’uns 500 m2 a la 
part superior del turó on s’emplaça. Aquest queda dividit en tres 
sectors per les pròpies terrasses, d’origen geològic i delimitades 
entre elles per llargues vetes de roca natural (Figura 1). De fet, 
fou segurament la pròpia disposició del turó la que propicià l’or-
denament de les estructures assignant una funció a cada espai, 
res d’estrany en tot cas en jaciments d’aquestes característiques. 
En aquest sentit, el cas més destacat, tot i que més tardà i de 
dimensions molt més considerables, seria Cabrera d’Anoia, on el 
taller ceràmic i les seves funcions també es reparteixen al llarg de 
tres grans terrasses en una complexa successió d’amortitzacions i 
reaprofitaments (Travé; Padilla, 2008) que, com veurem, tampoc 
són aliens al jaciment de Cal Ticó.

En aquest sentit, hem pogut dividir l’activitat del jaciment 
en tres grans fases, una d’elles subdividida per una important 
reforma difícil de precisar en el temps, i que fem coincidir 
aproximadament amb els segles X, XI i XII respectivament, 

sempre en base a datacions absolutes que anirem situant a cada 
moment.

fase I
La primera fase del jaciment es caracteritza per una divisió molt 
clara entre el que constituiria l’espai de treball, situat a la terrassa 
inferior, i l’espai d’habitació, emplaçat al capdamunt del turó, en 
la zona amb menys pendent sobre la qual es practicaren igual-
ment alguns retalls d’anivellament. Així mateix, cal fer notar 
la presència de fins a vuit rases excavades a les argiles naturals 
repartides per les tres terrasses, sense que representin, en absolut, 
estructures orgàniques del jaciment amb una funcionalitat activa 
determinada (Figura 2).

Pel que fa a l’espai de treball de la terrassa inferior, en l’apor-
tació que fèiem en l’anterior edició d’aquestes jornades, assenya-
làvem la delimitació i inici d’excavació d’un gran retall orientat 
al sud-oest anomenat E-11 i que, llavors, interpretàvem com un 
tester (Cantoni; Folch; Gibert; Martí, en premsa). No obstant 
això, les dimensions de l’estructura i la seva pròpia complexitat 
obligaren a destinar-li tots els esforços de la campanya 2012, així 
com la majoria dels de la campanya 2013, i que ha revelat estar 
en funcionament des de la primera fase del jaciment al segle X, 
fins al seu abandó al segle XII.

Es tracta d’un retall practicat a la carena sud-oest de la 
terrassa inferior en forma de “U”, tot salvant el desnivell del 
turó en no retallar el seu costat més baix. No obstant això, 
les seves dimensions són importants ja que acumula una pro-
funditat màxima, en el costat superior de la pendent, de fins 
a 1,70 m per una amplada màxima de 5,20 m i una llargada 
màxima vers la pendent de 3,80 m. En aquesta primera fase 

Fig. 1. Planta general de Cal Ticó, amb totes les estructures incloses. 
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Fig. 2. Planta general de la primera fase de Cal Ticó, segle X. 

cal destacar la presència de les restes d’un forn i d’un espai 
cobert al seu costat, segurament amb diverses funcions rela-
cionades amb la manipulació de pastes argiloses i el modelat 
de les peces ceràmiques.

El forn, molt malmès, tan sols conserva restes de la cambra 
de foc i la fossa d’accés, tot i que per la seva tipologia, i per analo-
gia amb la resta de forns del jaciments, també hauria de comptar 
amb una graella i una cambra de cocció situada en un segon pis. 
Concretament, ha pogut recuperar-se el retall al sòl geològic amb 
restes de la banqueta que aixecava la cambra per al combustible 
i que havia de sostenir la graella. Aquesta cambra presenta una 
forma oblonga amb un marcat estretament vers la fosa d’accés, 
de la qual s’ha pogut documentar l’extrem en forma d’un ressalt 
d’argila molt rubefactada. Cal esmentar, també, la conservació de 
part d’una solera, bastida a partir d’una base d’argila refractària, i 
d’una llosa col·locada al damunt a tall d’anivellador per al com-
bustible, de manera que aquest pogués cremar amb constància en 
una zona neta de partícules ignífugues. Les dimensions d’aquesta 
cambra de foc s’aproximen als 1,50 x 1,20 m, constituint el forn 
de majors dimensions del jaciment.

Al costat del forn s’obre un espai de considerables dimensi-
ons, caracteritzat per la presència d’abundants carbons i cendres 
provinents del forn, així com de tres forats de pal destinats a 
sostenir una coberta, aprofitant el desnivell de la pròpia estruc-
tura amb la resta de la carena del turó, i que queda delimitada, 
en el costat on el retall és absent, per les restes d’una filada del 
que podria ser el sòcol d’una paret que les reformes posteriors de 
l’espai destruïren. És precisament l’anàlisi detallat i comparatiu 

del material d’aquesta primera fase de l’estructura el que ens 
permet situar-la al segle X.

A l’altre extrem del jaciment, situada sobre la terrassa 
superior i bastida a partir d’un retall d’aproximadament 3 
metres de diàmetre en les graves que constitueixen el substrat 
geològic d’aquesta zona, hem pogut documentar una cabana 
que correspon a un precari espai d’habitació caracteritzat per 
l’existència d’un petit sòcol de pedra, avui gairebé desapa-
regut, i un fogar rectangular força ben construït a partir de 
petites lloses disposades al seu voltant i, de nou, una llosa a 
tall de solera sostinguda per un paquet d’argiles refractàries 
clarament rubefactades.

Les relacions estratigràfiques que mantingué aquesta cabana 
amb l’obrador-1 ens situen en un terminus ante quem i, gràcies a 
la datació radiocarbònica efectuada al primer nivell d’amortitza-
ció de l’obrador, que ens situa genèricament al segle X3, podem 
establir de forma molt plausible, i a l’espera de noves datacions, 
la seva vinculació amb el primer habitatge del jaciment.4

A més, a aquesta fase inicial del jaciment cal atribuir un 
grup de 7 rases més, una de nova excavada a la terrassa in-
ferior l’any 2012, que ja reportàvem en anteriors ocasions 
(Cantoni; Folch; Gibert; Martí, en premsa) i que, gràcies a 
l’estudi comparat dels materials, podem atribuir a una crono-

3. BETA-277765: edat radiocarbònica convencional: 1090±40 BP; Cal. AD (2 
sigmes, 95%): 880- 1020. Cal. AD (1 sigma): 900-1000.

4. En aquest cas, una datació per arqueomagnetisme que s’ha efectuat i que 
restem a l’espera de poder oferir.
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Fig. 4. Detall dels forns de la segona fase a la terrassa inferior del jaci-
ment. 

Fig. 3. Planta general de la segona fase de Cal Ticó, segle XI. 

logia força reculada. En tot cas, la seva funcionalitat hauria 
de quedar marcada per l’extracció d’argiles amb una finalitat 
ara encara no determinada, tot i que podríem aventurar un 
ús destinat a la confecció de graelles i cambres de cocció dels 
forns, amb les seves respectives refaccions, com a hipòtesi 
més plausible.

fase II
La segona fase del jaciment, situable genèricament al segle XI, 
ve marcada per la complexificació espacial de les tasques pròpies 
d’un taller ceràmic i per la remodelació de la majoria dels espais 
preexistents, segurament per causes directament derivades de les 
solucions constructives adoptades prèviament, que no permetien 
una durada excessivament llarga de les estructures sense refacci-
ons d’importància al ser, majoritàriament, bastides amb materials 

peribles (Figura 3). Tant és així que, com veurem, dins d’aquesta 
fase podem subdividir-ne una segona, segurament a causa d’un 
episodi meteorològic.

Així, a la terrassa inferior, el gran retall E-11 pateix una im-
portant remodelació inicial que amortitza el forn abans descrit 
per a redistribuir-ne l’espai (Figura 4): efectivament, es produeix 
un recreixement del terra d’uns 15-20 cm, segons la zona, gràcies 
a l’amortització de l’estructura aèria del forn i d’algunes aportaci-
ons addicionals de terres de manera que se situa, de nou, un forn, 
ara amb la cambra de foc sobre l’antiga fossa d’accés. D’aquest 
darrer, tan sols se n’han pogut documentar les restes de la part 
posterior de la cambra de foc, tot i que l’elevada rubefacció i la 
forma traçada ens remeten sens dubte a un forn. Just en paral·lel, 
també s’ha pogut excavar una gran estructura de combustió que, 
pel seu nivell d’arrasament, presenta dubtes seriosos a propòsit de 

la seva funcionalitat. Si bé, les dimensions i la notable rubefacció 
podrien conduir a parlar d’un nou forn ceràmic. La troballa de 
restes de fauna i l’absència de restes d’una estructura aèria podri-
en suggerir que es tractés d’un gran fogar amb funcions auxiliars5. 
Així mateix, la resta de l’espai presenta notables marques de ru-
befacció i es completa amb dues cubetes de combustió auxiliars 
i un forat de pal sobre les restes amortitzades de l’antic forn que 
ens testimonia de nou l’existència d’una coberta.

5. BETA-362639: edat radiocarbònica convencional 940±30BP; Cal. AD 2 
sigmes 1020-1160; Cal. AD 1 sigma 1030-1160.
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Encara a la terrassa inferior cal destacar la simultaneïtat 
d’una reforma ja observada en la campanya d’excavacions 2008, 
on es pogué comprovar com una de les rases anteriorment men-
cionada era reomplerta per un important nombre de fragments 
ceràmics i rehabilitada com a cabana (Folch; Gibert, 2010), amb 
diversos forats de pal laterals, un fogar i un petit encaix central 
que ara interpretem amb cautela com un possible forat de tor-
neta. Aquesta interpretació ens portaria a proposar un espai de 
modelatge i assecament de les peces per a aquesta cabana.

D’altra banda, les reformes i refaccions tampoc són alienes a 
la terrassa superior, on la cabana documentada pateix una refor-
ma que desplaça l’àrea de combustió al seu costat oest mentre 
que amortitza el gran fogar abans mencionat. Així mateix, cal 
fer notar una refacció en el seu perímetre amb la col·locació d’un 
nou sòcol que amortitza parcialment l’antic fogar. No obstant la 
reforma, no sembla necessari atorgar altres funcions addicionals 
a la d’habitatge a aquest espai.

D’aquest moment de complexificació dels espais de tre-
ball i de reformes a inicis del segle XI creiem poder atribuir la 
construcció i ús de l’obrador que ja publicaven Folch i Gibert 
a resultes de la campanya d’excavacions 2008 (Folch; Gibert, 
2010) situat a la mateixa terrassa superior i retallat en el seu 
costat sud- est en un estrat d’origen antròpic posterior a la rasa 
i la cubeta, que funcionen simultàniament a la primera fase de 
la cabana. No obstant això, la datació en ple segle X més amunt 
mencionada ens obliga a no descartar la possibilitat que l’origen 
d’aquesta estructura pertanyés a la primera fase de jaciment i 
que la refacció que testimoniem quedés inclosa dins d’aquella.

En tot cas, encara en algun moment d’aquest segle XI, òbvi-
ament sense que se’n pugui precisar una cronologia més acurada, 
es produí, al retall E-11 de la terrassa inferior, un esfondrament 
de la meitat de la paret perpendicular a la pendent del turó i, 
probablement, una escorrentia del sòl i les estructures situades a 
l’altre extrem de l’espai, vers la pendent del turó, on encara ara es 
troben en superfície un ingent nombre de materials arqueològics 
moguts per l’acció erosiva.

Aquest episodi ha pogut ésser documentat gràcies a la im-
portant refacció que pateix l’espai a resultes del seu esfondra-
ment: la seva meitat esfondrada ja no serà recuperada com a 
superfície útil i, en el seu lloc, s’hi bastirà un talús de contenció 
recolzat sobre un important rebliment que amortitzarà tot aquell 
sector del retall. A més, l’erosió provocada en el sector exposat al 
rodament vers la pendent del turó degué ésser notable, de for-
ma que es practicà un gran retall a la zona erosionada i es bastí 
un terraplenament d’argila i material ceràmic amb l’objectiu de 
regularitzar-ne el desnivell i aconseguir un límit precís i estable 
en aquest costat. Sens dubte, aquest retall afectà greument les 
estructures de combustió prèviament descrites, que foren secci-
onades per la meitat. Addicionalment, aquest terraplenament 
acompanyà un important recreixement del sòl d’ocupació, apro-
ximadament uns 40 cm, segons la zona de l’espai que encara 
restà en ús, ara tan sols marcat per l’existència d’un forat de pal 
adossat a la veta de roca que testimonia la persistència d’una 
coberta. Aquesta migradesa d’estructures situades a nivell d’ús 
portaria a pensar en un desplaçament de les funcions de cocció 
a una altra zona del jaciment i relegaria aquest espai a tasques 
auxiliars difícils de determinar.

Precisament, aquest desplaçament de les funcions de coc-
ció queda testimoniat amb l’aparició de noves estructures a la 
terrassa intermèdia, fins ara sense rastres evidents d’estructures. 
Així, ja durant la campanya 2009 es pogueren documentar les 
restes de la solera d’un nou forn (Folch; Gibert, 2010), que pogué 

ésser excavat l’any 2011 junt amb un retall poligonal adossat a la 
roca amb funcions de cendrer, clarament relacionat amb el forn 
(Cantoni; Folch; Gibert; Martí, en premsa). Addicionalment, i 
en aquesta mateixa terrassa, algunes diferències en el material 
depositat ens porten a situar una nova rasa de funcions poc cla-
res a aquesta cronologia, tot i que si la nostra hipòtesi referent 
a l’extracció d’argiles per a la confecció de cobertes de forns i 
graelles és correcte podria estar relacionada amb la construcció 
del nou forn.

fase III
Finalment, totes les terrasses presenten una ocupació, sota diver-
ses formes, que traspassa la línia cronològica del segle XII, coin-
cidint genèricament amb una nova disposició dels espais, sense 
que es pugui determinar, però, amb massa precisió l’abandona-
ment del jaciment, en tot cas abans del segle XIII (Figura 5).

Així, a la terrassa inferior, el gran retall E-11 patirà una 
nova modificació: sobre un lleu recreixement del sòl, d’uns 10 
centímetres, es compartimentarà l’espai restant, mitjançant un 
sòcol de blocs d’esquist sense treballar arrencats de les vetes de 
roca natural, delimitant un espai d’uns 80 x 220 cm contra la 
paret del retall, on es col·locaran un seguit de blocs plans a tall 
de lloses al terra (Figura 6), mentre que l’altre costat del sòcol 
sembla haver-se reservat a un espai auxiliar sense que ni tan sols 
aparegui, en aquest moment, cap indici de l’existència d’una co-
berta. L’aparició d’una argila especialment fina i depurada entre 
els blocs col·locats a tall de llosa al terra de la zona delimitada fa 
suposar una nova funció per a l’espai, ara probablement arreglat 
com a “zona seca” per a pastar i/o decantar argiles, una funció que 
ja s’havia documentat a l’obrador de la terrassa superior, tot i que 
amb unes característiques lleugerament diferents (Folch; Gibert, 
2010). Finalment, aquest espai serà amortitzat amb milers de 
fragments ceràmics (més de 4.000) i alguns blocs de pedra en 
algun moment pròxim a l’abandonament del jaciment, generant 
un nivell d’amortització de més de 70 cm de profunditat i una 
nova escorrentia de materials vers la pendent del turó.

Precisament, l’habilitació com a espai d’obrador de l’estruc-
tura de la terrassa inferior cal relacionar-la amb els successius 
nivells d’abandonament que pateix l’obrador de la terrassa supe-
rior al llarg d’aquesta fase, acumulant també més de 2.000 frag-
ments ceràmics barrejats amb terra i microcarbons. No obstant 
això, si bé l’amortització de l’estructura de treball de la terrassa 
inferior sembla haver-se produït en un lapse relativament curt 
de temps, potser dues deposicions consecutives, l’amortització 
de l’obrador de la terrassa superior sembla haver-se produït en 
diversos moments al llarg d’aquesta darrera fase de vida del jaci-
ment, suggerint una funció residual d’aquesta estructura encara 
al llarg del segle XII.

Per contra, a la mateixa terrassa superior, la cabana docu-
mentada per a les fases anteriors queda amortitzada en aquest 
període per una aportació de terra intencionada del propi jaci-
ment, traslladant l’espai d’habitació a la terrassa intermèdia on, 
els anys 2009 i 2011, es documentaren estructures relacionables 
amb aquestes funcions. Així, sobre les restes del darrer forn refe-
rit i de la seva cendrera es pogué documentar un sòl de circulació 
dividit per un petit mur molt retallat que s’adossava a la roca 
natural i en direcció a la pendent del turó. Malgrat la migradesa 
de les dades, la connexió dels materials a banda i banda del mur, 
i l’existència d’una sitja dins de l’espai que hauria d’ocupar un 
àmbit allí bastit, suggereixen l’existència d’un espai d’habitació 
molt malmès per l’erosió del turó i l’acció d’aterrassament d’època 
contemporània.
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Fig. 5. Planta general de la tercera fase de Cal Ticó, segle XII.

Fig. 6. Detall de la “zona seca” de la terrassa inferior. 

Finalment, seguint amb el patró de desplaçament de funci-
ons dins del jaciment, l’amortització del forn de la terrassa inter-
mèdia provocà la construcció d’una nova estructura de combustió 
a escassos metres. Aquesta, també caracteritzada com a forn, ja 
ha estat anteriorment publicada detalladament (Folch; Gibert, 
2010; Folch; Gibert; Martí, 2010; Cantoni; Folch; Gibert; Martí, 
en premsa). D’aquesta mateixa estructura, obtenim la datació 
radiocarbònica que ens situa l’abandonament del jaciment en 
algun moment del segle XII6, si bé esperem poder precisar en 
un futur proper els defectes de la corba de calibratge del carboni 
del segle XII mitjançant una datació per arqueomagnetisme.

la cERÀMIca
Sense massa espai per a detallar un estudi ceràmic que encara 
resta en curs, sí es poden avançar algunes de les característiques 
generals de la producció del jaciment.

Si bé el nombre de fragments d’atuells ceràmics és ingent, 
més de 30.000, el seu estat de fragmentació també ho és i, apro-
ximadament la meitat, es troben fora de context estratigràfic 
atès que provenen dels nivells d’erosió que cobreixen el jaciment 

6. BETA-333298: edat radiocarbònica convencional: 870±30 BP; Cal. AD (2 
sigmes): 1050-1090; 1120-1140; 1150-1220. Cal. AD (1 sigma, 68%): 1160-
1220. Cal fer notar l’heterogeneïtat de dates i la baixa probabilitat del primer 
sigma en la segona datació, qüestió que cal atribuir doblement al factor de 
calibratge i a la pròpia mostra, potser massa diversa, si bé recuperada d’una 
única concentració de carbons. En tot cas és l’homogeneïtat del propi mate-
rial arqueològic el que ens proposa un límit al segle XII, quelcom que, d’altra 
banda, no és aliè als resultats de la datació.
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a causa de la construcció de terrasses de vinya i de la pròpia 
inclinació del vessant.

Així mateix, també cal destacar l’abundant presència d’intru-
sions de fragments ceràmics de la fase 1 en nivells d’amortització 
del segle XI i de les fases 1 i 2 en els nivells d’amortització 
datables del segle XII. Justament, aquests fragments presenten 
un índex erosiu molt elevat, indicant una llarga exposició a la in-
tempèrie i als moviments abans d’ésser depositats. Aquest factor, 
junt amb l’elevat nombre de fragments no remuntables presents 
en grans espais del jaciment sense estructura, fan pensar en el 
taller com un espai marcat per piles de rebutjos en espais oberts, 
majoritàriament peces trencades o amb lleugeres malformacions, 
que tan sols serien depositades en contextos tancats amb la in-
tenció d’amortitzar l’espai més que la peça ceràmica.

Pel que fa a alguns aspectes tècnics, també cal destacar que 
les peces cuites en ambients reductors arriben fins al 84% de 
la producció documentada, restant el següent 16% que inter-
pretem, en bona part, com a defectes de cocció. Concretament, 
persisteixen en totes les fases i pràcticament totes les estructures 
i tipologies fragments residuals caracteritzats per un lleu en-
negriment de les superfícies, una defectuosa cocció oxidant al 
cor que els confereix una consistència molt fràgil i un alt nivell 
de fragmentació. Creiem que aquestes produccions responen a 
successius esfondraments de les cambres de combustió dels forns, 
permetent així l’entrada d’aire: d’aquí el vermell oxidant, la seva 
inacabada cocció i d’aquí, també, la seva fragilitat. Així doncs, la 
seva elevada fragmentació correspondria al propi impacte inicial 
en el moment de l’averia del forn. D’altra banda, no té gens d’es-
trany en un taller d’aquestes característiques, caracteritzat com 
hem vist per les successives refaccions.

Per altra banda, i a falta de finalitzar els estudis ceràmics, cal 
destacar que vora el 90% de les peces del jaciment són modela-

des a torneta, atesa l’absència de marques d’identificables amb un 
torn ràpid, i la presència d’abundants ditades, fins i tot l’aparició 
de marques d’ungles a la inserció de la paret i la base d’algunes 
peces. Es descarta, però, un modelat tan sols a mà per la presència 
de marques de rotació desiguals i l’orientació de les partícules més 
superficials. Així mateix, per al procés de modelat també cal des-
tacar la inclusió de la vora amb posterioritat al modelat de la resta 
de la peça, un factor que juntament amb les notables depuracions 
de les pastes i l’homogeneïtat de mides, inclina a interpretar una 
producció amb un grau d’especialització molt elevat.

Formalment, es tracta d’un registre que presenta una gran 
homogeneïtat pel que fa a la tipologia de les peces on, a part 
d’olles de llavi arrodonit, vora exvasada i cos globular, així com 
cossis de parets rectes o lleugerament corbes i vora reentrant, en 
algun cas amb presència de vessador, destaquen especialment tres 
tipologies bàsiques de gerres que dominen aproximadament el 
70% de la producció del jaciment. Es tracta, en el primer dels 
casos, de gerres de grans dimensions, d’un sol vessador, sense 
nansa i amb parets amb gruixos superiors al centímetre. Els altres 
dos casos presenten un cos similar entre ells, caracteritzat per la 
seva tendència globular i una alçada mitja d’uns 15 cm. Ambdues 
formes presenten una vora afegida amb posterioritat i clarament 
diferenciada, fos d’un sol vessador en un cas, o de quatre en 
l’altre, formant les ja conegudes gerres tetralobulades (Figura 7).

En qualsevol cas, es tracta d’unes produccions ceràmiques 
conegudes en altres jaciments de la Catalunya Central datats 
dels segles X-XI, com podrien ser la farga i ferreria de les Feixes 
de Monistrol de Gaià (Folch; Gibert; Martí, 2011), el vilar de 
Montclús (Folch; Gibert; Martí, 2010) o el castell de Caste-
lltallat (Vila i Fàbregues et al., 2003), entre d’altres. Igualment, 
també poden resseguir-se aquestes mateixes tipologies en altres 
jaciments catalans, com per exemple Olèrdola (Roig, 2003-04), 

Fig. 7. Algunes formes ceràmiques produïdes al jaciment de Cal Ticó.
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l’Església vella de Sant Menna (Roig et alii, 1997), la Plaça del 
Doctor Guardiet de Rubí (Sánchez, 2000) o la Plaça del rei a 
Barcelona (Beltrán, 2006).

cONcluSIONS
Les darreres campanyes d’excavacions i datacions efectuades sobre 
el jaciment de Cal Ticó han permès acabar de perfilar les carac-
terístiques d’un taller ceràmic de l’alta edat mitjana en context 
rural. De dimensions força més humils que el ben conegut taller 
de Cabrera d’Anoia, molt vinculat al poder vescomtal i després 
comtal, cal posar-lo en relació amb d’altres jaciments com Ca-
sampons i Santa Creu d’Ollers, si bé tot sembla iniciar la seva 
activitat en una cronologia més reculada. A l’espera de finalitzar 
un estudi exhaustiu de les seves produccions, algunes de les seves 
característiques fonamentals mereixen ésser explicitades breument.

En primer lloc, l’estructura concreta del jaciment revela, un 
cop ordenades cronològicament les seves estructures, una cons-
tant divisió de tasques en l’espai, que es repeteix en el temps i 
que les successives reformes no pretenen alterar en absolut. Així, 
com s’ha anat veient més amunt, podríem afirmar que l’estructura 
bàsica d’un taller ceràmic queda conformada per un espai d’habi-
tatge, un espai de pastat i modelat i un espai de cocció. Si bé els 
diferents sectors podran anar acollint diverses funcions en mo-
ments distints, sí pot assegurar-se aquesta recurrència simultània.

En segon lloc, els lleugers canvis en les produccions no 
amaguen, com hem vist, un patró de producció relativament 
estandarditzat i orientat a productes amb unes característiques 
que superen clarament aquelles que podrien ser definides com 
a pròpies de l’autoconsum. Així mateix, les tècniques usades en 
la seva confecció i el resultat final avalen la notòria experiència 
i dedicació de qui les va produir.

Finalment, la constatació d’un permanent habitatge dins del 
jaciment, junt als notables indicis d’una alta especialització en 
les produccions, ens mena a proposar una residència habitual 
per al mestre terrisser i la seva família, que esdevindrien autèn-
tics especialistes manufacturers a temps complert. Si bé existeix 
algun indici relacionat amb possibles activitats agropecuàries, 
concretament una sitja, en cap cas és probatori d’un treball dirigit 
en aquest sentit i fins i tot podria argüir-se que el seu caràcter 
marginal reforça la nostra proposta. En tot cas, l’existència d’una 
estructura d’especialistes manufacturers en àmbit rural durant 
l’Alta Edat Mitjana és un debat que a la llum de les noves dades 
més d’hora que tard caldrà abordar.
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L’OCUPACIÓ MEDIEVAL DE LES GUIXERES 
DE SÚRIA: L’ESGLÉSIA DE SANT PERE DEL 
PUIG I LA DOMUS DE TORRE DEL PUIG DE 
SANT PERE. CAMPANYES 2012-2013 
cristina BElMONtE

INtRODuccIó
Les intervencions arqueològiques que any rere any s’efectuen 
al jaciment de les Guixeres de Súria, s’emmarquen dins d’un 
projecte ampli que pretén la rehabilitació de la zona com a con-
junt arqueològic. Aquesta tasca s’està duent a terme des de l’any 
2004, mitjançant un camp de treball, promogut per l’Ajuntament 
de Súria, en campanyes de 10 dies hàbils, per part bàsicament 
d’estudiants de l’IES Mig Món, la col·laboració de l’estudiós 
local Albert Fàbrega, així com altres voluntaris de la vila i joves 
arqueòlegs del municipi i entorns. 

Imatge 1. Un dia d’excavació al camp de treball.

final d’aquest camí s’enfila una pista de terra a mà esquerra, que 
cal seguir fins que es bifurca, agafant el trencall de l’esquerra de 
nou. A pocs metres, i degudament indicades, es troben les restes 
del jaciment del Puig de Sant Pere.

Les coordenades UTM són. X: 398087 m; Y: 46328501 m 
i Z: 325 m.s.n.

Imatge 2: Situació del jaciment de les guixeres de Súria respecte el mu-
nicipi.

Les actuacions a l’església de Sant Pere del Puig es van ini-
ciar l’any 2007, sota la direcció d’Assumpta Serra i l’any 2009 
Ainhoa Pancorbo agafà el relleu. Des de l’any 2010 s’efectu-
en sota la direcció de Cristina Belmonte. En aquestes ultimes 
campanyes (2012-2013) les tasques s’han centrat en delimitar i 
excavar les restes localitzades a l’entorn immediat de l’església així 
com la seva necròpoli. Tanmateix a la Domus de torre, l’objectiu 
principal ha estat la delimitació en planta de l’edifici principal. 
Els resultats d’aquests dues darreres intervencions són els que 
exposem en el present article. Tot i així, aquests plantejaments e 
hipòtesis, son preliminars, ja que el jaciment continua en procés 
d’excavació i, any rere any, es va augmentant, modificant i acotant 
el seu coneixement.

SItuacIó I DEScRIPcIó DE l’INDREt
El jaciment es troba en una plana al sud-est del nucli de Súria, 
a la zona coneguda com les Guixeres, a causa de l’existència 
de nombrosos forns de guix. S’hi arriba abans d’entrar al nucli 
des de Manresa, prenent, a mà dreta, la carretera BP-4313 cap 
a Balsareny fins arribar al barri dels Joncarets. Seguint per la 
mateixa carretera, es gira de nou cap a la dreta per l’últim carrer 
del barri, al final de les cases, agafant el camí de les Guixeres. Al 

BREu MaRc hIStòRIc
El primer esment què es disposa del Puig de Sant Pere és del 24 
de novembre de 1033, quan Guillem de Moncada i el seu germà, 
ardiaca de Barcelona donen al seu germà Bernat de Montcada 
un alou que tenen a Súria. “...per aquelles esglésies que són ano-
menades en honor a Santa Maria i de Sant Pere i aquelles cases 
que són al seu voltant, i aquella torre amb aquelles cases que són 
al Puig de Sant Pere...”.1

A partir d’aquell primer document, i centrant-nos en l’esglé-
sia de Sant Pere, es van succeint altres esments al temple, com ara 
l’any 1195 en què Pere de Reguant deixà en el seu testament una 
sisena d’ordi a l’obra de Sant Pere del Puig, o la deixa de sis diners 
al mateix temple, efectuada l’any 1205 per Guillema de Torroella.

Pel que fa a la Torre, hi ha un document prou interessant del 
19 de maig de 1302, on queda clar que es va ampliar per conver-
tir-se en una residència noble, la domus de Torre, habitatge d’una 
de les nissagues de castlans de Súria. Aquell dia, Bartomeu de 
Torre, establia a Arnau Fàbrega, de Súria, i a la seva muller Rai-
munda, la seva casa anomenada de Torre. Afrontava amb el mas 
del Soler, el mas dels Maians, el mas Cal sa Reig, el mas Puig, el 
mas Solanes, el mas Fàbrega i el mas de les Comes. Quedaven 
exclosos de l’establiment la domus dita Sala i una cambra, que 
estaven situades dins la domus de Torre.

En un altre document, Bartomeu de Torre permetia a Arnau 
de Fàbrega que no vendria la Sala i la cambra que s’havia reservat 
a la domus de Torre, i a canvi, Arnau de Fàbrega deixaria que 
Bartomeu de Torre i els seus hi visquessin en pau sempre que 
volguessin.

Per últim, un document del 18 d’agost de 1319, Bartomeu 
de Torre va vendre al bescompte de Cardona, Ramon Folc, la 
masia de la Torre amb la seva fortalesa.

1. El document original s’ha perdut. L’actual és una còpia de c. 1217 al f. 138 
del Liber dotationum antiquarum, del’AEV, on el copista situa erròniament 
l’alou a Boadella (Callús). És el doc. 918 (p. 244) del Diplomatari de la catedral 
de Vic (fascicle segon) de Ramon Ordeig. (FÀBREGA 2010: 3).
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Ja no és fins als segle XV que es torna a tenir notícia de 
l’Església, ara com a Sant Pere de les Cases.

L’any 1624 apareix l’últim document que parla de la domus 
de Torre, correspon al 27 de desembre, on un text esmenta “...el 
casal dirruït al cim del Puig de Sant Pere...”.

De l’església, tot i que de forma esporàdica, es cerquen encara 
documents l’any 1626 i també l’any 1652, on apareix esmentada 
com a capella en la descripció dels termes d’altres terres. Sant Pere 
de Súria com a tal, i ja sense aportar més dades sobre les caracte-
rístiques de l’edifici, apareix esmentada també l’any 1731 i 1879.

RESultatS I PRIMERES INtERPREtacIONS
A partir dels documents històrics coneguts, esmentats més 
amunt, juntament amb altres evidències, s’iniciaren les actua-
cions a les Guixeres, amb l’objectiu de localitzar les possibles 
restes conservades, explicar la creació d’un nucli d’hàbitat com 
el del Puig de Sant Pere i posar-lo en relació amb l’activitat 
productora del guix que hi hagué a l’indret des del segle XI 
fins al segle XX.

Els resultats obtinguts en les últimes intervencions, centrats 
en l’església i la Domus de torre, han posat al descobert un im-
portant nombre d’estructures, en força bon estat de conservació, 
les quals permeten interpretar i començar a entendre l’evolució 
històrica d’aquest indret. Tot sembla indicar que ens trobem amb 
un hàbitat nombrós i organitzat (església, torre, cases...) possi-
blement el nucli originari del municipi. Més endavant, entorn 
els segles XII-XIII, el lloc s’anà abandonant progressivament, i 
la població s’assentà definitivament al voltant del castell.

l’església de Sant Pere del Puig
L’edifici actualment conservat correspon a una construcció de 
11,50 m de llarg per uns 5,40 m d’amplada, amb capçalera qua-
drada. A ell s’hi adossa un possible cos d’entrada, d’uns 4 m de 
llarg per uns 5,50 m d’amplada, que estén les dimensions finals 
del temple fins els 15,50 m. A més a més, a l’entorn immediat, 
també s’hi han detectat diverses estructures, algunes d’elles en 
procés de documentació, que ens han permet establir fins a sis 
fases d’ocupació diferenciades.

fase I (ante quem segle xI): Tot i que encara són escasses les 
dades que tenim sobre aquestes estructures, les darreres inter-
vencions han tret a la llum un conjunt de restes, situades a l’ex-
terior del temple, extrems SE i NE de la zona delimitada, que 
confirmarien l’existència d’estructures abans de la construcció 
de l’edifici conservat.

En concret, es tracta d’un seguit de parets, que estan deli-
mitant diverses estances. Fins el moment se’n intueixen quatre, 
de plantes rectangulars, fetes amb parets de grans pedres cla-
vades verticalment i lligades amb argila. L’estat de conservació 
d’aquestes estructures és força deficitari, però la seva posició físi-
ca respecte l’església és clara, el temple les talla. Per tant, sembla 
confirmar-se, que tindríem estructures anteriors al segle XI, que 
vindrien a confirmar una ocupació preromànica del indret. 

Tot i que encara és aviat per confirmar-ho, cada vegada sem-
bla més versemblant pensar en l’existència d’una església i un 
petit nucli habitat anterior al segle XI a l’indret. Caldrà actuar a 
l’interior del temple en futures intervencions per tal de confirmar 
aquesta hipòtesi. Tot i així, estem treballant amb la possibilitat 
d’una primera església a la zona, que tenia capçalera quadrada i 
cases al seu voltant. Aquest petit nucli es va transformar i amor-
titzar parcialment possiblement a inicis del XI per aixecar les 
construccions actualment visibles.

Imatge 3. Detall del conjunt d’estances documentades al SE de l’església.

fase II (segle xI-xII): En aquest moment situem la construc-
ció de l’edifici conservat, possiblement aprofitant estructures i 
elements de la fase precedent, el que explicaria l’existència d’una 
capçalera quadrada per un edifici d’aquest període. El temple té 
11,50 m de llarg per uns 5,40 m, i fou aixecat sobre un nivell 
de terres poc ferm, que cobria parcialment les estructures de la 
fase precedent, possiblement fruit del seu enderroc. La fona-
mentació de l’església sobre un nivell d’aquestes característiques, 
condicionà la seva construcció i estabilitat, tal i com es veurà en 
les fases posteriors. La realització durant la campanya de l’any 
2010 de diversos sondeigs a l’interior i exterior del temple, van 
permetre documentar aquest estrat, dipositat amb una marcada 
pendent en sentit est oest. Aquest fet condicionà estructural-
ment l’edifici, provocant que les parets necessitessin més alçada 
i possiblement més amplada a mesura que es perllongaven en 
sentit oest. Precisament per aquest desnivell, i amb l’objectiu de 
salvar-lo, es podria explicar la presència del possible cos d’entra-
da. Aquest fou construït en un moment lleugerament posterior, 
que malauradament no s’ha pogut precisar, ja que l’excavació 
no ha reportat dades ni materials suficients, i a més l’estructura 
està parcialment tallada per la construcció d’una feixa de conreu 
durant el segle XX. Tot i així, semblaria versemblant pensar que 
va tenir lloc cap al segle XII, un cop l’edifici principal estava 
completament aixecat.

Tot i que cada vegada tenim més informació, i que sem-
bla prou clara la cronologia del temple, encara hi ha una sèrie 
de qüestions per resoldre al voltant del mateix. Per exemple, 
centrant-nos en els paraments de l’església, s’observen diferents 
tècniques constructives, i evidents reformes en els murs, això unit 
a les dades recuperades durant les campanyes dels anys 2012-
2013, sembla que confirmaria la hipòtesi d’una primera església 
amb cases abans del segle XI. Són la capçalera quadrada i les 
estructures recentment localitzades evidències d’aquest moment? 
Es van transformar i amortitzar parcialment al llarg del segles XI 
per aixecar les construccions actualment visibles? Esperem resol-
dre definitivament aquestes qüestions en futures intervencions.

Tanmateix, una de les dades mes importants a destacar de 
les ultimes intervencions fou la localització de la necròpolis del 
temple durant la campanya de 2013. Per la seva ubicació i carac-
terístiques, podríem situar la necròpoli entorn els segle XI-XII. 
Tanmateix caldrà esperar a la documentació total de la necròpoli, 
i possiblement a datacions de C14, per tal de determinar exac-
tament a quina fase o fases s’ha de vincular. 
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En total es va obrir una petita àrea d’uns 50 m2 de superfície, 
tenint en compte les característiques i el temps d’excavació de 
la intervenció. En aquest espai es van delimitar 7 tombes, de les 
quals se’n van excavar 5. Tres eren en fossa simple i coberta de 
lloses, dues amb fossa simple, i la ultima, centrada respecte la 
capçalera quadrada de l’església, corresponia a una tomba amb 
caixa i coberta de lloses. Aquest últim inhumat era el que es 
trobava en millor estat de conservació. La resta tenien un estat 
de conservació deplorable, i la seva excavació fou força compli-
cada, tant per la duresa del sol com per la mala conservació de 
les restes òssies.

A banda de les diferents característiques de les tombes, 
també es va detectar la superposició d’estructures. En un cas 
una tomba tallava a una altra, ambdues situades al nord de la 
necròpolis, la segona i més antiga no es va excavar, reservant-la 
per futures campanyes, i l’altra possiblement corresponia a un 
adolescent. D’altra banda a l’extrem est del temple es va detectar 
una petita concentració de tombes, les cinc restants. Aquí es van 
excavar les tombes de dos adults, i una darrera fossa amb dos 
individus a l’interior, possiblement dos nens. Se’n va reservar una 
per a futures actuacions.

Tot i que l’estudi antropològic no s’ha realitzat, i per les ca-
racterístiques de les restes sembla molt difícil que es puguin 
determinar edats, sexes i patologies dels inhumats, si hem ob-
servat la presència d’inhumans de diferents edats, la superposició 
d’estructures i diferents tipologies de tombes. Crida l’atenció la 
ubicació i característiques de la tomba ubicada just a tocar de la 
capçalera quadrada del temple. 

Imatge 4. Planta general de l’església, incloent la necròpoli.

fase III (xIII-xIV ): És indubtable que, al llarg d’aquestes 
centúries, l’edifici estava en ús, tal i com evidencien alguns do-
cuments dels segles XII i XIII. Per exemple, un de l’any 1195 en 
què Pere de Reguant deixà en el seu testament una sisena d’ordi 
a l’obra de Sant Pere del Puig, o la deixa de sis diners al mateix 
temple, efectuada l’any 1205 per Guillema de Torroella. Mal-
auradament, i fins al moment, el registre arqueològic no permet 
aportar noves dades a la documentació coneguda del temple al 
llarg d’aquests intents i llarg període històric.

fase IV (xV-xVI): A banda dels documents anteriors, ja no 
és fins el segle XV que es torna a tenir notícia de l’edifici, ara 
com a Sant Pere de les Cases. Al llarg de la baixa edat mitjana, 
l’església de Sant Pere del Puig, va patir una sèrie de refor-
mes que la van transformar considerablement, fet que podria 
explicar l’absència de nivells o estructures adscrits als segles 
anteriors. És precisament aquesta fase la més coneguda arque-
ològicament parlant.

Els nivells excavats a l’extrem oest de l’edifici ens han permès 
recuperar un bon nombre de materials adscrits a l’època baix 
medieval. En concret, ceràmica de cocció reductora, ceràmiques 
vidrades melades en verd i marró així com diversos fragments 
de ceràmica blava catalana d’aquest horitzó cronològic. Aquest 
nivells estaven amortitzant diverses estructures de les fases prece-
dents, indicant que l’edifici va patir una important transformació 
en aquesta època.

La reforma més important, té a veure amb la reducció, 
de manera considerable, de les dimensions de l’espai útil de 
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l’edifici. Desconeixem quines podrien ser les causes que van 
provocar aquestes modificacions, però sembla versemblant 
pensar que podrien tenir a veure amb deficiències estructurals 
del temple. Potser la degradació de l’edifici obligà a reforçar-lo 
i a reduir les seves dimensions per evitar el seu enderroc. De 
fet, la presència d’un contrafort, a l’extrem nord de l’edifici, 
sembla corroborar aquesta hipòtesi. A més, també s’ha de te-
nir present, tal i com ja hem dit en línies anteriors, que l’edifici 
fou aixecat sobre un sòl poc ferm, dipositat sobre un petit 
turonet. Aquest presentava uns marcats desnivells al nord i 
est, i una pronunciada pendent en sentit est oest, element que 
també condicionà clarament la seva construcció. A tot això 
hem de sumar el terratrèmol que va afectar Catalunya l’any 
1448 el qual va arribar a la magnitud 8 en l’escala de Richter, 
i que també es va fer notar a Súria.

El que sí s’ha pogut confirmar, és que, al llarg del segle XV, el 
possible cos d’entrada i part de la nau del temple van quedar en 
desús. En aquet espai, ara a l’exterior de l’edifici s’han documentat 
diversos nivells de circulació, datats entre els segles XV-XVI que 
apareixien amortitzant dites estructures.

Per tant, durant aquest horitzó cronològic, l’edifici pateix 
una gran transformació, fruit de la qual, el temple redueix en 
més de 6 m la seva longitud original, passant a tenir 8,75 m de 
llarg per uns 5,40 m d’amplada. Les reduïdes dimensions del 
nou edifici resultant, ara una petita capella, segueix mantenint 
les mesures del presbiteri original, però la nau s’escurça fins 
3,50 m de llarg.

Ara, aquest espai se separarà del presbiteri, a banda del 
graó preexistent, per la construcció de dos pilars. És possible 
que aquestes reformes provoquessin també transformacions 
en la coberta i, per donar-li més solidesa, es decideix construir 

aquestes dues petites pilastres. A banda d’aquestes estructures, 
es construeixen uns petites banquetes a la nau, i una altra a tocar 
de la testera, les quals, a més del ús pròpiament dit, no descartem 
que també tinguessin alguna funció de reforç de les parets peri-
metrals de l’edifici. En aquest moment, també té lloc una nova 
pavimentació de l’interior del temple mitjançant un enllosat 
de pedres disposades planes. Amb aquesta nova pavimentació 
sembla que es van arrasar les restes dels nivell de circulació més 
antics, tal i com s’ha pogut desprendre de la realització d’una cala 
a l’interior del temple. Finalment, l’última transformació consistí 
en aplicar un arrebossat de guix a tot l’edifici, el qual s’estenia fins 
i tot per sobre alguns punts de l’enllosat.

L’últim element a destacar és la base de pedra que susten-
tava l’altar, la qual es trobava caiguda però in situ. Aquest gran 
bloc, lleugerament treballat i de planta trapezoïdal, presentava 
una petita concavitat a la part superior, potser per a contenir les 
relíquies. Desconeixem, però, si aquest element era una nova ad-
quisició o era el mateix ja existent en la consagració de l’església 
primigènia. En resum, al llarg de la baixa edat mitjana l’antiga 
església es transformà en un edifici de petites dimensions, desti-
nat segurament a una població també més reduïda, que continuà 
en ús al llarg de tot el segle XVI, fins al seu abandó al llarg de 
la centúria següent.

fase V (Segle xVII): Després d’aquesta gran reforma, el temple 
entrà en decadència i s’abandonà. La seva menció a la documen-
tació es quasi inexistent. Als anys 1626 i 1652 apareix esmentat 
com a capella en la descripció dels termes d’altres terres. Sant 
Pere de Súria com a tal, i ja sense aportar més dades sobre les 
característiques de l’edifici, apareix esmentada també els anys 
1731 i 1879.

Durant les darreres campanyes, s’han excavats els nivells 
d’enderroc i d’amortització del conjunt, en els quals s’ha pogut 
recuperar un bon nombre de materials ceràmics. Aquests estaven 
formats bàsicament per ceràmiques de cuita reductora d’època 
moderna, així com ceràmiques vidrades en marró i verd i diver-
sos fragments de ceràmica blava catalana. Entre aquestes peces 
destaquen diversos trossos d’un plat amb decoració de la ditada 
que permeten confirmar que l’abandó del conjunt es va produir 
vers el segle XVII.

fase VI (Segles xIx-xx): L’última activitat documentada a 
l’indret correspon ja a l’època contemporània, i està directament 
associada a l’explotació agrícola de la zona. Arqueològicament 
només hem pogut constatar l’existència d’una feixa per separar 
camps de conreu a l’extrem oest de l’edifici. Amb la seva cons-
trucció es va rebaixar considerablement el terreny en aquest punt, 
arrasant parcialment aquesta part de l’edifici.

Finalment, les últimes referències corresponen a la memòria 
oral de la gent gran de la vila, que parlava de l’existència de les 
ruïnes d’una antiga capella de la qual, les mines de potassa de 
Súria, s’havien endut la pedra cap als anys 50, per fer formigó per 
als nous pous que llavors s’estaven obrint a Cabanasses.

la domus de torre i el Puig de Sant Pere
Les campanyes a la domus de Torre s’iniciaren l’any 2011 i han 
estat molt profitoses pel que fa al coneixement de les restes 
conservades. Al llarg d’aquests tres anys hem pogut confirmar 
l’existència d’un gran edifici, de planta quadrangular d’uns 10 x 
12 m d’amplada, construït de manera esglaonada, tant per donar 
solidesa a l’estructura com per guanyar alçada al petit turó on 
s’ubica l’edifici.

Imatge 5. Detall de les tasques d’excavació d’un dels inhumats.
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fase II (segle xII-xIV): La documentació conservada indica 
que aquestes dues centúries són el moment de màxim esplen-
dor de l’edifici. Possiblement el conjunt de cases documentades 
al voltant de la torre, s’haurien d’adscriure a aquesta fase. Però 
caldrà esperar a futures intervencions per confirmar-ho i deter-
minar si totes són del mateix moment o si hi ha diferents fases 
constructives. 

En un document del 19 de maig de 1302, queda clar que 
aquella torre es va ampliar per convertir-se en una residència 
noble, la domus de Torre, habitatge d’una de les nissagues de 
castlans de Súria. Aquell dia, Bartomeu de Torre, establia a Ar-
nau Fàbrega, de Súria, i a la seva muller Raimunda, la seva casa 
anomenada de Torre. Afrontava amb el mas del Soler, el mas 
dels Maians, el mas Cal sa Reig, el mas Puig, el mas Solanes, el 
mas Fàbrega i el mas de les Comes. Quedaven exclosos de l’es-
tabliment la domus dita Sala i una cambra, que estaven situades 
dins la domus de Torre.

En un altre document, Bartomeu de Torre prometia a Arnau 
de Fàbrega que no vendria la Sala i la cambra que s’havia reservat 
a la domus de Torre, i a canvi, Arnau de Fàbrega deixaria que 
Bartomeu de Torre i els seus hi visquessin en pau sempre que 
volguessin.

Per últim un document del 18 d’agost de 1319, Bartomeu de 
Torre va vendre al bescompte de Cardona, Ramon Folc, la masia 
de la Torre amb la seva fortalesa.

Imatge 8. Vista general des del sud del conjunt d’estructures documen-
tades a la Domus de Torre.

La tècnica constructiva consistí en aixecar l’edifici princi-
pal, una torre quadrangular delimitada per quatre parets d’1 m 
d’amplada que definien un espai interior d’uns 20 m2. Al voltant 
d’aquest edifici, i adossades als murs, es construïren dues anelles 
més que envoltaven la torre donant-li estabilitat i amplada. Desco-
neixem, però, de moment, si aquesta tècnica constructiva es va dur 
a terme com una plantejament inicial o bé si es va anar adaptant 
a les necessitats estructurals de l’edifici. Per tant, i fins al moment, 
s’han documentat fins a tres línies de paret, unes al costat de les 
altres delimitant un perímetre quadrat i esglaonat, aixecat sobre 
una plataforma de pedres, d’uns 100 m2 de superfície total. 

A banda de la torre, també s’ha detectat l’existència d’edi-
ficis annexes a aquest cos principal, que han estat interpretats 
com a cases o estances. Aquests edificis de planta quadrangu-
lar tenen una superfície aproximada de 6 m2 i, com a mínim, 
se’n intueixen fins a sis, disposats al voltant de la torre en un 
primer cordó edificat. Ja en una segona línia, s’identifica una 
nova bateria de cases adossades a les anteriors, però encara per 
delimitar.

Fins al moment, només en dues d’aquestes construccions s’ha 
delimitat tota la seva extensió i s’han extret els primers nivells 
d’enderroc, el que ha deixat a la vista alguns murs de més d’1 m 
d’alçada. En un dels casos, s’ha procedit a la seva excavació fins 
al nivell de circulació, de terra piconada.

A grans trets, i amb les dades conegudes fins al moment, hem 
detectat fins a quatre fases d’ocupació diferenciades.

fase I (segle xI-xII): El mateix document que ens parla de 
l’església de Sant Pere, de l’any 1033, ens informa també de l’exis-
tència d’una torre al cim del Puig de Sant Pere. En aquest cas, 
el document sí deixa clar que, al voltant de la torre, hi ha cases, 
supòsit que s’ha confirmat al llarg de la campanya del 2013.

Igual que a l’església, tot sembla indicar la presència de 
construccions anteriors al segle XI, i més tenint present que 
el document que esmentem és de la primera meitat d’aquesta 
centúria. Encara és molt aviat per afirmar-ho, però els resultats 
de la campanya de 2013, semblen intuir que, per sota l’estructura 
visible actualment, es conservarien les restes d’una torre primi-
gènia, potser de planta circular. 

A més, també s’ha constatat l’existència d’una rampa d’accés 
a la torre, per la banda sud, feta amb grans lloses de pedra apro-
fitant l’aflorament de roca natural. 

Imatge 6. Detall de la tècnica constructiva de l’edifici i del primer cordó 
de cases al voltant de la torre.

Imatge 7. Detall de la rampa d’accés a la Domus de Torre.
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fase III (segle xV): A aquest horitzó cronològic, podríem vin-
cular les restes localitzades al capdamunt de la torre. Es tracta de 
dues parets, en molt mal estat de conservació, aixecades amb una 
tècnica constructiva molt diferent a la resta de l’edifici.

Aquestes parets, fetes amb pedres sense escairar lligades amb 
fang, delimitaven un petit espai quadrat, i van ser construïdes 
sobre els nivells d’amortització de la torre. Aquest fet evidència 
que la domus de torre i les estructures del Puig ja estaven der-
ruïdes en el moment de la construcció.

Amb aquesta dada, ens sembla versemblant pensar que les 
restes podrien estar vinculades als enfrentaments que van te-
nir lloc amb motiu de la guerra civil catalana (1462-1472). En 
aquest conflicte, mentre que gairebé tot el territori es va posici-
onar de part de Joan II (el cap de les seves tropes era el comte de 
Cardona), Pere Ramon Satorra, el castlà de la torre del puig de 
Sant Pere, es va significar com a defensor del poder polític de les 
institucions catalanes (la Diputació del General i el Consell de 
Cent). També el castell de Callús, del bàndol de les institucions, 
va “patir un setge important”.

Malgrat que aquest és “un període poc conegut” i que tan sols 
plantegem una hipòtesi, pensem que la troballa de l’estructura 
refeta al capdamunt de la torre podria ser l’indret on es va refu-
giar el noble surienc que va lluitar contra Joan II, i més tenint 
present que la història de la torre del puig de Sant Pere no va 
gaire més enllà, perquè en la documentació apareix com a casal 
derruït l’any 1624.

Un altra dada que ajudaria a confirmar aquesta hipòtesi, i 
que també va afectar de manera directa les restes de l’església de 
Sant Pere, és el terratrèmol que afecta a Catalunya l’any 1448 
el qual va arribar a la magnitud 8 en l’escala de Richter. Aquest 
sisme podria haver afectat de forma considerable també la torre, 
provocant fins i tot el seu enderroc.

Així doncs, durant la guerra civil catalana, aquest edifici ja 
estava molt malmès i segurament en desús, i en Pere Ramon Sa-
torra, podria haver aprofitat les restes del seu edifici, per aixecar 
un petit refugi provisional.

fase IV (Segles xVI-xVII): L’any 1624 apareix l’últim docu-
ment que parla de la domus de Torre, correspon al 27 de de-
sembre, on un text esmenta “...el casal dirruït al cim del Puig de 
Sant Pere...”. Per tant, és evident, que a inicis del segle XVII, les 
estructures localitzades al Puig de Sant Pere ja estaven aban-
donades. L’excavació dels nivells d’amortització de l’edifici, tot i 
que el material ceràmic recuperat en ells ha estat escàs, ha sigut 
suficient per corroborar aquestes cronologies.
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NOVES APORTACIONS A LA HISTÒRIA 
DEL BISAURA: INTERVENCIONS 
ARQUEOLÒGIQUES AL CASTELL I ESGLÉSIA 
DE SANTA MARIA DE BESORA (SANTA 
MARIA DE BESORA, OSONA) I AL CASTELL 
DE MILANY (VIDRÀ, OSONA). ANYS 2012 I 
2013.
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Fig. 1. Localització geogràfica del Castell de Besora i del Castell de Mi-
lany.

El caStEll DE BESORa I ESglÉSIa DE 
SaNta MaRIa (SaNta MaRIa DE BESORa, 
OSONa). uN PROjEctE DE REcERca 
PluRIDIScIPlINaRI. aNY 2012. aRquEOlOgIa I 
PalEOaNtROPOlOgIa
El castell de Besora i l’església de Santa Maria es troben al nord-
oest del terme municipal de Santa Maria de Besora, al Bisaura, 
a cavall entre Osona i el Ripollès. Es situa al cim planer del turó 
al qual ha donat nom, d’una àrea aproximada de mitja hectàrea, 
que s’alça a 1.092 metres sobre el nivell del mar, i està envoltat 
de cinglera en tota la seva vessant est i sud.

S’hi arriba a peu, per un camí costerut i sinuós que s’inicia al 
pla de Teia, a 860 metres d’altitud, al peu de la carretera BV-5227 
que uneix Vidrà, Santa Maria de Besora i Sant Quirze de Be-
sora, i que puja per una pista fins prop del mas el Pla i continua 
per un sender fent ziga-zaga per la vessant obaga del turó del 
castell. L’església de Santa Maria ocupa l’extrem de llevant de la 
plataforma i té l’absis a frec de cinglera.

El castell surt repetidament en la documentació a partir de 
l’any 885, en el document d’oblació de la petita Emma, filla de 
Guifré el Pelós i primera abadessa de Sant Joan de les Abades-
ses. El domini superior del castell i terme, i el dret d’exercici de 
la jurisdicció restaren en poder de la casa comtal de Barcelona. 
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L’any 1018 la comtessa Ermessenda el va infeudar o cedir per 
un pacte entre comtes al comte Bernat I, dit Tallaferro, de Be-
salú, no obstant això, el seu domini superior continuà en poder 
de la casa comtal de Barcelona, presidida entre 1018 i el 1043 
per l’esmentada comtessa Ermessenda de Carcassona, vídua del 
comte Ramon Borrell de Barcelona. Aquesta gran comtessa fou 
tutora del seu fill Berenguer Ramon I i, després, del seu nét Ra-
mon Berenguer I, ajudada en el govern per Gombau de Besora, 
senyor d’aquest castell, una espècie de primer ministre o home 
de confiança seu. Això explica segurament que, al final de la seva 
vida, la vella comtessa es retirés a viure en una casa propera a 
l’església de Sant Quirze de Besora, on morí el dia 1 de març de 
l’any 1058. Va ser enterrada a la catedral de Girona.

Fou en època del noble castlà Gombau de Besora (aprox. 992- 
aprox. 1050), fill d’Ermemir de Besora, que el castell tingué el seu 
màxim esplendor. El domini del castell englobava els territoris de 
Santa Maria de Besora, Sant Quirze de Besora, l’actual Montesquiu, 
que en aquella època encara no existia, i durant un temps també 
Saderra i Torelló. Però els dominis de Gombau s’estenien molt més 
enllà, per tota Catalunya. En Gombau de Besora va ser senyor dels 
castells d’Eramprunyà al Baix Llobregat, de Cubelles i Pacs al Pe-
nedès, de Montbui, Montornès al Vallès, i d’altres territoris.

A partir de la mort de la comtessa Ermessenda i de Gombau, 
el Castell de Besora entra en el seu declivi. Passà a mans de la 
filla de Gombau, Guisla, la qual s’enfronta amb el comte de 
Barcelona i aquest li pren tots els seus dominis, inclòs el castell 
de Besora que és confiat a la família Montcada. El 1309, quan 
s’extingeix la línia dels Montcada, el castell torna a estar en mans 
dels Besora, els quals fins al moment havien viscut al castell, 
però no amb domini directe sinó sota les ordres dels Montcada. 
Els Besora, ja senyors del castell, l’any 1337 traslladen la seva 
residència al castell de Montesquiu.

La mateixa família va posseir el castell fins a inicis del segle XIX.
El castell es va anar deteriorant amb el pas dels segles i de les 

guerres, i ha arribat als nostres dies en un estat de conservació 
molt precari.

L’església de Santa Maria va ser destruïda en part, el 1838, 
durant la Guerra Carlina (1833-1840) per evitar que servís 
d’amagatall dels carlins.

Així, el Castell de Besora és un important element patri-
monial, que està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
en la categoria de Monument Històric. Mentre que l’església, 
tot i no tenir una catalogació específica, també és un element 
patrimonial a tenir en compte.

Des de l’any 2005, l’Ajuntament de Santa Maria de Besora, 
juntament amb l’Associació dels Amics del Bisaura (entitat sense 
ànim de lucre que treballa per la divulgació i conservació del 
patrimoni del Bisaura), intenta promoure el Projecte per a l’ Es-
tudi, Restauració, Consolidació, Adequació i Difusió del Castell 
de Besora i l’Església de Santa Maria (Santa Maria de Besora, 
Osona). I és dintre aquest projecte que, entre els dies 8 i 23 de 
setembre de 2012 es va dur a terme una intervenció arqueològica 
preventiva, la qual va estar coordinada per l’empresa ATICS SL, 
sota la direcció arqueològica de Cesc Busquets i Marta Fàbregas.

Els treballs arqueològics realitzats al castell de Besora du-
rant aquesta campanya de 2012 es van centrar en la zona de 
necròpolis del castell, situada a la banda meridional de l’ absis i 
el campanar de l’església.

Els treballs van consistir en l’ampliació del sondeig 4, que 
s’havia començat a excavar durant les campanyes dels anys 2005-
2007- 2009 i 2010. La zona intervinguda es troba a redós de 
la part externa meridional de l’absis i el campanar de l’església. 

Es tracta d’un sondeig de forma irregular, ja que ressegueix els 
murs de l’església, fins al primer pilar de l’atri, i per la banda sud 
ressegueix el propi perímetre del turó, ocupant una superfície 
aproximada de 45 metres quadrats.

Cal esmentar, que a nivell estratigràfic, és molt simple, i que 
ràpidament el passem a explicar.

El primer nivell que es documenta, després d’haver tret el 
terreny vegetal, està format per un sediment molt polsós, molt 
poc compactat (UE 4.000), on s’observa una gran quantitat de 
restes humanes en desconnexió, que serien fruït d’un important 
moviment de terres, causat possiblement pels últims enterra-
ments efectuats a la necròpolis i dels quals ja en parlarem més 
endavant. Pel que fa al material arqueològic associat a aquest 
nivell és realment molt ampli i ens demostra, una vegada més, 
que ha estat molt remogut. Hi predomina la ceràmica d’època 
moderna i contemporània (vidriats molt ben treballats, algun 
reflex metàl·lic i alguna blava catalana). Ara bé, l’amplitud cro-
nològica és tan accentuada que ha aparegut des d’algun fragment 
de ceràmica reduïda de pasta grollera, que ens porta a una cro-
nologia plenament medieval (segles XII-XIII), passant per un 
fragment de ceràmica paleocristiana amb decoració de cercles i 
palmetes que ens trasllada a una cronologia del segle V d.C, fins 
arribar a alguns fragments de ceràmica del tipus Campaniana A.

Cobert per aquest nivell, comencem a trobar restes humanes, 
que ja no es troben en desconnexió i que estarien retallant un segon 
nivell (UE 4.001), del qual a hores d’ara, en desconeixem força la 
seva morfologia ja que no l’hem pogut excavar en la seva extensió. 
Ara bé, s’ha pogut identificar perquè es tracta d’un sediment molt 
més compactat que l’anterior, amb restes de nòduls de calç i que 
sembla que els ossos en desconnexió són molt més escadussers.

Pel què fa al material arqueològic, el que s’ha pogut recuperar 
és molt escàs, només alguns fragments de ceràmica oxidada, que 
no ens permeten oferir, encara, una visió real del seu conjunt.

La zona on es treballà correspon a la sagrera, al voltant de 
l’església, al cantó de la torre, on ha estat possible recuperar les 
restes òssies d’uns 41 individus. En aquest conjunt, s’han de 
distingir dos grups ben diferenciats: aquells determinats a partir 
de restes en desconnexió, ,i dels quals només s’han pogut establir 
un nombre mínim d’individus, i, d’altra banda, aquells trobats en 
connexió anatòmica i que han permès fer un estudi de l’individu.

Per altra banda, la campanya realitzada l’any 2012, va coinci-
dir amb el “VII curs de paleopatologia: Odontologia” organitzat 
per la UAB (Universitat Autònoma de Barcelona) i coordinat 
per Assumpció Malgosa i Albert Isidro.

El curs constava d’una part teòrica i una part pràctica realit-
zada en la necròpolis del castell de Besora.

Fig. 2. Participants al “VII curs de paleopatologia: Odontologia” (2012).
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Només s’ha observat una cribra orbitàlia bilateral en un dels 
individus adults.

Pel que fa a la salut dental dels individus, s’observa la 
presència de càlcul dental al 60% dels individus en què s’han 
conservat les dents; pel que fa a les càries, fístules, retrocés 
alveolar, hipoplàsia de l’esmalt dental i les pèrdues de peces 
ante mortem apareixen en el 40% dels individus en què s’han 
conservat les peces.

Si analitzem totes les dades que ens aporta l’estudi d’aquests 
individus arribem a una sèrie de conclusions, bastant interessants.

Recuperació de les restes contextualitzades de 14 individus, 
nou d’adults i cinc de subadults.

Entre els individus adults, 6 son de sexe femení i 3 de sexe 
masculí.

Pel que fa als individus subadults, un és probablement masculí, 
un altre femení, un altre es al·lofís i dos de sexe indeterminat.

Pel què fa al ritual funerari, els enterraments van ser efectuats 
amb taüts de fusta.

L’orientació del cossos era homogènia amb el cap situat a 
l’oest i els peus a l’est, la posició dels cossos també era bastant 
homogènia doncs es trobaven en decúbit supí i amb els braços 
flexionats sobre el pit o sobre el ventre.

L’aixovar funerari era molt escàs ja que només es va recupe-
rar una cadeneta metàl·lica a l’individu CB’12 83 i un rosari a 
l’individu CB’12 86.

Per tant, totes aquestes observacions (i amb l’estudi dels re-
sultats de les anteriors campanyes d’excavació en aquesta part 
de la necròpolis) ens porten a concloure que estem davant el 
cementiri-necròpolis parroquial de Santa Maria de Besora.

L’església del castell serví de parròquia de Santa Maria de 
Besora fins que, l’any 1759, se n’inaugurà una de nova al peu del 
turó del castell, al Pla de Teia.

Pel que fa a l’església, malgrat ja no ser parròquia, continuà 
habilitada fins a la Primera Guerra Carlina, quan el cap d’una 
columna liberal va donar ordres, el dia 25 d’abril de 1838, de 
destruir i incendiar l’església, per evitar la continua utilització 
del castell com a refugi de les partides carlines.

Així podríem establir que aquest grup d’individus i inhu-
macions tenen un ante quem de l’any 1759 ( en el nivell 4001, 
moment fins el qual es té constància que l’espai al voltant de 
l’església de Santa Maria del Castell (Sagrera) serví com a ce-
mentiri parroquial dels bisaurencs.

Capítol a part mereixen les consideracions i conclusions al 
voltant de les troballes realitzades en el Sondeig 5.

Els treballs portats a terme en aquest any 2012, comportaren 
l’obertura en extensió del Sondeig vers la seva part sud. Es tracta-
va de continuar documentant si les troballes adscrites al període 
ibèric (segles III- I a.C), localitzades en anteriors campanyes, 
s’estenien per aquesta banda.

No fou possible localitzar cap més estructura muraria, però 
sí que, per sota dels nivells més superficials (UE 5009), es do-
cumentà un estrat (UE 5010) que semblava d’anivellament i 
que contenia materials ceràmics (fragments de Comuna ibèrica, 
Grisa costa catalana, Campaniana A i Àmfora itàlica) que ens 
tornen a apropar a una cronologia dels segles III- I a.C.

Aquest estrat d’anivellament estava cobrint un estrat (UE 
5014) compost per afloraments de la roca natural geològica 
(margues i gres) i per blocs disgregats d’aquesta mateixa roca, 
recol·locats antròpicament, formant un possible nivell d’ús.

L’excavació es deixà en aquest estrat, per tal d’intentar, en 
posteriors campanyes, esbrinar més dades obrint el Sondeig 5 
cap al nord i cap a l’est.

Així, la intervenció de l’any 2012 ens ha permès la recupe-
ració de les restes contextualitzades de 14 individus dels quals 9 
són adults i 5 subadults. Entre els individus adults, 6 són de sexe 
femení i 3 de sexe masculí.

Dels individus subadults, 2 són de sexe indeterminat, un és 
masculí, un altre femení i un al·lofís.

L’edat dels individus adults no és pot determinar amb preci-
sió i els intervals d’edat són més o menys amplis. De totes mane-
res, els podem distribuir amb rangs estimats d’edat, en aquest cas 
pel que fa als individus adults, 5 correspondrien adults madurs, 
encara que dos d’ells ja podrien arribar a la franja de la senilitat, 
3 són adults joves i un és adult amb una edat indeterminada. En 
els individus subadults n’hi ha quatre d’nfantils I i un d’infantil 
II, no hem recuperat cap individu de la franja d’edat fetal ni 
neonatal.

Per les característiques de la població inhumada, i pel que fa 
a edat i sexe, amb un major nombre d’individus femenins i una 
edat més avançada dels individus adults podríem determinar 
que l’estrat excavat en aquesta campanya és correspondria al del 
cementiri de l’antiga església parroquial.

Així a mode de resum, tenim els següents individus indivi-
dualitzats i estudiats:

Codi individu Sexe Edat 
CB’12 71 femení 18-24 mesos 
CB’12 76 femení 45-49 anys 
CB’12 77 masculí Adult indeter-

minada 
CB’12 78 indeterminat 18-24 mesos 
CB’12 79 femení 40-50 anys 
CB’12 80 indeterminat 4-5 mesos 
CB’12 81 masculí 7-8 anys 
CB’12 82 al·lofís 2-2,5 anys 
CB’12 83 femení 30-40 anys 
CB’12 84 masculí 45-50 anys 
CB’12 85 masculí 33-42 anys 
CB’12 86 femení 20-25 anys 
CB’12 87 femení 43-58 anys 
CB’12 88 femení 43-58 anys

La patologia mes freqüent observada en la població adulta 
es la de tipus degeneratiu ja que, en els individus en què s’han 
conservat les vertebres, el 75% de les mateixes presenta artrosi 
en aquest nivell.

També s’observa, a nivell vertebral, la presencia d’hèrnies 
d’Schmorl en un 50 % dels individus.

Diagnostiquem una artrosi generalitzada al 30% dels indi-
vidus. Les entesopaties estan presents en el 30% dels individus, 
s’observa l’aixafament vertebral per osteoporosi en un individu 
femení i una osteocondritis a l’os gran de la ma en un altre in-
dividu i és de destacar la hipoplàsia còndil medial de l’húmer 
esquerre d’un altre individu.

La patologia tumoral només s’observa en un individu adult 
de 40-50 anys d’edat amb unes lesions osteolítiques a la setena 
i vuitena costella esquerra i que són compatibles amb unes me-
tàstasis òssies d’un tumor d’origen incert.
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Fig. 4. Individus 84, 85 i 86.

Fig. 6. Vista general del turó del Castell de Milany.

Fig. 3. Planta general dels individus localitzats l’any 2012 en la necròpolis de la sagrera de Santa Maria de Besora.

Fig. 5. Vista general de la part sud del Sondeig 5 (UE 5014).

El caStEll DE MIlaNY (VIDRÀ, OSONa). uN 
PROjEctE DE cONSOlIDacIó. aNY 2012-2013
El castell de Milany, al nord del T.M. de Vidrà, es troba al cim d’un 
turó, de forma allargada i d’uns 1.300 m2, a la carena de la serra del 
mateix nom que separa la vall de Vallfogona de les valls de Llaés i 
de Vidrà. S’alça a 1529,30 metres sobre el nivell del mar (ICC), i les 
coordenades (UTM ETRS 89) són X: 441325.3 / Y: 4668403.0. 
Està inclòs dins el PEIN (Pla Especial d’Interès Natural).

El Castell de Milany és un element patrimonial, un castell 
roquer, que està declarat com a Bé Cultural d’Interès Nacional 
en la categoria de Monument Històric (RI-51-6149).

Les intervencions realitzades els darrers anys (2011, 2012 
i 2013) han estat subsidiàries de les diverses fases del Projecte 
de Consolidació del Castell de Milany, redactat pel Servei de 
Monuments de la Diputació de Girona. D’aquest document es 
desprèn que el projecte consisteix en la consolidació de les es-
tructures muraries que conformen el castell.

Aquestes obres preveien l’excavació tant de l’interior de la 
torre com del seu entorn més immediat, sobretot el de la banda 
oriental, per tal de poder facilitar l’accés al visitant. L’excavació 
del nivell d’enderroc que s’observa arreu, es va dur a terme amb 
una màquina excavadora.
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tasca molt entretinguda. És per això que no descartem que, en 
la propera campanya, puguin detectar-se altres restes materials.

Cal esmentar també que referent a la torre, i a 1,75 metres 
del nivell d’ús, es van detectar encaixos a les parets que formarien 
part de l’embigat que aguantaria el paviment d’un segon pis. Es 
tracta de tres forats, (22 cm d’amplada x 18 d’alçada x 15 de 
profunditat) molt ben alineats que es situen a les parets est i oest.

Interior de la sala o espai de planta rectangular
Després d’haver excavat mecànicament l’interior de la torre, fins 
arribar a la roca natural, es va continuar per l’espai que hem ano-
menat la sala. Es tracta de l’habitació contigua a la torre per la 
seva banda oriental. A l’inici de l’excavació s’observava un tram 
d’uns sis metres de la paret nord, la qual té una doble funció: 
d’una banda, emmuralla el propi castell, per la banda nord, i 
d’altra, és el límit de l’habitació. Pel que fa a la paret sud, només 
s’intuïa sota el nivell vegetal.

Es va rebaixar uns 60 cm el nivell d’enderroc que apareixia 
a l’interior de la sala amb la màquina excavadora i, ben aviat, es 
va poder detectar la roca natural. Es tracta, però, de grans blocs 
de roca conglomerada que baixen bruscament i que sembla que 
hagin estat lleugerament retocats per donar una forma més o 
menys regular. A més, també, s’insinuen unes canals fetes a la 
mateixa roca, que es corresponen amb les escletxes detectades a 
l’interior de la torre i que, com hem apuntat més amunt, podrien 
servir com a desguassos. Ara bé, en aquests canals no s’observen 
marques de cisell, ni tampoc s’hi veu cap més intenció que la 
d’aprofitar les mateixes esquerdes de la roca, sense haver-hi, en 
cap cas, una intenció més estètica o més elaborada.

El sediment acumulat a l’interior de la sala és, igualment com 
succeïa a la torre, un enderroc de les mateixes parets i voltes de la 
sala. Ara bé, mentre que a la torre moltes de les pedres acumula-
des estaven molt ben treballades, aquí la majoria de pedres són 
més irregulars i, en general, de mida més petita. De fet, només 
cal comparar els dos tipus de paraments per observar que el de 
la torre està més treballat i té una millor qualitat de fàbrica. La 
paret nord té un metre d’amplada, una llargària conservada d’uns 
10 metres i una alçària, en el punt més alt, de gairebé cinc me-
tres; a uns 3 metres des del nivell de paviment conserva algunes 
pedres que insinuen l’arrencament de la volta que la cobriria.

En canvi, de la paret sud ens sorprèn la seva amplada, ja 
que arriba als 2,10 metres, i té una llargada aproximada de 21 
metres. Ara bé, aquesta amplada no és sinònim de consistència, 
ans al contrari, ja que es troba en un estat de conservació bastant 
precari i fràgil. Per aquesta raó es van deixar dos testimonis de 
terra sense excavar, per tal de minimitzar la possibilitat d’esfon-
drament de la paret.Fig. 7. Detall de la porta d’accés a la torre des de l’interior d’aquesta.

Fig. 8. Detall de la punta de fletxa de ferro. 

Interior de la torre
Es va iniciar l’excavació mecànica a l’interior de la torre, la qual 
es presentà reblerta d’un nivell d’enderroc de pedres (algunes 
d’elles desbastades ja que formarien part de la cara externa de 
les parets o bé d’elements singulars com obertures, voltes, etc. i 
d’altres no, ja que es trobarien a l’interior dels murs, a mode de 
reble). En general, la mesura de les pedres no superava els 50 
cm de llargària i els 20 d’amplària. També és un tram de paret 
sencera de vuit filades, que durant la seva caiguda no hauria 
quedat desmuntada.

L’excavació mecànica es realitzà fins a una profunditat d’1,5 
metres, punt en el qual s’insinuaven restes d’una obertura a la pa-
ret meridional, aconsellant, doncs, continuar l’excavació en aquest 
punt de forma manual. L’obertura va resultar ser una porta de 
la qual es conserva una alçada de poc menys d’un metre, amb 
els brancals de carreus ben desbastats i disposats regularment. 
No està just al centre de la paret, sinó que està lleugerament 
desplaçada cap a la banda occidental i té una amplada d’ober-
tura de 95 cm. De la porta no se’n conservava el llindar, sí bé es 
van detectar en l’enderroc, algunes lloses planes que en podrien 
haver format part.

Cobert pel nivell d’enderroc, es va documentar una fina capa 
de morter de calç, de consistència molt flonja, que recolzava 
directament sobre la roca natural. Ara bé, a causa de la seva 
consistència es trobava en un estat de conservació molt precari i 
només es va poder detectar en algunes zones, sobretot a les can-
tonades nord i sud. A més, a l’interior de la torre, la roca natural 
és molt irregular, no està gens polida ni treballada i conserva 
tots els còdols conglomerats, formant un nivell d´ús totalment 
bonyegut. La cota aproximada era de 1529,00 m.s.n.m.

A tocar del paviment de calç, també es va documentar un 
nivell de cendres i carbons, tot i que la seva excavació no va 
aportar cap tipus de material, ni tampoc cap indici d’haver patit 
un ús repetitiu i consolidat.

Just en el contacte de la paret est amb la roca natural, es van 
detectar unes reduïdes escletxes naturals que possiblement actu-
aven de petits desguassos. Aquestes estaven omplertes de terra, 
i de fet és l’únic lloc, en aquest nivell d’ús, on va aparèixer algun 
tipus de material. Es tracta de restes de fauna diversa, totes elles 
en desconnexió, i una sola peça de metall: una fletxa de ferro de 
petites dimensions (7 cm de llarg) que possiblement podria ser 
usada pel tir amb ballesta.

A causa de la manca de temps, no es va poder acabar la neteja 
de la roca natural, ja que al tenir tantes protuberàncies és una 
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Fig. 9. A l’esquerra, paret de la torre est i al fons paret nord de la sala.

Ambdues parets recolzen directament sobre la roca natu-
ral, tot adaptant-se a les irregularitats i els forts desnivells que 
aquesta presenta.

Una altra diferència respecte l’enderroc de la torre és que, 
aquí, a la sala, s’han pogut recuperar alguns fragments de teula, 
si bé molt escassos però prou significatius. També han aparegut 
alguns paquets amb carbons i cendres, segurament de cronologia 
molt recent. Cal destacar el despreniment d’un bloc de pedra 
natural que ha quedat situat al centre de la sala.

Finalment, s’ha arribat al paviment que, aquí també, és la 
roca natural, però en aquest cas ja no és del tipus conglomerat, 
sinó que és calcària, ben llisa i sense masses irregularitats. A 
causa de la manca de temps no s’ha pogut fer una neteja acu-
rada d’aquest nivell d’ús i, de fet, només s’ha documentat a la 
part més occidental de la sala, ja que a la resta encara no s’ha 
excavat del tot.

De fet, l’excavació d’aquesta sala ens ha aportat més incòg-
nites que no pas resultats, ja que només s’ha pogut excavar par-
cialment i han anat apareixent, sobretot a la part més oriental i 
també a la banda exterior de la paret sud, nombroses restes que 
han quedat sense excavar, ni documentar, i que caldrà treballar 
en properes campanyes.

Així doncs, a hores d’ara sembla força clar que el castell de 
Milany no només estaria format per estructures de caire defensiu, 
com la torre i la sala contigua, sinó que també tindria un espai 
amb una ocupació densa durant l’època medieval, tal com ho 
demostren les nombroses estructures repartides arreu del turó.1

Finalment, i a tall de conclusió, podem situar les estructures 
documentades en època baix medieval. Tot i que el topònim del 
castell de Milany, castro Melango, apareix per primera vegada 
l’any 962, en un document de donació al monestir de Sant Joan 
de les Abadesses d’un alou situat al comtat d’Osona, és probable 
que les restes fins ara descobertes siguin de moments posteriors.

De fet, el castell era el centre de la baronia de Milany, que 
s’estenia pels dos vessants de la serra homònima i comprenia 
la parròquia de Vidrà (amb les de Cabagés i Covidases) i la de 
Vallfogona; alhora que posseïa drets, sovint en discussió, sobre 
part del terme de Llaés.

Al llarg de la seva extensa història, el domini eminent sobre 
el castell fou força complicat, atès que varià diverses vegades. 

1. No cal oblidar que al peu del turó també s’observen algunes parets que 
semblarien formar part d’aquest mateix moment d’ocupació medieval. A hores 
d’ara estan pendents d’un estudi rigorós.

Sabem que, originalment, el territori del castell formava part 
del comtat d’Osona. Posteriorment, però, passà al de Besalú i, 
finalment, amb la unió de Besalú i Barcelona passà a aquest 
casal l’any 1111.

El primer feudatari conegut del castell es situa en el moment 
en el qual aquest pertany al comtat de Besalú i fou d’una família 
anomenada Milany, que més tard foren vescomtes de Besalú. A 
més a més, el monestir de Sant Joan de les Abadesses també va 
tenir drets sobre el castell, els quals li vingueren per una infeu-
dació feta l’any 1121.

Més endavant, aquesta situació encara es complicà més, atès 
que a finals del segle XIII hom detecta tres senyors eminents: 
el ja esmentat monestir de Sant Joan, el vescomte de Bas (que 
en aquest moment era el comte d’Empúries) i Dalmau de Pa-
lau (aquest l’havia obtingut l’any 1280 en comprar-lo a Sibil·la, 
comtessa d’Empúries, la seva tieta).

Cal destacar sobretot l’actuació d’aquest darrer, atès que in-
tentà consolidar la seva posició amb l’adquisició de nous drets 
i la realització de diverses obres de fortificació, la qual cosa li 
comportà diversos conflictes amb l’abat de Sant Joan.

En concret, refeu la fortalesa de Vallfogona, anomenada la 
Sala; bastí una nova fortalesa a Vidrà i, entorn a l’any 1293, 
reconstruí el castell de Milany. De fet, aquests mantingueren el 
feu i la residència al castell fins que l’any 1349 es traslladen a 
viure a la Sala de Vallfogona. Creiem que aquestes obres de l’any 
1293 degueren deixar l’empremta que en aquests moments es pot 
observar al Castell de Milany.
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Agricultura en terrasses en espais 
feudals: els casos del mas L’Agustí 
(Tagamanent, Vallès Oriental) i del 
solar dels Centelles (Sant Martí de 
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Tot i que existeix una gran quantitat d’estudis sobre els masos 
durant època medieval i moderna, enfocats des de disciplines 
diferents (per exemple, Vilà, 1973; Terradas, 1984; Congost & 
To, eds, 1999; Roigé & Estrada, 2008), les investigacions sobre la 
localització dels camps de conreu i sobre la relació espacial entre 
els diferents tipus de camps, i entre els camps i els edificis dels 
masos, són més aviat escasses (vegeu, tanmateix, Bolós, 1996; 
Mallorquí, 1999). Encara són més escassos els estudis sobre les 
característiques tècniques de la construcció dels camps de con-
reu i de les zones de pastura en vessants de muntanya, sobre les 
grandàries, i sobre les fases de construcció dels espais agraris 
medievals (tanmateix, Kirchner, Vela, Oliver, 2002; Kirchner, 
2006; 2012; Oliver, 2003b; Retamero, en premsa). Aquesta raresa 
contrasta amb l’impuls que els estudis arqueològics sobre espais 
agraris medievals han tingut en altres zones de la península ibè-
rica (Kirchner et al., 2002; Kirchner, 2006; Ballesteros, 2010; 
Fernández-Mier, 2010; Quirós, 2010; 2012).

En aquesta comunicació es presenten els primers resultats 
d’una investigació en marxa sobre els espais agrícoles aterrassats, 
vinculats a dos establiments (el mas l’Agustí i els camps de Sant 
Martí de Centelles), documentats textualment des d’època medi-
eval, a partir de la prospecció i de l’excavació arqueològica. D’una 
banda, es pretén identificar, documentar, mesurar i descriure els 
parcel·laris vinculats a aquests establiments medievals; de l’altra, 
conèixer les tècniques desenvolupades en la construcció d’aquests 
espais aterrassats, així com les condicions originals dels paleo-
sòls sobre els quals es van construir. Tanmateix es volen precisar 
els usos i processos agrícoles que es van dur a terme en aquests 
camps i establir la cronologia de la construcció primerenca, i de 
les possibles reconstruccions i ampliacions posteriors. Existeix un 
bon nombre d’estudis que mostren la possibilitat de generar co-
neixements sobre la construcció i les condicions d’ús dels espais 
aterrassats (per exemple, Halstead, Frederick & Krahtopoulou, 
2000). En l’àmbit mediterrani, cal destacar les recerques dutes 
a terme a Grècia (Kizos & Koulouri, 2006) i el compendi de 
casos de zones diferents elaborat per R. Harfouche ((Harfouche, 
2007), tot seguint els plantejaments pioners de J. Despois (Des-
pois, 1959). En la península ibèrica, destaquen les recerques dutes 
a terme al nord de la Meseta, a Galícia, al País Basc, al País Va-
lencià i a Múrcia sobre aterrassaments d’època romana i medieval 
(més recentment, Ruiz del Árbol, 2005; Ballesteros, 2010; Puy & 
Balbo, 2013; Quirós, 2010; Torró, 2005), i, a Catalunya, la recerca 
arqueomorfològica i palinològica sobre les terrasses de la Serra de 
Marina (Riera & Palet, 2005). No hi ha, però, una recerca consis-
tent des de la perspectiva plantejada en aquest projecte sobre els 
parcel·laris medievals vinculats a masos, com L’Agustí, o a espais 
relacionats amb antics vilars i que van esdevenir, com a Sant Martí 
de Centelles, el solar primerenc d’una nissaga senyorial.
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Així doncs, els objectius específics enunciats més amunt s’en-
quadren en un de més general: tenir un coneixement afinat sobre 
els espais agraris vinculats, tant a una nissaga senyorial com a una 
nissaga de pagesos rics durant la baixa edat mitjana. Esperem 
que aquest estudi inicial, i els que es duguin a terme en el futur, 
ajudin a descriure i explicar tant les condicions inicials com els 
escenaris agraris de les fases més primerenques de la constitució 
i de l’èxit d’aquestes dues nissagues.

En aquesta comunicació es presenta, en primer lloc, el con-
text general i una breu ressenya de les referències textuals utilit-
zades fins ara. A continuació, s’exposen els resultats inicials de les 
prospeccions dutes a terme tant a L’Agustí com a Sant Martí de 
Centelles, amb la finalitat d’identificar, de descriure i d’explicar 
una part dels espais agrícoles vinculats a aquests dos establi-
ments. En el cas de L’Agustí, s’expliquen també els objectius i els 
procediments seguits en l’excavació d’una feixa propera a la casa.

ElS caMPS DEl MaS l’aguStí. EStuDI 
(PaRcIal) DEl PaRcEl·laRI
El mas de l’Agustí es troba en el municipi de Tagamanent (Va-
llès Oriental), dins el Parc Natural del Montseny. Les cases de 
l’Agustí han estat museïtzades per la Diputació de Barcelona, i, 
fa uns anys, van ser objecte d’un estudi centrat en la documen-
tació escrita i en les estructures arquitectòniques (Galí & Micaló 
1998). La referència textual més antiga coneguda de l’Agustí és 
de finals del segle XII. En aquesta època, el mas formava part 
de la parròquia de Santa Maria de Tagamanent, en el centre de 
la qual es troba el turó de Tagamanent, amb el castell del mateix 
nom i l’església de Santa Maria. El castrum de Tagamanent està 
documentat des de l’any 945 i la de l’església, l’any 993. ( Junyent 
, 1980, p. 227; Oliver, 2003a, p. 17, 47). Uns altres documents 
revelen que aquesta àrea era travessada per un camí ramader que 
pujava des de la vall fins a les pastures del Pla de la Calma des 
de principis del segle XI, com a mínim (Oliver, 2003a, p. 15).

La cronologia que indiquen tant les estructures visibles més 
antigues de la casa com la ceràmica de superfície no va més 
enrere de finals del segle XV (Galí & Micaló, 1998). Aquesta 
cronologia no s’allunya gaire de la que es coneix en el cas del 

Fig. 1. Mapa amb la localització del mas Agustí i de Sant Martí de Cen-
telles.

Bellver, un mas proper a l’Agustí. La relació espacial del mas 
amb els espais de conreu i de pastura més propers revela que els 
camps i la residència van formar part d’un mateix disseny, en 
el qual s’articulaven de manera difícilment alterable, els camps 
llaurats, els pasturims, les rases de drenatge i de desviament 
de l’escorrentia, l’hort, els abeuradors, els estables, els espais de 
transformació i d’emmagatzematge (l’era, el graner i la mateixa 
casa) i la camineria que compactava tot el conjunt i el lligava 
amb la vall, d’una banda, i amb les pastures del Pla de la Calma, 
de l’altra (Figura 2).

El disseny inicial de l’espai agrari del qual formen part, de 
manera articulada, les edificacions d’aquest mas, va ser determi-
nat per l’opció de practicar una agricultura de guaret en un espai 
de vessant situat entre els 975 i els 1075 m sobre el nivell del 
mar, aproximadament, amb una precipitació mitjana anual d’uns 
1.000 mm (bona part dels quals, caiguts de manera torrencial) i 
amb un pendent del 30%. La pràctica d’una agricultura en camps 
fixos i llaurats de manera regular en aquestes condicions (per 
tant, sense coberta vegetal durant mesos) va exigir la construcció 
de ginys que reduïssin els efectes de l’erosió i el transport, ves-
sant avall, del sòl fèrtil, ocasionats tant per l’escorrentia com per 
l’impacte de les gotes durant els episodis de pluges torrencials. 
Un altre factor determinant de l’opció agrària desenvolupada 
a L’Agustí va ser l’articulació de l’agricultura de guaret amb la 
producció d’aliment per al bestiar, bé en els espais de pastura, bé 
en els camps de conreu.

Com es pot observar a la figura 2, l’observació de l’escorren-
tia, i específicament la dels torrents, va determinar la disposició 
dels camps i de les rases del sistema. El bloc de camps articulats 
amb la casa, els corrals i l’era de L’Agustí, està delimitat, pel 
nord, per un torrent que separa el Camp rost del Camp de les 
saleres. Aquest torrent es converteix en una rasa perpendicular 
a la direcció del pendent que condueix l’aigua cap a una bassa, 
a tocar de la casa. Aquest traçat coincideix amb el del camí que 
passava per la casa, provinent del congost, i que duia fins a les 
pastures del Pla de la calma. També era el camí que seguia el 
bestiar estabulat a L’Agustí fins als pasturims del Camp rost i 
el de les saleres, i més amunt. Uns metres cap al sud, un torrent 
paral·lel a l’anterior davallava fins a coincidir amb el traçat de la 
rasa del Pou. L’aigua recollida per aquesta rasa s’acumulava a la 
bassa situada davant de la casa i de l’estable. Quan l’aigua sobre-
eixia, era recollida per una altra rasa que la portava fins a la part 
més baixa del sistema de camps, els prats de dalla, travessant les 
terrasses de conreu situades per sota de la casa. En aquest punt, 
la rasa coincideix amb el traçat del torrent. Com es pot veure a la 
Figura 2, aquest torrent separa dos blocs de camps i determina la 
disposició de les terrasses situades a una banda i altra, amb una 
forma tendent a la “v”.

L’aigua d’aquest torrent, coincident en part amb la rasa del 
Pou, era capturada per una altra rasa, la del pla de l’Om, que duia 
l’aigua fins als prats de dalla, a la part més baixa dels sistema, 
després de vorejar els camps del pla de l’Om perpendicularment 
al pendent. Aquesta rasa recollia l’escorrentia que baixava pel 
vessant i, a l’extrem superior, al sud del pla, girava en direcció al 
pendent, tot coincidint amb el traçat d’un altre torrent. Aquesta 
rasa desviava l’escorrentia dels camps aterrassats on es practicava 
el guaret i conduïa l’aigua fins a la part del sistema on convenia 
disposar de més humitat, els camps de dalla. En el cas dels camps 
situats just per sobre de la casa, la protecció depenia, no d’una 
rasa, sinó dels herbeis permanents del camp de Les saleres. Jus-
tament, el topònim remet a les pedres on es posava la sal per al 
bestiar que freqüentava aquest camp. És possible que la rasa del 
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pou, ara una rasa de drenatge, hagués estat inicialment una rasa 
de desviament de l’escorrentia. Si hagués estat així, aquesta rasa 
hauria marcat el límit superior de la construcció més antiga dels 
camps associats a L’Agustí.

Convé advertir que els espais de pastura que conformen 
aquest sistema estan ubicats en els espais de més pendent (com 
el camp “rost”, a l’altra banda del camí del pla de la Calma) i 
estan delimitats per talussos que aprofiten els accidents naturals 
del relleu. En canvi, els camps llaurats tendeixen a ser plans i 
construïts amb parets de pedra seca.

L’articulació de camps, de rases, de torrents i de basses co-
mentada fins ara revela un sistema compacte i que admet po-
ques variacions en la distribució dels usos agraris al vessant. La 
disposició en blocs de camps resultant reflecteix, d’altra banda, 
la seqüència constructiva del sistema, partint de la premissa que 
els espais més antics siguin els més propers a la casa. La datació 
d’un dels elements permetrà fixar la cronologia del bloc del qual 
forma part aquest element i precisar-ne la seqüència constructiva.

L’estudi del parcel·lari més proper a la casa ha permès distingir 
els blocs i la corresponent seqüència constructiva que es poden 
veure a la Figura 3. L’àrea delimitada per la rasa del Pou ocupa uns 

Fig. 2. Croquis dels camps propers a les cases de l’Agustí (Tagamanent).

7.000 m2, i l’espai de pastura associat, situat entre el camp de la 
Figuera i les Saleres, té uns 4.000 m2. Resulta més difícil identificar 
la seqüència dels prats de dalla situats a la part inferior del sistema 
(uns 6.000 m2). De tota manera, si la rasa-torrent que divideix 
els camps situats per sota de la casa va ser un límit inicial, aquest 
espai hauria tingut uns 3.000 m2. L’addició dels camps vinculats 
a la rasa superior, la del Pla de l’om, va representar una ampliació 
substancial: unes 2,2 ha de camps llaurats i unes 0,4 de pastures. 
No hi ha manera, ara per ara, de precisar la cronologia de seqüèn-
cia constructiva. Ateses les proporcions congruents que han de 
mantenir els diferents espais agraris, els estables, i les dimensions 
dels espais d’emmagatzematge i de transformació, caldrà tenir en 
compte les ampliacions identificades en aquests espais (ben do-
cumentades als segles XVII i XVIII).

ElS caMPS DEl MaS l’aguStí. SONDEIg a uNa 
fEIxa DEl Pla DE l’OM
L’obertura, amb mitjans mecànics, d’un sondeig en una de les 
feixes situades en el Pla de l’om (Figura 2) tenia per objectiu 
descriure el procés de construcció de la terrassa i documentar 
l’impacte causat en el vessant. El perfil obtingut en el sondeig i la 
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neteja de la cara externa del mur de contenció de la terrassa, així 
com la realització d’un alçat i una secció d’aquest, han permès 
estudiar-ne la seqüència estratigràfica i analitzar el procés de 
formació del vessant i la posterior transformació de l’espai amb 
la construcció de la terrassa de conreu.

L’estratigrafia de la terrassa s’iniciava amb un potent nivell 
de terres vegetals (UE 1), entre 70 i 80 cm segons els punts, amb 
escassa presència de pedres, que cobria parcialment i s’adossava 
a la part superior del mur de la terrassa (UE 2) i també a la feixa 
original (UE 3). Per la seva posició i les característiques de la seva 
composició calia interpretar-ho com la terra de conreu actual de 
la feixa. Per sota es va identificar un nivell molt menys potent i 
disposat amb un cert pendent (UE 4) format per terres, sorres i 
alguns blocs petits de pedra, especialment granits. Aquest estrat 
s’adossava a la part posterior del mur de la feixa.

A continuació es va delimitar un estrat força potent (UE 
5) format per sorres granítiques i llims, que possiblement havia 
estat alterat prèviament a la deposició d’UE 4 durant el procés 
de construcció de la terrassa. Aquest nivell sembla de deposició 
natural a partir d’aportacions de sorres procedents de la descom-
posició dels afloraments de granit que hi ha a la part alta de la ca-

rena i que van ser arrossegades, vessant avall, per acció de l’aigua 
de la pluja. Per sota, es localitzen altres nivells d’origen semblant 
al descrit per a l’UE 5 però de composició diferent. Així, mentre 
que l’UE 6 presenta blocs de granit barrejats amb sorres, les UE 
7, 8 i 9 corresponen a aportacions successives de capes de sorres 
i llims cada cop amb una disposició més horitzontal.

Finalment es documenta el substrat rocós format per pissar-
res, que en el punt on es localitza la terrassa presenta una doble 
inclinació, una en el mateix sentit del sondeig i l’altra en forma 
perpendicular. Això té a veure amb què, en aquest punt, conflu-
eixen dos vessants diferents de la muntanya, fet que segurament 
va provocar-hi l’acumulació de sediments.

La cara exterior del mur de la terrassa, construït en pedra 
seca, estava parcialment coberta de sediments que havien anat 
caient de la superfície cultivable superior. La manca de man-
teniment ha fet que aquests sediments no hagin estat retirats 
regularment i redistribuïts per la superfície de la terrassa infe-
rior. Un cop extrets aquests sediments, es va poder veure com 
la primera filada de pedres de la cara externa de la terrassa 
recolzava, en bona part, sobre el substrat de pissarra retallat, 
tot i que, en un dels extrems, l’aflorament rocós quedava a una 

Fig. 3. Identificació de blocs de camps a partir de les rases a l’Agustí (Tagamanent).
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cota inferior i el mur s’assentava sobre un nivell de sorres i 
llims. Entre les pedres, la filtració d’aigua que arrossega se-
diments ha fet que els intersticis estiguin actualment gairebé 
completament tapats.

En l’alçat del mur s’observen dues fases constructives. L’in-
ferior (d’aproximadament 90 cm) correspon a la terrassa original 
(UE 3). Està formada per blocs mitjans de pedra, fonamen-
talment de sorrenca marronosa i algun de granit, lleugerament 
retocats per la cara exterior i disposats en sec de manera aleatòria 
però relativament ordenada. La filada inicial del mur estava feta 
amb blocs més grans i quadrangulars que van servir de base per 
a la construcció de la resta de la feixa. En la secció es pot veure 
la disposició atalussada de les primeres filades que contribueix a 
reforçar la funció de contenció del mur.

A la part alta de la paret, en canvi, es distingia clarament un 
parament format per pedres mitjanes i petites, fonamentalment 
blocs de granit, disposats en sec i d’una manera completament 
aleatòria (UE 2). Aquesta disposició permetia, fins i tot, pensar 
que seria el resultat d’una acumulació progressiva de pedres da-
munt de la darrera filada del mur de la terrassa, que hauria estat 
a nivell del sòl de cultiu, com a resultat del despedregament 
històric del camp (Figura 4).

A la banda exterior del mur es documentava un nivell de 
terres vegetals (UE 10) que conformava el sòl actual del camp 
inferior i que tot just arribava a la base del mur, fet que indica 
clarament que el nivell d’ús del camp ha anat baixant de cota 
amb el temps com a conseqüència segurament de l’erosió.

La cara interna del mur de contenció no va ser netejada atès 
que això hauria pogut suposar el seu esfondrament. Tanmateix, 
era visible la primera filada assentada damunt de l’UE 5, i el reble 
i terra sobre els quals es recolzen les filades de pedres en sec de 
la cara externa del mur (Figures 5 i 6).

Les UE 5, 6, 7, 8 i 9 corresponen a estrats formats per 
aportacions successives de sediments arrossegats per erosió del 
vessant. Les UE 5, 7, 8 i 9 mostren les característiques capes 
de deposició de sediments arrossegats per l’escorrentia. La seva 
disposició ve determinada per les dues direccions del vessant 
que conflueixen en l’àrea on s’ha realitzat el sondeig. L’UE 6, en 
canvi, inclou fragments de roca i pedres prou grans com per que 
es pugui atribuir a un episodi més abrupte de deposició. Aquesta 
acumulació de pedres determina que la posterior aportació de 
sediments que acaba formant l’UE 5 adquireixi una disposició 
més horitzontal.

Sobre la superfície de l’UE 5 es van realitzar les feines de 
construcció de la terrassa. Pel que fa a l’UE 4, el nivell de la qual 
coincideix amb la primera filada de pedres de la cara interior de 
la terrassa, constitueix el primer nivell de la formació, relacionat 
alhora amb la construcció de la terrassa. Probablement, les pedres 
que hi trobem són aportades pels seus constructors i corresponen 
a les restes no utilitzades.

Per damunt d’aquest nivell es degué formar el primer sòl de 
cultiu de la terrassa, el límit del qual no es pot reconèixer a causa 
de les remocions continuades de la terra, provocats pel conreu 
mateix. Tanmateix, el nivell inicial de conreu degué estar en re-
lació amb la darrera filada de pedres de la cara externa del mur 
de contenció de la terrassa, abans que comencés a ser recrescut. 
L’acumulació gradual de pedres de despedregament del camp 
per sobre d’aquesta última filada ha anat fent pujar la cota del 
mur de la terrassa i la del sòl que se li adossa, amb aportacions 
constants provocades per l’erosió del vessant i pels desplaçaments 
que comporten les feines del llaurat i el conreu. El nivell actual 
de la superfície del camp de la terrassa està, fins i tot, més alt 

que la darrera filada del recreixement del mur i això explica que 
s’hagin acumulat sediments arrossegats en la superfície de la ter-
rassa inferior i hagin acabat cobrint, en part, el mur de contenció 
de la terrassa superior.

El procés de construcció de la terrassa va consistir en fer 
un retall en els sediments del vessant on es va assentar la filada 

Fig. 5. Alçat del mur de contenció de la terrassa del Pla de l’Om, l’Agustí 
(Tagamanent).

Fig. 6. Mur de contenció de la terrassa del Pla de l’Om, l’Agustí (Taga-
manent).

Fig. 4. Secció del mur de contenció de la terrassa i del sondeig realitzat 
al Pla de l’Om, L’Agustí (Tagamanent).
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interna del mur de contenció, que va quedar revestit per la seva 
cara externa. El nivell de cultiu inicial, que estaria en relació amb 
la filada de coronament original del mur de la terrassa, abans de 
l’acumulació de pedres de despedregament, hauria estat, doncs, 
el del mateix sòl del vessant, arrossegat parcialment per acabar 
de farcir l’espai comprès entre el mur de contenció i el retall 
efectuat en els sediments per crear una superfície de conreu amb 
tendència a la horitzontalitat (figura 4).

Paral·lelament, també hem obtingut algunes dades sobre el 
procés de formació del vessant previ a la construcció de la ter-
rassa, que es caracteritza per l’acumulació de capes successives 
de sorres i llims provinents de l’erosió dels afloraments de granit 
que es documenten a la part alta de la carena. Arrossegats per la 
pluja, aquests sediments, que en alguns casos poden estar formats 
per blocs de fins a mida mitjana, s’acumulen a la part baixa del 
vessant on atenuen el pendent i formen una base més horitzontal 
sobre la qual serà més fàcil crear terrasses de conreu.

Com s’ha dit abans, tot i que els esments textuals fan pensar 
en l’existència d’activitats pageses a la zona des del segle X i 
encara que el topònim “Agustí” ja existia a finals del segle XII, 
no hi ha indicis arquitectònics ni ceràmics coneguts que siguin 
anteriors al segle XV. Ara per ara, no s’ha pogut recuperar ma-
terial ceràmic, o d’altre tipus, que pugui contribuir a la datació 
del moment de construcció d’aquesta terrassa en les diferents 
UE identificades en el sondeig. Està previst, però, obtenir alguna 
datació del sediment.

la cOROMINa DElS cENtEllES I ElS hORtS 
DE la caPElla caStRal (SaNt MaRtí DE 
cENtEllES)
La primera referència a l’espai estudiat es troba en l’acta de con-
sagració de Sant Martí del Congost portada a terme pel bisbe 
Gotmar de Vic, l’any 898, tot just després de la restauració de la 
diòcesi i de la incorporació d’Osona als dominis comtals de Gui-
fré el Pelós (ACB, doc. 10). El temple va ser dotat amb una gran 
demarcació que incloïa l’església de Santa Coloma i les rendes 
eclesiàstiques que aquella percebia en una sèrie d’assentaments 
(ecclesia vero Sancte Columbe similiter cum decimis et primiciis de 
villares sibi pertinentes, id est, valle Orsaria, Vineolas, Noctebona, 
Casulas, Sentelias, Balona, Mammolla, valle Asenaria, villare Nin-
fridii, villare Rigbaldo, Ulligo, villare Wistrimiro, Gemminas). Tot 
el conjunt es va integrar en el terme del castell de Sant Esteve, 
esmentat en la mateixa acta (kastro Santi Stephani) abans del 
primer terç del segle X (in comitatu Ausona, in terminio de castro 
Sancti Estefano vel de Geminas, DCV, doc. 97, any 922).

El villare Sentelias es trobava encaixat en la seva part alta (740 
m) en la raconada situada entre l’Agullola de Sant Martí, on s’al-
ça el castell (855 m), i el Puig Fabregar (912 m). Entre les dues 
elevacions s’estén una cinglera (singulum dicti castri de Centelles, 
any 1540; Arxiu Nacional de Catalunya, Fons Blanes-Centelles, 
Capbreu de 1540, f. 11r) composada per estrats successius de gres 
margo-nodulosa, un paquet de calcarenita, un de conglomerats i 
un de marga gris-groguenca en la coronació de l’espadat. Tot el 

Fig. 7. Croquis dels camps de Sant Martí de Centelles.
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conjunt està afectat per diàclasis i falles que generen riscos per 
despreniments, alguns d’elles d’ordre supramètric, alhora que pro-
porcionen acumulacions de materials seguint les valls secundàries 
susceptibles de ser explotades agrícolament. A prop d’aquestes 
acumulacions discorren les aigües que baixen per escorrentia for-
mant torrents. A peu de muntanya s’hi troben les surgències.

La documentació no dóna informacions descriptives del vilar 
l’any 898 i només textos més tardans, generats en un context feu-
dal, proporcionen algunes descripcions fragmentàries de l’espai 
rural inclòs en el dominium senyorial. Així, amb motiu de la do-
nació a Gilabert Isarn dels dominis del seu difunt pare Isarn per 
part del seu tutor Unifred, l’any 1031, realitzat ante hostio Sancti 
Martini de Sentilias confirmem l’existència d’aquesta església, 
que devia el seu nom a la seva situació en el territori del vilar de 
898; any, d’altra banda, en què el temple segurament encara no 
existia o, almenys, no s’esmenta.

Els silencis documentals també poden ser significatius: tot i 
que la donació inclou un seguit d’alous distribuïts entre Osona 
Sud i la vall del Congost, no hi ha cap referència a possessions a 
la rodalia immediata del temple (DCV, doc. 884). Creiem poder 
interpretar que aquest silenci indicada que el domini era, en 
aquell entorn, complet i que la seva transmissió hereditària no 
requeria un acte públic de legitimació eclesiàstica com aquells 
altres dominis dispersos. Les atribucions del grup aristocràtic 
descendent d’Isarn es verifiquen l’any 1117, quan Gilabert de 
Centeies va posar sota la protecció del monestir de Santa Maria 
de l’Estany ipsam domum meam cum eiusdem domus pertinenciis, 
videlicet Sancti Martini de Centeies, in qua ego maneo (Arxiu Epis-
copal de Vic, Ms. 283, Cartulari de l’Estany, f. 31). Els Centelles, 
doncs, no només posseïen la domus també senyorejaven sobre 
el temple, fet que legitimava i afermava la seva puixança local. 
La darrera confirmació del domini integral dels senyors sobre 
Sentelias és l’adopció del topònim per anomenar-se ells matei-
xos, a principis del segle XII, i, sobretot, a mitjans de la mateixa 
centúria (Pladevall, 1976, p. 27-29).

La construcció de la domus dels Centelles abans de 1117 
devia transformar la primerenca zona de residència del vilar 
Sentelias i, possiblement, dels seus espais agraris. Pel que fa a 
la primera, entre els anys 1317-1326 s’anomena l’actual mas 
Viladavall, situat avui en una cota inferior a certa distància del 
conjunt parroquial, com a villa inferiore de Scintillis (Pladevall, 
1976, p. 22; també Mas Saviladavall, ACA, Diversos, Centelles-
Solferino, vol 40). L’esment d’aquesta vila “inferior” denota que 
n’hi havia una altra de “superior”, on creiem que es pot situar 
tant la domus del segle XII com la zona de residència del vilar 
Sentelias la qual, segons la nostra proposta, va substituir, si no 
desplaçar l’altra.

A principis del segle XIII, el Gilabert de Centelles va do-
nar a la parròquia l’alou de la Coma del Bosc (Pladevall, 1976), 
denominació que avui encara rep la part més alta de l’antic em-
plaçament del vilar. Aquesta cessió va coincidir amb la definitiva 
fixació de la residència dels Centelles a la fortalesa de Sant Es-
teve, el que fa pensar que l’alou incloïa la domus i que aquesta va 
prendre aleshores una nova funció, reflectida en la denominació 
actual de les ruïnes que presideixen la Coma del Bosc com a 
“Rectoria Vella”. En aquest moment, tot el sector devia adquirir 
la fesomia que va tenir fins a mitjans del segle XX amb el trasllat 
de la font, l’obertura de la pista des de la carretera de Sant Quirze 
i la creació de la plaça de l’església.

Pel que fa a l’espai agrari, els textos són una mica més tardans. 
L’any 1286, el rector de la capella castral va adquirir dels castlans 
menors de la fortalesa dos terços del delme que aquells percebien 

sobre un hort de la mateixa capella, anomenat lo hort de Guaell, a 
prop de l’església parroquial de Sant Martí. Després, l’any 1305, 
el rector de la capella de Santa Maria del Castell va comprar 
a Bernat de Centelles un tros de terra que lo venedor tenia al sol 
devall de la sua coromina de Sentelles prop lo hort de dita capella, 
afrontant a l’est amb l’hort, al sud amb el torrent que discorria 
de la Font de Centelles, a l’oest amb la coromina i al nord amb la 
mateixa coromina i l’hort esmentat (Arxiu de la Corona d’Aragó, 
Diversos, Centelles-Solferino, vol. 40; Figura 7). La font és molt 
cabalosa sobretot a la primavera i a la tardor.

Així, doncs, la coromina, clarament associada a la font (que 
potser hi quedava inclosa) i limitada pel torrent, abastava pro-
bablement la terrassa situada sota el conjunt parroquial de Sant 
Martí, mentre els horts es trobaven en una cota inferior a la 
coromina. El parcel·lari actual i els vestigis del sistema hidràulic 
mostren que aquella era una parcel·la allargassada i aterrassada 
que començava just a sota de la domus i arribava fins al conjunt 
parroquial; aquesta unitat original s’ha trencat en època con-
temporània per la construcció de l’accés des de la carretera a la 
parròquia i la plaça. En canvi, la parcel·la que, des de sota de la 
parròquia arriba fins al mas de les Comes, ens planteja el dubte 
de si pertanyia a la coromina, tot i que hi ha més elements a favor 
del sí: d’una banda, la morfologia del parcel·lari ho fa pensar, 
així com les referències documentals i l’existència d’un reg que 
no s’inicia, a diferència dels regs dels horts de la capella, en les 
basses; i, d’una altra banda, aquesta mateixa presència de reg 
podria, però, fer vincular la parcel·la als horts.

Tant els horts de la capella com les coromines eren un espai 
que s’identificava totalment amb els senyors. A. Durand va consi-
derar les coromines un testimoni de la “modernització” del domini 
on es practicava un conreu intensiu dels cereals (1998, p. 259-266); 
per part nostra, al Pallars, vam observar que hi havia una relació 
entre la desaparició documental de les insulae, com espais de con-
reu de llera eminentment camperols, i l’aparició de les coromines, 
en els mateixos emplaçaments, sota un domini sistemàticament 
senyorial, com a testimoni de la despossessió camperola en aquells 
espais (Oliver, 2003, p. 207-208). L’etimologia del mot inclou la 
noció de dominium compartit entre diferents senyors. A principis 
del segle XIV, els dos senyors de la coromina de Centelles eren, 
sens dubte, els Centelles, que devien mantenir certes prerrogatives 
sobre l’espai després de la donació de l’alou senyorial a la parròquia 
un segle enrere, i la mateixa parròquia.

Pel que fa al mas de les Comes1 qui antiquitus vocabatur Ca-
sanova (any 1529), el capbreu dels dominis dels barons Centelles 
de l’any 1540 proporciona detalls no gens contradictoris sobre 
el seu entorn amb el qual es pot inferir dels més fragmentaris 
textos medievals (Arxiu Nacional de Catalunya, Llinatge Blanes-
Centelles, Capbreu de 1540, f. 10r-11v. En el cas de les Comes, el 
capbreu fa referència a un establiment anterior del baró Guillem 
Ramon de Centelles de l’any 1479). Així, el mas limitava per 
l’est, mirant cap a la Coma del Bosc, cum orto de la Moxera partim 
et partim cum possessionibus de la rectoria dicti Sancti Martini de 
Cintillis. Aquest hort és, sens dubte, l’hort de la capella castral 
que documentem a principis del segle XIV regat amb l’aigua 
del torrent de la Font de Centelles o del Rector, situat sota la 
coromina senyorial que, a mitjans del XVI, i per efecte de la 
donació de l’alou de la Coma del Bosc, ja es comptava entre les 

1. Una coma és una depressió més o menys pregona en un terreny mun-
tanyós, on s’acumula la humitat i l’aigua. La seva etimologia està clarament 
relacionada amb la de cóm, recipient per a líquids. En aquest cas, s’ha d’en-
tendre com una referència a l’abundància d’aigua d’escorrentia descendent 
de la cinglera i acumulada als seus peus.
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possessionibus de la rectoria. Les fotografies de la primera meitat 
del segle XX mostraven encara aquest parcel·lari medieval, poc 
modificat pels canvis contemporanis a l’entorn del conjunt par-
roquial. Així, en les fotografies fetes des de la Font del Rector es 
poden apreciar, al peu del conjunt parroquial, les terrasses que 
configuraven la part baixa de la coromina. Una fotografia de 
conjunt feta des del castell també mostra la coromina i, a sota, 
els horts de la capella castral (Figura 8). Encara més avall, sota 
la carretera contemporània clarament sobreposada al parcel·lari 
antic i al camí ral de Caldes, es trobaven l’any 1304 una vinya 
de la capella castral i la trilla de ses ruvires de Bernat de Cente-
lles (Arxiu de la Corona d’Aragó, Diversos, Centelles-Solferino, 
volum 40). Els horts de la capella castral, doncs, quedaven ben 
delimitats en el seu l’extrem inferior per aquell camí.

castral i d’una coromina igualment propera a fonts i torrents, 
d’un sistema hidràulic feudal o, alternativament, d’un sistema 
hidràulic originalment camperol i després feudal.
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL PALAU 
DELS MONTCADA I ENTORN DEL TEMPLE 
ROMÀ DE VIC (OSONA)
anna góMEz Bach

INtRODuccIó
Els treballs arqueològics al Palau dels Montcada s’han d’en-
tendre en el marc d’actuació dels treballs d’estudi d’integració 
del conjunt dins la ciutat endegats per l’Ajuntament de Vic. 
En aquest context, l’Ajuntament de Vic va sol·licitar el mes 
de desembre de 2011 la col·laboració de la Diputació de Bar-
celona per tal d’executar treballs de suport a l’anàlisi històri-
ca i material del castell palau dels Montcada i el seu entorn 
immediat. L’actuació, integrada en el Pla Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015, ha tingut com a objectiu aplegar el màxim 
de coneixement possible per a la posterior redacció del projecte 
de rehabilitació i utilització dels espais situats en l’àmbit del 
PE número 7, que afecta al temple romà de Vic i a les restes 
constructives conservades del castell palau dels Montcada, que 
corresponen a les finques número 2 del carrer Pare Xifré i a les 
finques números 12, 14 i 16 del carrer de Cardona, així com la 
consolidació, preservació i accessibilitat de les restes arqueolò-
giques del conjunt monumental.

En el decurs del mateix procés de recerca, s’ha programat 
l’obertura d’una sèrie de sondeigs arqueològics en diferents 
indrets del conjunt, amb l’objectiu de completar el coneixe-
ment històric de l’element i analitzar la textura i consistència 
del terreny i dels fonaments arquitectònics de l’estructura. 
S’han aprofitat els mitjans tècnics i logístics de la interven-
ció per procedir també a un nou aixecament planimètric i 
topogràfic de tot el conjunt i per a la delineació digital de 
les estructures arqueològiques descobertes en el decurs de 
l’excavació. Aixecament planimètric i topogràfic. Investigació 
històrica, bibliogràfica i documental. Control facultatiu de 
l’extracció de mostres per a la caracterització de materials i 
dels sondeigs geotècnics previstos. Recerca arqueològica re-
alitzada amb l’obertura de 8 cales o sondeigs realitzats entre 
l’11 de març i el 31 de maig de 2013.

SItuacIó I BREu DEScRIPcIó
Les restes del castell-palau dels Montcada se situen a la part més 
alta del nucli històric de la ciutat de Vic, al voltant del temple 
romà, entre la plaça de la Pietat i el carrer del Pare Xifré. Es trac-
ta d’un destacat exemple d’arquitectura civil medieval, documen-
tat durant el segle XI, i que va restar dempeus, acollint diferents 
usos, fins a finals del segle XIX. L’any 1882 el van començar a 
enderrocar però, en aparèixer les restes del temple romà, les obres 
d’enderroc es van aturar. Les parts més destacades que van restar 
dempeus i que ens han pervingut són, principalment, el mur de 
ponent (que fa de paret mitgera amb el temple de la Pietat) i 
bona part del tancament de tramuntana.

El recinte del Palau dels Montcada està situat sobre un petit 
promontori natural, al costat de l’església de la Pietat, i dins 
l’àmbit de les restes de l’antic castell epònim. La part visible 
del conjunt la conforma la paret nord i oest del palau, si bé les 
restes més visibles corresponen al temple romà (posterior pati 
central del Palau).

Per les característiques de les restes, els croquis i els estudis 
fets, se suposa que es tractava d’un edifici de planta baixa i dos 
pisos, separats per voltes massisses, amb finestrals estrets de do-
ble esqueixada en el primer pis i amb arcades a les galeries del 
pis superior. Els tres murs de la cel·la conservats (el de llevant 
havia desaparegut) havien fet la funció de parets internes del 
castell. La paret nord es conserva en força bon estat i s’hi en-
devina l’arrencada de la volta de la planta i la del primer pis. A 
la paret oest queda clarament marcada la línia que descrivia la 
volta del primer pis; damunt d’aquest arc, s’hi veu un aparell en 
opus spicatum i, al nord, els arcs de la galeria. Al sud les restes són 
menys visibles però guarden una estructura gairebé simètrica de 
l’altra. A la part oest, s’hi endevinen també les arcades a nivell del 
segon pis. Es desconeix com devia estar cobert l’edifici i tampoc 
no es té notícia de la ubicació de la torre comtal.

El temple està format per una cel·la que amida exteriorment 
12,10 x 10,10 m amb un pòrtic columnat i una cel·la que són 
bastits sobre el pòdium del temple, al qual s’accedeix per una 
escalinata situada davant de la façana de llevant. Els murs de 
la cel·la són de grans blocs de pedra escairada a les cantonades. 
Els altres paraments són fets amb petits blocs de pedra. Tota la 
cel·la és coronada per un entaulament jònic, format per arqui-
trau, fris i cornisa, fets amb grans blocs de pedra. Per sota de 
la cel·la, dins el cos del podium, hi ha una altra cambra de les 

Fig. 1. Ubicació de Vic dins la comarca d’Osona i del Palau dels Montcada en el centre de la ciutat. Font: Ajuntament de Vic.
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mateixes dimensions de la cel·la, que conté un pou, que podria 
datar d’època romana i que, com ja hem esmentat, durant al-
gun temps fou el pou del pati central del castell dels Montcada, 
època en què es féu el brocal actual. Aquesta cambra serví com 
a local del Centre Excursionista de Vic i com a magatzem, fins 
que el Patronat d’Estudis Osonencs el passà a gestionar com 
equipament cultural.

Síntesi històrica
Les primeres evidències històriques recuperades, fins al moment, 
al recinte del Palau dels Montcada corresponen a nivells amb ce-
ràmica romana datada de finals del segle I a.C al II d.C. A nivell 
arquitectònic les restes actualment preservades corresponen a dos 
moments principals.

Un primer moment, en el qual el conjunt està format per 
un primer edifici públic construït entre els darrers decennis del 
segle I d.C i el primer quart del segle II d.C, i que s’utilitzarà 
durant tot el segle III fins un moment indeterminat d’època 
baix imperial. I un segon gran moment en el qual el conjunt 
funciona com a castell i palau dels Montcada en època medieval, 
i posteriorment residència del veguer, graner i presó fins arribar 
al segle XIX. 

L’existència d’aquesta dualitat d’ocupació fou pràcticament 
ignorada fins l’any 1882, en què fou trobat el temple en ender-
rocar-se l’antic castell dels Montcada, que fins aleshores havia 
estat utilitzat com a presó de la ciutat. Aquest fet va evidenciar 
l’amortització de les estructures romanes i la integració dins la 
fàbrica medieval, com és el cas dels tres murs de la cel·la del 
temple que havien fet la funció de parets internes del castell.

Un grup de vigatans il·lustres, especialment Josep Serra i 
Campdelacreu, arxiver municipal, en adonar-se del valor del mo-
nument, adquiriren el solar i procediren ràpidament a la seva 
recuperació i revalorització.

Des del segle XVIII molts estudiosos havien identificat la 
ciutat dels ausetans, esmentada en l’obra Naturalis Historia de 
Plini (23 a 79 d.C), amb l’Ausa de la Geografia de Ptolomeu 
(segle II d.C) i la situaven a Vic. Així mateix, des de l’any 1826 
també es coneixien algunes làpides epigràfiques que feien refe-
rència a personatges vinculats a aquesta ciutat romana.

La contextualització històrica del temple, però, s’ha fet princi-
palment a través de les evidències arquitectòniques. A nivell estilís-
tic destaca la identificació de l’aparell del temple amb l’arquitectura 
del nord d’Àfrica en els paraments de la cel·la en forma de teler o 
opus africanum, del mur períbol i dels motius decoratius amb daus 
de la cornisa del frontó. Això ha permès pensar que el constructor 
del temple de Vic coneixia perfectament l’arquitectura romana 
imperial del nord d’Àfrica, i potser hi va treballar o n’era originari. 
Hi ha consens en adscriure’l a un temple pròstil de columnes llises 
de planta plenament romana com alguns dels temples del nord 
d’Àfrica, però de quatre columnes (tetràstils i pròstils) o de sis 
columnes (hexàstil i sistil) com el Temple d’Assis (Itàlia). Pel que 
fa a l’aspecte cronològic s’atribueix la construcció del temple en 
època dels Antonins (entre finals del segle I i principis del segle 
II d.C) i possiblement aquest temple fou construït pels decurions 
o consell de ciutadans encarregats del bon govern de la ciutat (ja 
que es documenta l’existència d’un col·legium de sevirs encarregats 
del culte imperial per la làpida a Diana).

Sobre a qui estava dedicat el temple es proposa, a partir de 
dades epigràfiques i històriques, que possiblement hauria estat 
consagrat a l’honor imperial, tot i que no es descarta que fou 
dedicat a alguna divinitat com la tríada capitolina, Juno, Júpiter 
i Minerva, o la deessa Diana, com Un paral·lel al temple de la 

ciutat de Dugga (Tunísia) (temple dedicat a la tríada capitolina, 
Juno, Júpiter i Minerva, entre el 166 i el 167 dC) i a la basílica 
de Bulla Regia del segle I d.C. Pel que fa al mur períbol, es 
considera que, malgrat que al llarg del segle I d.C s’estengué 
per Roma amb una finalitat més urbanística i monumental que 
no pas cultual, fou al nord d’Àfrica on els temples amb períbol 
trobaren més gran acceptació com és el cas de Volubilis, Lam-
baesi i Sufetala. Pel que fa als motius decoratius amb daus de la 
cornisa del frontó s’han localitzat exemplars similars al temple de 
la ciutat de Dugga (Tunísia) i al capitoli de Sbeitla (Tunísia). La 
ubicació del temple en aquest indret de la ciutat coincideix amb 
el punt més alt d’una petita elevació que possiblement presidiria 
una petita plaça o fòrum, on se centraria la vida política, social 
i econòmica, al mateix temps que determinava l’orientació dels 
camins d’entrada a la ciutat.

Hi ha una proposta teòrica que esmenta que els murs del 
temple foren aprofitats com a torre o fortalesa des del segle VI, 
moment en què es cita la civitas Ausonense, documentada des 
de 516. Si bé, el castell el trobem documentat al segle XI amb 
funcions de guaita i de residència comtal sota el nom de palau 
comtal, i posteriorment castell dels Montcada, dels Cardona o 
de Vic. Es creu que els vescomtes d’Osona van tenir infeudada 
la fortalesa o torre comtal de Vic, fins a mitjan segle XI, i que 
després fou infeudada a Guillem Ramon i el seu germà Arbert 
de la vall d’Hostoles, que en van obtenir la senescalia vers el 1080 
i que dues generacions més tard es van refondre amb la família 
Montcada, de la qual prengué definitivament el nom.

El castell apareix per primera vegada documentat l’any 1088 
quan el bisbe Berenguer Sunifred de Llucà prometé a Guillem 
Ramon, el senescal, que en el cas d’obtenir del poder dels comtes 
de Barcelona li lliuraria el palau anomenat torre comtal de Vic, 
per tal que el posseís en nom de l’església vigatana. A principis 
del segle XII els Montcada eren senyors del castell o palau, que 
apareix a la documentació com a castrum de Vico, amb drets pun-
tuals sobre el mercat de la Quintana i l’ampliació cap a la zona de 
les Clotes i l’establiment de la partida comtal enfront l’episcopal 
que es mantingué fins entrat segle XV.

Segons el Dr. Junyent, tenia la planta quasi quadrada, amb 
planta baixa i dos pisos que embolicaven els murs del temple, 
reduïts a formar part d’un pati interior descobert. Al primer 
pis hi tenia unes grans sales que devien ésser il·luminades per 
mitjà d’un sèrie de finestres regulars de doble vessant, sota un 
arc dovellat. L’any 1315 se n’esmenta una torre, de la qual no es 
pot precisar la seva ubicació. Al segle XIV s’enderroquen una 
sèrie d’edificis al voltant del castell dels Montcada, i l’any 1450 
els consellers de Vic el van comprar al comte de Foix.

Més endavant, durant el segle XV, el castell esdevé la resi-
dència del Veguer. En les capitulacions de 1472 entre la ciutat 
de Vic i el rei Joan II s’especificà que el castell no es podrà 
fortificar, moment en què es va convertir una part en la presó 
pública i l’altra en graner de la ciutat, essent reformat l’edifici 
el 1786 per ser presó de l’estat. L’edifici estava molt degradat i 
no reunia les condicions higièniques mínimes, com es denúncia 
en diversos escrits (Salarich 1854 p. 250). El 1860 els presos 
foren traslladats a la nova presó dels Caputxins i l’edifici quedà 
abandonat. Vint anys després, el 1880, el solar es ven per 6.205 
pessetes en subhasta pública. El 1882 s’enderroca el castell dels 
Montcada. Durant aquests treballs es va descobrir la cel·la del 
Temple Romà. El terreny fou adquirit per la Societat Arqueo-
lògica Vicense, moment en què s’endegà una important etapa de 
documentació i estudi de les restes. La restauració del conjunt 
s’executà en quatre etapes principals perdurant fins al present.
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DESENVOluPaMENt DElS tREBallS
L’àmbit de l’actuació es centra en els espais definits com a 
PE número 7 de l’Ajuntament de Vic, que afecten al temple 
romà de Vic i a les restes constructives conservades del castell 
dels Montcada, i que corresponen a les finques número 2 del 
carrer Pare Xifré i a les finques números 12, 14 i 16 del carrer 
de Cardona.

Pel que fa a la recerca arqueològica pròpiament dita (Figura 
2), s’han obert 8 sondeigs de planta rectangular, adossats a les 
cares interna i externa del mur perimetral de tramuntana, i un 
cinquè a l’estrep de l’arc de llevant de la nau nord de l’antic 
recinte castral. Aquests sondeigs estan directament vinculats als 
estudis geotècnics de les estructures muraries del conjunt. També 
se n’ha practicat un altre a tocar de la façana lateral de llevant de 
l’església de la Pietat. Finalment, s’ha obert una rasa estratigrà-
fica a migdia del temple romà en direcció nord a sud i una cala 
a l’extrem nord-est del conjunt, a tocar de la font i la caseta de 
l’alternador elèctric del carrer Pare Xifré.

En tots els casos s’ha exhaurit l’estratigrafia arqueològica, a 
excepció dels sondeigs on han aparegut restes arquitectòniques 
ja que aquestes s’han preservat en la seva totalitat. En sis de 
les cales s’ha arribat al sòl geològic amb l’objectiu d’extreure les 
mostres complementàries i executar les anàlisis imprescindibles 
per completar l’estudi geotècnic.

Per les característiques del subsòl del Palau dels Montcada, i 
com ja s’ha comentat, es va optar per una intervenció a mode de 
sondeig, tant per recuperar la seqüència cronològica i arquitec-
tònica del conjunt com per documentar el nivell de preservació 
de les restes. Aquests treballs es van centrar en l’obertura de 8 
cales de mida variable (vegeu infra).

En cadascun dels sectors intervinguts s’ha tingut en compte 
l’especificitat del mateix. A causa de les diferències estratigràfi-
ques documentades en cada un dels àmbits l’exposició dels resul-

Fig. 2. Situació des les cales realitzades al Palau dels Montcada (Dig. Centum).

tats s’exposen de manera separada. La zona afectada ha permès 
definir tres grans espais d’actuació:

Interior del recinte 

cala 1: Cala oberta a l’interior del recinte del Palau dels 
Montcada, al costat nord-est. Adossada al mur nord peri-
metral del Palau, i centrada entre la caixa de llums i el mur 
intern del Palau, es va obrir una cala d’1 metre per 1,5 metres 
d’amplada.

La intervenció en aquest punt es va centrar en documentar 
una primera seqüència d’estratificació arqueològica a la zona més 
propera al mur perimetral del Palau que es va completar fins 
arribar a la marga o roca mare.

cala 2: També a l’interior del recinte del Palau dels Montcada, i 
al costat de migjorn, es va decidir obrir una segona cala, propera 
a l’anterior, i situada davant del mur de partió interior de l’espai. 
Amb aquesta nova cala d’1 x 2,3 m quadrats es pretenia recupe-
rar la seqüència estratigràfica preservada en aquest punt, on la 
presència d’una porta i la seva direcció axial respecte el Temple 
Romà feien pensar en la preservació d’estratigrafia in situ.

cala 3: Si bé l’obertura d’aquesta cala estava prevista des de 
l’elaboració del projecte d’intervenció arqueològica, la motiva-
ció de la seva excavació es va incrementar amb la necessitat de 
validar les troballes que s’havien realitzat a la cala 2, associades 
a possibles paviments i nivells de circulació del palau.

L’obertura i excavació d’aquest sondeig d’1 x 1,5 m va venir 
determinada per la seva ubicació, a l’espai central tocant al mur 
septentrional del Palau, proper al mur mitjaner. La presència 
d’estructures conservades, bàsicament paviments, va implicar un 
canvi metodològic, ja que per no afectar les restes es va procedir a 
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Fig. 3. Detall de la Cala 1 amb les estructures documentades. El mur 
perimetral del palau i banqueta de fonamentació i un mur perpendicular 
que compartimenta l’espai.

Fig. 4. Vista de l’excavació de la cala 2 amb el nivell de rebliment amb 
restes de combustió.

Fig. 5. Planta i secció dels nivells recuperats a la cala 3.

la realització de un petit sondeig a l’extrem oest de la cala de 40 
x 40 cm per tal de localitzar i documentar la roca mare.

cala 4: A l’extrem de ponent de l’interior del recinte es va obrir 
aquesta cala, inicialment d’1,5 x 1,5 m per ser posteriorment 
ampliada a 2,5 m x 3 m. Amb aquesta nova cala, situada en el 
mur perimetral del Palau dels Montcada (costat església de la 
Pietat angle amb el costat de tramuntana), es pretenia recuperar 
la seqüència estratigràfica preservada en aquest punt, i de nou, 
a nivell estructural, analitzar tant el basament de l’edifici com la 
possible presència d’estructures associades.

cala 6: A la banda de migjorn del recinte, i adossat al pòdium del 
Temple Romà, es va projectar una altra cala. Aquesta, inicialment 
oberta en un sondeig de 2,5 per 1 metre, va ser posteriorment 
ampliada a 3,5 x 4 metres. De nou, l’obertura d’aquesta cala va 
venir motivada per l’interès de documentar dades estructurals 
associades al Palau dels Montcada, en un punt on la planimetria 
antiga projectava un dels murs mitjaners del mateix palau.

cala 7: Cala oberta a l’interior del recinte del Palau dels Mont-
cada, a la banda de llevant, seguint el reixat del carrer Pare Xifré. 
Per la presència d’instal·lacions recents, una caixa de llum al 
costat nord, i d’enllumenat i basament de les escales del Temple 
Romà, al sud, es va obrir una cala d’1,5 m d’amplària per 5,5 m 
de llargària.

L’objectiu d’aquesta cala era el de localitzar el mur de tanca-
ment del Palau dels Montcada pel seu costat est. La interven-
ció, en aquest punt, es va centrar en documentar una primera 
seqüència d’estratificació arqueològica a la zona més propera al 
mur perimetral del Palau que no es va poder completar per la 
localització d’un cablejat d’alta tensió que no estava correctament 
protegit.
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Exterior del recinte: carrer pare xifré

cala 5: Cala oberta a l’exterior del recinte del Palau dels Mont-
cada, dins la finca del carrer Pare Xifré núm. 2. Aquesta cala 
d’1,20 m x 1,20 m es va projectar adossada al mur perimetral 
del Palau dels Montcada pel seu costat nord.

La intervenció, en aquest punt, es va centrar en documentar 
una primera seqüència estratigràfica a la zona més propera al 
mur perimetral del Palau, que es va completar fins arribar a la 
marga o roca mare. L’obertura i excavació d’aquest sondeig va 
venir determinada per la presència d’aigua procedent de la capa 
freàtica, element que va condicionar el nivell de preservació de 
les restes en les cotes inferiors.

Exterior del recinte: carrer cardona.

cala 8: Cala oberta a l’exterior del recinte del Palau dels Mont-
cada, dins la finca del carrer Cardona núm. 12. Si bé l’obertura 
d’aquesta cala estava prevista des de l’elaboració del projecte d’in-
tervenció arqueològica, la motivació de la seva excavació es va 
incrementar amb la necessitat de validar les troballes que s’havien 
realitzat a la cala 5. La intervenció en aquest punt es va centrar 
en documentar una primera seqüència estratigràfica a la zona 
més propera al mur perimetral del Palau, per la banda de tra-
muntana, que es va completar fins arribar a la marga o roca mare.

L’obertura i excavació d’aquest sondeig també va venir deter-
minada per la presència d’aigua, que creiem procedent de la capa 
freàtica, element que va condicionar el nivell de preservació de 
les restes en les cotes inferiors i que va evidenciar el mal estat de 
preservació de la marga en aquest punt.

RESultatS PRElIMINaRS
Els treballs arqueològics endegats en el marc del projecte ”Estudi 
històric i arqueològic i intervencions arquitectòniques del Tem-
ple tomà de Vic/ Palau dels Montcada i del seu entorn”, dirigit 
pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació 
de Barcelona, han permès aportar noves dades i aprofundir en 
el coneixement històric en un dels recintes patrimonials més 
importants de la ciutat de Vic.

L’actual edifici que conforma la Palau dels Montcada corres-
pon a una construcció que, amb abundants reformes, perdura fins 
a finals del segle XIX. Cal recordar que, aquesta construcció, es 
troba situada en un dels punts més destacats de la ciutat de Vic, a 
la part superior d’un promontori natural que configura l’elevació 
on es documenta ocupació des d’època antiga.1

1. Espai on s’assenta la ciutat antiga d’Auso (segons autors) i que presenta 
una continuïtat d’ocupació al llarg de l’edat mitjana fins a l’actualitat.

La intervenció arqueològica al Palau dels Montcada ha posat 
en evidència el bon estat de preservació de restes arqueològiques, 
principalment les associades al mur septentrional del Palau dels 
Montcada. La seqüència estratigràfica de les 8 cales obertes, mal-
grat la limitació d’espai i d’extensió de les estructures recuperades, 
també ha posat de manifest les evidències d’ocupació des d’època 
romana (evidenciada per la presència de fragments ceràmics) fins 
a l’actualitat a la zona.

La concentració d’estructures de cronologia medieval, loca-
litzades principalment a la Cala 2 i 3, també remarca l’important 
activitat arquitectònica que va tenir la planta baixa del Palau des 
del segle XII i permet complementar la informació aportada 
per les diverses fonts escrites en les quals el palau passa a tenir 
diversos usos per a finalment transformar-se en presó municipal 
(recopilades per Vilamala 2013).

Més concretament, la presència d’un nivell alt medieval, situ-
at principalment a la Cala 3, i en menor mesura a la cala 6, també 
posa en relleu la presència d’estructures i espais de circulació 
interns del Palau dels Montcada, sense que es pugui precisar més 
en la seva caracterització. Els materials arqueològics recuperats 
sí que permeten pensar en un ús domèstic (abundants restes de 
fauna, carbons i ceràmiques amb evidències de cocció). La pre-
sència d’un paviment i, doncs, de nivells de rebliment d’aquest 
moment queden ben evidenciada per aquests primers moments.

Les restes baixmedievals també apareixen associades a un 
nivell de circulació o paviment, així com en diversos nivells de 
rebliment principalment en les cales 1, 2 i 3.

L’obertura de dues cales a l’exterior del recinte (vegeu resul-
tats cala 5 al Carrer Pare Xifré núm. 2 i Cala 8 al Carrer Cardona 
núm. 12) posen de manifest l’existència d’un intervallum o an-
drona que hauria separat l’edifici del Palau de la resta d’hàbitat, 
tant pel carrer Cardona, com consta en les fonts documentals 
(Vilamala 2013: 57), com en els excavacions realitzades a la Casa 
Masferrer (Gómez, 2012).

Es fan també paleses les importants reformes efectuades al 
llarg del segle XVII (1630-1690), liderades per les construccions 
de l’església de la Pietat (vegeu resultats Cala 8) i, sobretot, de la 
capella Fonda (1695-1738), que van afectar de forma important 
l’estratigrafia del subsòl. Així mateix, les posteriors remodelacions 
de les edificacions de cases al Carrer Cardona des d’inicis del 
segle XX van afectar la cantonada de llevant del Palau. En aquest 
punt, la construcció d’una font i l’ampliació de noves cases van 
destruir part del mur del Palau i també van afectar bona part del 
subsòl, restant només la banqueta de fonamentació del Palau i 
part del pany de paret (vegeu resultats Cala 5).

Al mateix temps, la recuperació de la topografia de la zona, 
ben identificada per la presència de la roca natural, la marga (cala 
1, 2, 3, 5, 6, 8) i els còdols (cala 4), permet posar sobre plànol la 
pendent est-oest del promontori on s’assenta el mur perimetral 
del Palau. Aquest fet queda ben evidenciat amb l’anivellació del 
propi mur del palau que pel seu costat oest no té pràcticament 
fonamentació, mentre que pel seu costat est presenta una doble 
banqueta d’importants dimensions.

Finalment, cal assenyalar que les importants reformes efec-
tuades des del moment de la descoberta del conjunt, l’any 1887, 
el subsòl de recinte ha passat per diverses intervencions que han 
deixat un important registre estratigràfic. La zona més afectada 
se situa al costat de migjorn, on l’obertura de la cala 6 ha permès 
documentar el grau d’afectació sobre estructures i estrats. Aquí 
s’ha pogut documentar com les restes estructurals del palau es 
troben força malmeses i la reconstrucció de la seqüència històrica 
esdevé complexa.

Fig. 6. Imatge del mur de tancament est del palau.
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hORItzó a, anterior segle xI
Pràcticament no trobem documentat al Palau dels Montcada 
l’horitzó anterior a l’època medieval.. En aquest context des-
taquem la presència d’uns pocs fragments ceràmics, adscrit a 
l’època romana. i que corresponen a TS Itàlica. Per la seva entitat 
i estat de conservació. aquests semblen formar part d’un nivell 
de remoció associat a les obres de construcció del Palau. Així 
doncs, la presència d’aquest material molt rodat, de cronologia 
altimperial, també fa pensar en l’existència de restes romanes 
en la zona intervinguda, restes impossibles d’identificar en la 
present excavació.

La presència d’una sèrie de desnivells a la mateixa marga, i 
sovint l’existència de retalls, semblen ser també fruit d’accions 
antròpiques anteriors. Per aquest fet atribuïm a aquest primer 
horitzó el terreny natural recuperat en les diverses cales. Tant la 
variabilitat de cota com la seqüència de deposició del material 
geològic permeten evidenciar la geomorfologia del turó on s’as-
senta el Palau dels Montcada2 posant de manifest que a l’extrem 
nord-oest (ubicació de la cala 4) és on es troba el punt més alt 
del paleorelleu i que aquest baixa de cota vers llevant i migjorn. 

hORItzó B, segle xI- primer quart del segle xII
S’atribueixen en aquesta fase totes les unitats estratigràfiques que 
conformen els elements estructurals del Palau dels Montcada, 
és a dir, el mur perimetral de tramuntana, amb les banquetes de 
fonamentació corresponents (cala 1, cala 3, cala 5 i cala 8), el mur 
de llevant (cala 7), i els murs mitjaners que compartimenten el 
recinte (cala 2 i cala 6). Aquest conjunt s’ha considerat unitari, 
si bé no es pot evidenciar la seva sincronia a través dels resultats 
recuperats en les diverses cales.

 
hORItzó c, fi segle xIII i segle xIV
Moment associat a nivells exteriors, un paviment i altres nivells 
de rebliment. Destaquen les troballes a la Cala 3 d’un paviment 
per grans còdols de riu, i parcialment preservat, que sembla res-
pondre a un paviment original del Palau, amb un nivell de re-
bliment associat i un nivell de preparació. Tant aquest paviment 
com el rebliment dels estrats associats han aportat abundant 
material d’època medieval, que pot abraçar cronologies dels se-
gles XII-XIII (principalment a partir d’inicis del XIII). Aquesta 
datació l’aporta un conjunt de teules que es trobaven diposita-
des al fons del sondeig i que semblen actuar com a material de 
drenatge.

També procedent de la cala 6 s’han identificat dos estrats 
de rebliment que aporten material ceràmic format per ceràmica 
grisa medieval. La cronologia relativa d’aquests estrats es situa 
al segle XIII3.

hORItzó D, segles xV-xVI, transformació en casa 
veguer i presó
Les troballes principals d’aquest moment apareixen a la Cala 
1, on és més evident documentar el procés d’arranjament de 
l’estança més meridional del conjunt. Sembla que és en aquest 
moment que es construirien els murs i els estrats de rebliment. 
En aquest mateix moment se situa el mur UE 2014, de la cala 

2. L’element geològic més proper el conforma una elevació natural, situada 
a l’oest de l’edifici i on, al seu voltant es consolida un assentament romà des 
del segle I aC, amb una ocupació continuada, que es consolida a inicis del 
II d.C amb la construcció i aixecament del Temple Romà (AAVV 1986, 1990; 
Garcia 1964-1967; Gudiol 1907, Molas 1979, 1982).

3. Volem agraïr al Dr. Albert López la seva ajuda en la classificació del material 
arqueològic.

2, que presenta la mateixa tècnica constructiva que els anteriors. 
Aquesta datació s’ha realitzat a través del material format per 
una olla vidriada de base arrodonida. La cala 3 també presenta 
un nivell de rebliment que es pot atribuir d’aquest moment.

Per altra banda, i situat a la cala 5, s’han atribuït a aquest 
moment les restes d’estructures muraries conservades, que actuen 
com a reforç de la banqueta de fonamentació del mur del Palau. 
Es considera que aquesta estructura ha de ser com a molt antiga 
d’aquest moment, si bé no es descarta que fos construïda en un 
moment posterior.

Els nivells adscrits a aquest horitzó es situen principalment 
a la cala 3 i cala 8. Es tracta d’un paviment (cala 3) format per 
pedres i calç, i el material associat, i un nivell de rebliment (cala 
8). La presència de vores de ceràmica grisa, atribuïbles a inicis del 
segle XV, i de ceràmica vidriada han portat a proposar aquesta 
cronologia.

hORItzó E, segle xVII, reformes a la presó
Els estrats situats a l’horitzó E procedeixen de nivells de rebli-
ment atribuïts a les cales 1, 2 i 3. En el cas de la cala 1 es tracta 
d’un nivell de rebliment i d’un possible nivell de circulació for-
mada per una capa de terra amb nòduls de calç. La presència 
de ceràmica pinzell pinta ens situa aquest conjunt a inicis del 
segle XVII.

Així mateix, en la cala 2, l’estrat de rebliment presenta les 
mateixes característiques, mentre que el nivell de circulació que 
hi ha per sobre, format per un possible paviment de calç, també 
podria associar-se a aquesta cronologia.

Material similar s’ha recuperat a un nivell de rebliment de la 
cala 3, amb presència de carbons i fragments ceràmics amb reflex 
metàl·lic que ha estat datat entre el 1550-1650.

hORItzó f, segle xVIII
De les cales 1, 2, 3 i 8 procedeixen diversos nivells de rebliment 
que, pel seu material, fan pensar en un moment de colmatació 
general de part de les estructures.

Aquest moment es pot també associar a certa activitat cons-
tructiva a la zona, principalment pel que fa al rebliment de la cala 
8, on l’estrat més antic documentat correspon a aquest moment.

hORItzó g, segle xIx
D’aquest moment s’han documentat diverses estructures de tipus 
aïllat. Es tracta, principalment, de nivells de rebliment i estruc-
tures associades a canalitzacions. Més concretament, la Cala 2 
conforma una canalització, que no es va excavar, on destaca un 
nivell de rebliment aïllat dins la cala 8 (pati de la casa carrer 
Cardona núm. 12).

En el decurs de les anteriors intervencions arqueològiques 
al recinte també es van recuperar diversos paviments i clave-
gueres d’època moderna. En aquest cas, les restes s’associaren 
al segle XIX, en el moment d’ocupació del Castell com a pre-
só. Citant textualment A. Caballé “Algunes d’aquestes restes 
podrien correspondre a l’últim moment d’ocupació del castell 
com a presó durant el segle XIX” Caballé, 1995:17 (Caballé 
A. 1985. Memòria-Informe de l’excavació arqueològica de la 
Plaça de la Pietat i Temple Romà realitzada durant el mes de 
setembre de 1985).

hORItzó h, 1882-1908
Posterior a les obres de compra i enrunament de l’edifici des-
taquen algunes actuacions puntuals, l’evidència de les quals s’ha 
pogut verificar mitjançant metodologia arqueològica.
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Concretament, de la cala 1 destaquen els nivells associats a 
un possible nivell de circulació i una estructura de sosteniment 
associada a les transformacions i arranjament de l’entorn. A la 
cala 4 s’hauria aixecat, en aquest moment ,l’estructura d’exhibició 
del lapidari. Finalment a la cala 6 una sèrie de construccions 
associades a les obres de rehabilitació del pòdium del Temple 
Romà també podrien correspondre a aquest moment.

hORItzó I, primera meitat segle xx
Les actuacions realitzades al recinte i documentades d’inici del 
segle XX procedeixen de les cales 4 i 6. Es tracta de nivells de 
rebliment i obres associades a la instal·lació de canalitzacions.

Sembla que les obres principals es concentren en l’angle 
nord-est de l’edifici del Palau, on la presència de diverses ca-
naleres són reparades i es construeix una canalització de grans 
dimensions. En aquest punt, els treballs principals es centren en 
construir una gran canalització que possiblement circumval·laria 
el Temple Romà, evitant les humitats i els problemes d’evacuació 
de les aigües dels teulats, tant de l’església de la Pietat com de la 
pròpia Capella Fonda.

hORItzó j, segona meitat del segle xx
Al llarg del segle XX s’han realitzat diverses obres de petita 
envergadura al recinte del Temple Romà i Palau dels Montcada. 
Algunes d’elles, però, han afectat en major o menor mesura les 
restes preservades. Aquest és el cas de la rasa de cablejat elèctric 
de la cala 7 i cala 2. La data de 1995 recuperada en el tub del 
cablejat ens permet fer una proposta de datació postquem del con-
junt. Així mateix, hi ha diversos nivells de rebliment que també 
indiquen una important remoció de terres en aquest moment i 
per tot el recinte.

Destaquen les evidències d’adequació i enjardinament de 
l’espai amb la construcció d’un banc corregut a la cala 4.

hORItzó K, segle xxI
Alguns dels rebliments, sobretot els adscrits al nivell superficial i 
recuperats dins les cales del recinte del Temple Romà i Palau dels 
Montcada, corresponen a actuacions puntuals de recreixement i 
enjardinament que han tingut lloc a inicis del segle XXI. Aques-
tes actuacions també s’han centrat en una millora de l’enllumenat 
i han afectat principalment les cales 3 i 7.

La continuïtat de la recerca, a través de l’estudi exhaustiu dels 
materials i la unificació del registre arqueològic de les diverses 
intervencions realitzades al recinte han de complementar les 
dades històriques existents i permetre completar la informació 
històrica del conjunt. Així mateix, aquestes dades han de per-
metre planificar les futures actuacions de preservació i difusió.

BIBlIOgRafIa

ADELL, Joan .Albert. (1986). “El castell dels Montcada”. Ca-
talunya Romànica, III (Osona II). Gran Enciclopèdia Catalana, 
p. 794-795.

CABALLÉ, Antoni (1985). Memòria-informe de l ’excavació ar-
queològica de la Plaça de la Pietat i Temple romà realitzada durant 
el mes de setembre de 1985 a la ciutat de Vic. Servei d’Arqueologia 
Generalitat de Catalunya (inèdit).

CABALLÉ, Antoni (2008). “Una visió arqueològica de la des-
coberta i la restauració del Temple Romà·. Ausa XXIII, 161-162, 
p. 413-439.

FERNÁNDEZ, Isidre. (2008). “Les reials presons de Vic. Obres 
en els segles XVII i XVIII”. Ausa XXIII, 161-162, p. 609-655.

GóMEZ, Anna (2012). Memòria de l ’excavació arqueològica a 
Casa Masferrer (Vic, Osona). Novembre-desembre 2010. Servei 
d’Arqueologia Generalitat de Catalunya (inèdit).

GROS, Mn.; ORDEIG, Ramon (1982). “Centenari del desco-
briment del temple romà, Vic 1882-1982”. Exposició comme-
morativa, Ausa X, p. 427-442.

GUDIOL, Josep. (1902). Nocions d’arqueologia sagrada catalana. 
Vol I. Vic, p. 39.

JUNYENT, Eduard (1958-1960).”El castillo de Montcada”, 
Ausa, III, p. 261-270. 

JUNYENT, Eduard (1976). La ciutat de Vic i la seva història. 
Barcelona. Curial, Documents de Cultura, 13.

MESTRES, Imma.; PUJADES, Josep.; SUBIRANAS, Carme. 
(2008). Excavacions d’urgència al recinte interior del temple romà 
de Vic (Osona) setembre de 1991. Ausa XXIII: 161-162: 559-565.

MOLAS, Dolors. (1982). “El temple romà de Vic i la ciutat 
d’Ausa. Novetats arqueològiques i cronologia” . Ausa X, 102-
104, p. 275-271.

MOLAS, Dolors.; OLLICH, Imma (1985). “Vic i la recupe-
ració de 2000 anys d’història urbana”, Cota Zero 1. Vic, p. 3-10.

MOLAS, Dolors.; OLLICH, Imma (1985). “L’aplicació d’un 
programa d’arqueologia urbana: la delimitació del Períbol del 
Temple romà de Vic”. Cypsela, 5, p. 163-170.

MOLAS, Dolors.; OLLICH, Imma (1985). Memòria- informe 
de les excavacions a la ciutat de Vic. Juny de 1984. Casa Balmes i 
carrer Pare Xifré. Servei d’Arqueologia Generalitat de Catalunya 
(inèdit).

MOLAS, Dolors.; OLLICH, Imma (1986). Memòria de les exca-
vacions arqueològiques a la ciutat de Vic (1982-1983) als jaciments 
de la Taula i el temple romà. Servei d’Arqueologia de la Genera-
litat de Catalunya 1986. (inèdit).

MOLAS, Dolors.; OLLICH, Imma (1988). “Vic: cinc anys 
d’arqueologia urbana”. l ’Avenç núm. 112, febrer 1988, Plecs 
d’història local, 13: 194-198.

MOLAS, Dolors.; OLLICH, Imma (2008). “Memòria de l’ex-
cavació realitzada al temple romà de Vic. Segona quinzena de 
juny de 1982”. Ausa XXIII, 161-162, p. 555-558.

MOLAS, Dolors.; OLLICH, Imma (2008). “Aplicació d’un 
programa d’arqueologia urbana: la delimitació del períbol del 
temple romà”. Ausa XXIII, 161-162, p. 697-706.

MOLAS, Dolors.; OLLICH, Imma (2008). «Vic i la recupe-
ració de 2000 anys d’història urbana». Ausa XXIII, 161-162, p. 
707-718.

MOLAS, Dolors.; OLLICH, Imma.; CABALLÉ, Antoni 
(2008). «De l’Auso romana al Vicus Ausonensis medieval». Ausa 
XXIII, 161-162: 719-722.

OLLICH, Imma. (1982). Vic i l ’expansió econòmica del segle XIII. 
Les formes de vida urbana II a Vic. 3 fulls.



III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014 /actes

/ 204

OLLICH, Imma.; ROCAFIGUERA, Montserrat (2002). 
«L’arqueologia a Osona: 1952-2002». Ausa, XX, p. 35-52. 

ORDEIG, Ramon (1982). “El descobriment del temple romà 
de Vic al 1882”. Revista de la Festa Major de Vic. s/n.

ORDEIG, Ramon (2008). “Centenari d’un esdeveniment me-
morable. El descobriment del temple romà el 1882”. Ausa XXIII, 
161-162, p. 685-696.

PASCUAL, B. (1988). Vic: una ciutat en el decurs de la historia. 
Publicacions de l’Abadia de Montserrat: 70.

PLADEVALL, Antoni (1986).”El castell dels Montcada” a Ca-
talunya Romànica, (Osona II) III. Gran Enciclopèdia Catalana, 
p.787-794. 

PLADEVALL, Antoni (2008). “La descoberta del temple romà 
i els seus protagonistes”. Ausa XXIII, 161-162, p. 441-454.

SALARICH, Joaquim (1854). Vich, su historia, sus momumentos, 
sus hijos y sus glorias. Vic p.250.

SANMARTÍ, Enric.; LóPEZ, Albert (1980). “Excavacions al 
temple romà de Vic”. Informació Arqueològica. Barcelona. Les 
excavacions arqueològiques a Catalunya en els darrers anys. Depar-
tament de cultura de la Generalitat de Catalunya.

SANMARTÍ, Enric.; LóPEZ, Albert (1982). “Excavacions al 
temple romà de Vic. Campanya de 1980”. Ausa X, núm. 102-
104, p. 261-272.

SERRA I CAMPDELACREU, Josep (1907). “Descobriment 
del temple romà de Vic en 1882”. Gazeta Muntanyesa.

SERRA I CAMPDELACREU, Josep (1959). Descubrimiento 
del Templo Romano de Vich en 1882, Ausa III, p. 243-247.

VILAMALA, Imma (2013). Recopilació documental dels estudis 
històrics i arqueològics, i de les intervencions arquitectòniques del 
Temple romà de Vic/Palau dels Montcada i del seu entorn. 2 vol. 
Diputació de Barcelona.

INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A L’EDIFICI 
CASA-ESGLÉSIA DELS MISSIONERS 
CLARETIANS (VIC, OSONA)
antònia Díaz-caRVajal1

1 Arqueòloga-antropòloga IN SITU, SCP. 08540-Centelles;  
antonia.centelles@hotmail.com

SItuacIó I DEScRIPcIó DEl llOc DE la 
INtERVENcIó
La intervenció s’ha realitzat a l’immoble situat al carrer Sant 
Antoni M. Claret número 8 de Vic (Osona), al sud del nucli 
antic de la ciutat, dins el conjunt d’edificis que formen el convent 
del Pare Claret. L’edifici, de titularitat privada i amb categoria 
de protecció BCIL, va ser projectat a començaments del segle 
XX pels arquitectes Josep M. Pericas i Francesc Pericas, dins els 
cànons de l’estil noucentista. Està organitzat linealment amb una 
planta baixa i una planta pis amb unes dimensions aproximades 
de 19,50 m de llargada i 8,00 m d’amplada.

INtRODuccIó hIStòRIca
Previ a l’establiment dels Missioners Claretians en l’espai conegut 
com el conjunt del Convent del Pare Claret, hi trobem l’orde de la 
Mercè, establerta l’any 1254 fora muralla, en un lloc proper a l’actual 
convent de Sant Domènech. Més tard, l’any 1365, van adquirir uns 
terrenys al lloc que ocupa l’actual basílica-panteó de Sant Antoni M. 
Claret per construir-hi el convent i l’església de la Mercè, que ja era 
començada el 1383. L’església, d’estil gòtic conventual, estava edifi-
cada al llarg del que ara és el carrer; en aquest indret s’obrí el portal 
d’en Teixidor que formaria part del l’emmurallament de defensa que 
tancava la ciutat. A ponent de l’església fou edificat un claustre (segle 
XVIII), a l’entorn del qual se situaven les dependències comunità-
ries. Ja en el segle XIX, la influència de Vic com a ciutat episcopal 
possibilità una aplicació més laxa dels decrets de desamortització 
del govern de Mendizabal. Així, les cases religioses establertes va-
ren perdre la seva antiga funcionalitat i va renàixer una altra forma 
de vida comunitària més dinàmica: la congregació. És en aquest 
context quan s’instal·là, l’any 1849, la institució dels missioners del 
Cor de Maria, fundada per Sant Antoni M. Claret, a l’antic convent 
de la Mercè. L’any 1929, una remodelació dels carrers de la zona 
comportà l’edificació de l’actual Convent del Pare Claret. Més tard, 
els estralls de la guerra civil aturaren les reformes previstes i també 
causaren la destrucció de l’antiga església de la Mercè. Finalitzat el 
conflicte, es continuà amb les obres i es construí l’actual església de 
Sant Antoni M. Claret.

RESultatS DE la INtERVENcIó
Els treballs arqueològics realitzats a la casa-església de Sant 
Antoni M. Claret s’efectuaren durant el mes de març de 2013 
i varen consistir en el seguiment arqueològic de l’obertura de 
tres forats destinats a la fonamentació del forjat existent, dins 
el marc de les obres de restauració que es realitzaven a l’edifici. 
Els esmentats forats se situaven en direcció nord-sud, i tenien 
perímetre quadrat i dimensions d’1,50 m per costat.

La intervenció va documentar un tram de mur en cadas-
cun del forats excavats. Tots tres murs presenten una direcció 
est-oest, disposats paral·lels a una distància entre ells d’apro-
ximadament 3 m. Aquests murs havien estat arrasats i només 
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Fig. 1. Situació de les cales excavades i detall de les estructures trobades

Fig. 2. Vista de la cala 1

Fig. 3. Vista de la cala 2

conservaven entre 1 i 2 filades d’alçat. Amb unes amplades entre 
els 85 i els 108 cm, presentaven tots tres una factura molt similar, 
bastits amb pedres de mida mitjana, poc desbastades, i còdols de 
riu lligats amb abundant morter de calç de color rosat.

Els murs s’assenten sobre les seves respectives banquetes de 
fonamentació, fetes de pedres lligades amb morter. El mur cen-
tral preservava les restes d’un paviment fet amb cairons d’època 
contemporània. El mateix tipus de paviment es documenta a la 
cara sud del mur septentrional.

Es rebaixà el costat sud del mur nord amb l’objectiu de regis-
trar l’alçat de la fonamentació del mur i l’estratigrafia del subsòl. 
Sota el paviment de cairons, aparegué un nivell de runes aportades 

d’uns 30 cm de potència, amb fragments de maons, terres i materi-
al de construcció divers que anivellava l’espai. Aquest estrat cobria 
un nivell llimós, compacte, que registrà nombrosos ossos de fauna 
i diversos fragments de ceràmica oxidada i grisa comuna. Tot i que 
també es recuperaren un rosari i dos ossos humans (un tal·lus i 
calcani drets corresponents a un individu adult), no es documentà 
in situ cap inhumació. Finalment, sota aquest nivell llimós, apare-
gué un estrat geològic, molt compactat, de margues desfetes. La 
fonamentació del mur tallava aquest nivell de formació natural, 
totalment uniforme i sense cap indici de restes arqueològiques.

Creiem que els trams de mur descoberts durant la intervenció 
formarien part de l’antiga església gòtica de la Mercè, edifici que 
va ser primer cremat i després enderrocat el juliol de 1936, en el 
context de la guerra civil. Situem l’àrea afectada per les obres dins 
l’espai ocupat per la nau lateral oest de l’església. Els murs apare-
guts, d’orientació transversal a la nau, formarien part de l’estructura 
de càrrega de la volta central, alhora que entre ells definien espais 
probablement aprofitats per obrir capelles o estances d’us religiós.

Fig. 4. Aspecte de les estructures
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CONVENT 
DE SANTA CLARA (VIC, OSONA)

antònia Díaz-caRVajal, Bibiana aguStí¹

¹ IN SITU, SCP.-Centelles; info@insituarqueologia.cat

L’any 2012 es realitzaren dues intervencions arqueològiques al 
convent de Santa Clara de Vic. Les actuacions varen ser moti-
vades pel projecte de reforma de l’edifici, per tal d’adequar-lo a 
futures activitats com a seu de l’Aula de Teologia dels Càntics 
de l’organització religiosa Poble de Déu. Els treballs, que se cen-
traren en el seguiment de les obres que afectaven el subsòl, varen 
posar al descobert diverses restes de murs amb diferents adscrip-
cions cronològiques. Per tal d’obtenir dades sobre l’estratigrafia 
conservada, s’amplià l’excavació amb tres sondejos. L’obertura 
d’aquestes cales aportaren un número significatiu de material 
ceràmic d’època romana.

INtRODuccIó hIStòRIca
Al centre del nucli antic de Vic se situa la plaça de Malla, per on 
passava la línia divisòria entre les dues jurisdiccions medievals 
que tenia la ciutat: l’episcopal, depenent del bisbe, i la feudal, 
que pertanyia als Montcada. És en aquesta plaça de Malla on se 
situava la casa a partir de la qual es formaria el que avui coneixem 
com el conjunt del convent de Santa Clara i que, en l’actualitat, 
s’està reformant.

Des de l’any 1828 se sap que Antoni Espona, emparentat 
amb els Beuló, vivia a la casa que aquests posseïen a la plaça 
de Malla. Els Espona compraren la casa veïna als successors 
del marquès de Vallgornera, l’any 1836, amb un preu fixat de 
dotze mil lliures. Des d’aquest moment Antoni Espona i Beuló 
es traslladà a la nova residència, restant l’antiga com a casa dels 
masovers. Posteriorment, el 9 de desembre de 1856 ampliarien 
les seves propietats adquirint dues cases veïnes més i, el 12 de 
juny de 1891, la casa del número 3 de la plaça Vella ó de la Pietat.

De les reformes realitzades a la casa principal, només estan 
registrades a l’Arxiu Municipal de Vic unes obres de reforç de la 
llosa del balcó de l’entrada i la construcció del pavelló al tros de 
la muralla que dóna sobre la rambla dels Montcada, a prop del 
carrer dels Àngels, amb data de 10 de juny de 1864.

Els forts aiguats de les darreries del segle XIX, deixaren molt 
malmesa la rambla dels Montcada. L’any 1894, l’Ajuntament 
de Vic, decidí reurbanitzar-la i eixamplar-la al seu pas per la 
plaça de les Adoberies, enderrocant la torre de Sant Francesc. 
Malgrat una certa oposició popular, la torre fou enderrocada 
mercès a un acord entre el consistori i el propietari, el senyor 
Antoni d’Espona, pel qual, aquest últim, cedia al municipi l’espai 
que ocuparia la torre, excloent-hi el relleu de sant Francesc i les 
possibles troballes arqueològiques, a canvi de que l’ajuntament 
refès el mur de contenció de les terres sobrants.

Amb l’esclat de la guerra civil, les propietats vigatanes dels 
Espona patiren diferents actes vandàlics essent-los-les confisca-
des i establint-s’hi diverses famílies de refugiats fins el final del 
conflicte. D’altra banda, el convent de Santa Clara, situat a la 
plaça del mateix nom, fou cremat i enderrocat. No és fins des-
prés de l’entrada de les tropes franquistes a la ciutat de Vic, que 
les titulars del convent, les monges Dominiques, s’instal·laren 
provisionalment a la casa dels Espona de la plaça de Malla, i 
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que dos anys més tard comprarien a Josep Maria de Togores i 
Espona, nét i hereu d’Antoni Espona i de Nuix, juntament amb 
la resta de cases veïnes que formaven part de la mateixa finca. 
La compra es formalitzà el 12 de març de 1941 amb un preu de 
65.000 pessetes.

Durant els següents anys, la comunitat de les monges Domi-
niques anà creixent, i amb elles les seves necessitats. Així, l’any 
1960, demanaren al bisbe de Vic l’autorització per construir una 
església i el nou convent, obres que finançaren amb la venda 
per 750.000 pessetes dels terrenys de l’antic convent de Santa 
Clara. A la primera fase, en la qual s’hi construïren 6 cel·les on 
abans hi havia una terrassa vella i enrunada, seguiren els nous 
locutori i refectori, la sala de treballs, la cuina, la infermeria i 
diferents escales. L’onze de febrer de 1962, es beneí la col·locació 
de la primera pedra de la nova església. Aquest mateix any es 
construïren el noviciat, amb nou cel·les, la sala capitular i dues 
cel·les per a la Mare Federal i la Mare Secretària de la federació. 
L’església s’inaugurà el 15 de setembre de 1963 amb l’assistència 
del bisbe de Vic, Ramon Masnou, finalitzant el total de les obres 
el 25 d’agost de 1965. El 27 de setembre de 1966 es desprengué 
un tros de muralla de la rambla dels Montcada sent necessària la 
seva reconstrucció. Al llarg dels següents anys, s’hi feren diferents 
reformes com la substitució de la teulada, millora de paviments 
i diverses redistribucions dels espais interiors.

RESultatS DE la INtERVENcIó
La primera de les intervencions realitzades se situà en les anti-
gues dependències de la cuina del convent, amb una superfície 
afectada d’uns 50 m2. L’actuació comprenia dues fases, una pri-
mera durant la qual es va realitzar el control de la retirada de 
terres superficials i una segona en la qual es va procedir a obrir 
2 pous, destinats a la fonamentació d’un mur i un fossat on hi 
havia prevista la instal·lació de la caixa d’un ascensor.

Tant els pous com el fossat donaren resultats positius. En el 
pou nord, d’una superfície de 1,5 m per 1,10 m, va aparèixer la fi-
lada inferior d’un mur (M-5) i la seva banqueta de fonamentació. 
El mur M-5, orientat est-oest, mesurava 80 cm d’amplada per 
1,90 m de llargada i s’adossava a llevant a un altre mur (M-8). 
Aquest mur M-8 presentava, en el seu parament, dues factures 
diferents: les filades superiors formades per pedres mitjanes al-
ternades amb altres més petites lligades amb abundant morter 
de calç de color rosat; les filades inferiors bastides amb pedres 
més escairades de mida mitjana i escàs morter de calç de color 
blanc. Tot i que una canalització contemporània tallava aquesta 
estructura, l’excavació del fossar destinat a la caixa de l’ascensor 
ens permeté continuar la delimitació del mur que, realitzant una 
inflexió, continuava cap el nord-oest fins la paret de ponent de 
la cuina. Alhora, i relacionades amb el mur M-8, vàrem trobar 
altres trams de mur: se li adossava a ponent un fragment de mur 
(M-9) amb orientació est-oest que presentava 54 cm d’amplada 
i del qual només es van poder destapar uns 60 cm de llargada. 
Finalment a llevant es documentà molt residualment un altre 
mur (M-10).

Amb l’objectiu d’obtenir dades sobre l’estratigrafia conser-
vada, es continuaren els treballs arqueològics amb l’excavació de 
tres cales que s’obriren en punts estratègics d’aquest espai.

cala 1
Està situada en l’espai comprés entre l’estructura de la cisterna, en 
ús fins el moment de les obres, i el mur M-5 (Figura 2). El son-
deig, a més de posar al descobert la cara sud de la fonamentació 
del mur M-5, ens va portar a la troballa d’un altre mur (M-7) 

Fig. 1. Situació de les cales excavades i detall de les estructures trobades.

de 54 cm d’amplada i que, tallat per la paret est que separava 
les cuines del refectori del convent actual, conservava 2,20 m de 
llargada. La cantonada que formaven tots dos murs (M-5 i M-7) 
presentava una reparació feta amb pedres desiguals i abundant 
morter, poc homogènia i d’aspecte desordenat. L’estratigrafia 
associada estava definida per 3 nivells de terres de composició 
argilosa i diferents graus de plasticitat: un nivell superior reme-
nat, a on es documentà material ceràmic de cronologia moderna 
i altmedieval; per sota, apareixia un estrat més compacte que 
barrejava fragments de ceràmica, amb predomini de les grises 
comunes medievals, a més de fauna. Aquest nivell en cobria un 
altre, que registrà material d’època romana, tant constructiu (tè-
gula) com ceràmic (comuna, TS sudgàlica i africana). En excavar 
aquest estrat, que estava tallat pel mur M-5 i per la cisterna, i a 
una cota de –140 cm per sota del nivell de circulació en ús, es 
van documentar les restes molt malmeses d’un paviment de calç 
d’uns 7 cm de gruix. El sondeig es va aturar en aquest moment 
atès que l’engruiximent de la paret de la cisterna i del mur M-7 
limitaven l’espai d’intervenció.

Fig. 2. Vista de la cala 1.

cala 2
Es plantejà l’obertura de la segona cala en la cantonada que for-
mava la cara nord del mur M-5 amb el mur M-8 (Figura 3). 
L’excavació posà al descobert la totalitat de l’alçat conservat (80 
cm) del mur M-8, que s’assentava directament sobre un nivell de 
llims. Com ja hem indicat, aquest mur presentava dues factures, 
la superior, feta amb pedres lligades amb abundant morter de 
calç de color rosat, i l’inferior, més antiga, que estava construïda 
amb pedres més escairades. Pel que fa al mur M-5, el sondeig 
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permeté veure que havia arrasat part d’un mur (M-19) i, per tant, 
aquest només era visible en la seva cara septentrional. Aquest 
mur M-19 estava amortitzat per un nivell de terres llimoses que 
barrejava material de construcció i ceràmic de cronologia romana 
(comuna, campaniana B). A una cota de –135 cm s’entregava a 
aquest mur M-19 un paviment de calç d’uns 7 cm de gruix que 
havia estat retallat al llarg i el qual només es conservava en una 
superfície d’entre 1-3 cm. Les restes del paviment s’assentaven 
sobre un nivell en el qual es van localitzar fragments de ceràmica 
romana (comuna, TS sudgàlica).

la rasa oberta al sud de la paret del refectori destapà una cana-
lització d’aigües d’època moderna que presentava base de rajola 
i coberta de pedres.

Fig. 3. Vista de la cala 2.

cala 3
Atès que les obertures de les cales 1 i 2 s’havien realitzat a la 
banda de ponent dels murs M-7 i M-8, amb la descoberta, tot 
i que molt residualment, de dos paviments romans, es decidí 
obrir l’excavació del nou sondeig a la cara est del mur M-8. Es 
considerà també que el traçat d’aquests dos murs endevina-
ven una silueta que bé podia correspondre a una delimitació 
a llevant d’un espai obert. El lloc triat per realitzar el sondeig 
se situà en el punt d’inflexió que, vers al nord, feia el mur. 
L’estratigrafia mostrà uns nivells diferents als registrats en les 
dues cales anteriors, amb un estrat superior format per sorres 
netes de riu i nombroses pedretes rodades que presentava escàs 
material ceràmic de diverses cronologies. Per sota es documen-
taren dos nivells totalment estèrils, el superior format per llims 
de color groc, l’altre d’argiles vermelles. L’excavació d’aquests 
estrats posà al descobert un enderroc de pedres, provinents 
del mur, reblert per un sediment amb restes de carbons. L’ai-
xecament de l’enderroc mostrà la base del mur M-8 que, com 
ja s’observà en l’obertura de la cala 2, s’assentava directament 
sobre un estrat de llims amb inclusions de material romà, tant 
constructiu (tègula, opus signinum) com ceràmic (comuna, TS 
sudgàlica). Un cop excavat aquest nivell va aparèixer un estrat 
de terres groguenques similar a l’aparegut a la cala 2, sense que 
hagi estat possible identificar cap tipus de paviment o nivell de 
circulació. L’excavació es va aturar amb la troballa d’un estrat 
margós totalment estèril.

SEgONa INtERVENcIó
Una segona actuació arqueològica vingué motivada per l’ex-
cavació de dos pous per tal de fonamentar els pilars que se 
situaven a l’antiga sala del refectori del convent. Els treballs 
permeteren identificar un fragment de mur de 50 cm d’am-
plada que discorria en direcció nord-sud. L’escassa afectació 
de l’obra condicionà que només s’excavaren 2 filades d’aquest 
mur del qual no podem aproximar la seva cronologia. Alhora, 

Fig. 4. Aspecte de les estructures.

cONcluSIONS
Les intervencions realitzades al convent de Santa Clara de 
Vic han posat de manifest un conjunt d’estructures i nivells 
referents a diverses ocupacions del lloc. La finca, situada dins 
el recinte emmurallat de la ciutat de Vic i propera al temple 
romà, evidencia una primera fase d’ocupació corresponent a 
l’època romana que, partint del material registrat, aniria des 
del segle I aC fins el segle III d.C. D’aquesta època corres-
pondrien el mur M-19 localitzat a la cala 2, també les restes 
dels dos paviments registrats als sondejos 1 i 2. La troballa 
d’aquesta estratigrafia romana s’avé amb els resultats obtin-
guts en diverses intervencions arqueològiques dutes a terme 
en les proximitats i que posen de manifest una ocupació ro-
mana intensa a la zona sud-est del nucli antic de Vic. Pel que 
fa al període tardoromà i medieval, creiem que és el moment 
de construcció de l’estructura muraria M-5, construïda sobre 
l’amortització del mur romà M-19, i la primera fase del mur 
M-8, tot i que l’estratigrafia no ens aporta suficient informa-
ció a causa de l’arrasament produït en èpoques posteriors. 
Una segona fase, que considerem de cronologia moderna, es 
documenta en el mur M-8, i que interpretem com a resultat 
de les obres realitzades durant l’evolució de la propietat. Tot 
i la consulta amb mapes parcel·laris antics, no ens ha estat 
possible determinar la funcionalitat d’aquestes estructures.
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA AL CARRER 
DE LES ADOBERIES 2-4 DE VIC ( OSONA)
anna góMEz, joan caSaS, Mònica BOuSO

INtRODuccIó
L’interès per conèixer el nivell de preservació del basament del 
Pont de Queralt (Vic, Osona) al sector de les Adoberies, per 
part de l’Ajuntament de Vic, va permetre programar una breu 
actuació arqueològica en un dels edificis civils medievals més 
coneguts de la ciutat de Vic.

El solar on es va desenvolupar la intervenció està ocupat per 
una adoberia, coneguda com l’adoberia de Castanyer, actualment 
sense ús, situada prop del Pont de Queralt i limitant amb la 
Rambla de Montcada i el Barri de les Adoberies1, concretament 
el Carrer de les Adoberies núm. 2-4, prop d’una de les entrades 
principals a la ciutat medieval de Vic, des del cantó del migdia, 
i entrant per la partida del bisbe. Aquest punt constituïa, anti-
gament, un dels 7 punts de sortida de la ciutat, en aquest cas, 
direcció sud. El seu traçat és el propi dels carrers fora muralla i 
manté, encara avui, els trets urbanístics més significants del seu 
caràcter original. (Figura 1).

L’espai d’actuació es troba, concretament, en la intersecció 
entre el Pont de Queralt i la Plaça de Santa Elisabet, sota el 
paviment de la Rambla de Montcada. Aquesta és una zona 
de gran interès arqueològic ja que s’hi documenta el pas de la 
muralla i l’accés format pel portal de Queralt, que fou ender-
rocat a darreries del segle XVIII i, amb ell, una antiga capella 
dedicada a la Mare de Déu en el Misteri de la Visitació a 
Santa Elisabet. El fet de ser aquesta una porta de sortida de la 
ciutat vers el sud, ja documentada en l’època romana, així com 
la proximitat de la necròpolis de Can Colomer Munmany fa 
factible la pervivència de restes d’aquesta cronologia en aquesta 
zona (Albareda et al., 1984, Cruells et al., 1985, Pujades et al., 
1992, Gómez 2010).

Les estructures preservades de l’adoberia corresponen a un 
edifici d’origen popular, que data de finals del segle XVIII, amb 
importants reformes durant els segles XIX i XX. L’accés a l’edifici 
es realitza per una porta principal que dóna accés a una estructu-
ra de planta baixa i tres pisos. Aquests espais presenten diversos 
nivells d’activitat, separats per un distribuïdor que funciona com 
entrada principal i que permet l’accés als diversos pisos, que in-
icialment formaven part de l’adoberia però que, posteriorment, 
van ser reutilitzats com a taller d’ús industrial en funcionament 
durant la segona meitat del segle XX (Figura. 2).

Els treballs van consistir en el seguiment de la retirada de 
l’arrebossat d’una de les parets interiors de l’Adoberia i l’ober-
tura de dues cales d’1 m2 al subsòl. Aquestes tasques es van dur 
a terme entre el 15 d’agost i el 30 de setembre de 2012 amb el 
suport dels tècnics de l’ajuntament de Vic i dos membres de la 
brigada municipal.

1. El barri de les Adoberies de Vic és el primer bé cultural d’interès nacional, 
en la categoria de zona d’interès etnològic. (acord GOV-26/2009 de 17 de 
febrer), i figura a l’inventari que acompanya el Catàleg de Patrimoni de la ciutat. 
Actualitzat recentment en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (2010), 
la seva fitxa ja va ser inclosa en el “Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic i natural de Vic, sector fora muralles...” Generalitat de Catalunya, 
1985. Més recentment ha estat estudiat en el projecte Adoberies realitzat per 
l’Ajuntament de Vic sota la direcció de l’arquitecte Miquel Surinyach.



III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014 /actes

/ 210

també uns arcs de mig punt per alleugerir el pes de l’estructura. 
Les arcades visibles corresponen a arcs poc rebaixats amb llums 
de 7,8 m, 7,7 m, 7,4 m i 3,8 m respectivament, i fletxes de 2,5 
m, 2,4 m, 2,5 m i 1,9 m. Les relacions fletxa/llum o peralt (que 
és l’invers del rebaixament i angles subestesos corresponen a f/
l=1/3,1 (veure descripció del primer arc més endavant), f/l=1/2, 7 
i 0= 1461, f/1: 1/3 i 0=136º, f/l=1/2 i 0= 180º (mig punt). Relació 
pila/ull, p/1= 1/3 (Reventós, et al., 2012).

La part vella té factura molt tosca, amb els carreus de la ca-
dena adovellats tot just, molt llimats i de tall desigual. En alguna 
arcada, aquests carreus no estan lligats a la volta i es proposa 
si són aplacats. En altres llocs es veuen restes d’intervencions, 
com en aquests carreus (pedres menys llimades o de dimensions 
diferents), mentre que en altres falten forces carreus. Els carreus 
de la cadena són de 50 per 25 cm i dibuixen una arquivolta 
força grollera. Les voltes tot just dibuixen filades amb carreus 
de dimensions típiques, 20 per 20 cm de tall desigual o còdols 
carejats. L’arc petit de la riba dreta té l’estrep bastant ben alineat 
amb els murs de la canalització del Mèder. L’aparell dels timpans, 
o carcanyols, és molt groller, un opus incertum i presenta un canvi 
de dimensions dels carreus, més petits a les parts altes, mentre 
que hi ha carreus sense tallar o amb tall molt desigual o simples 
còdols carejats (Pladevall, Adell, 1986; Reventós et al., 2012).

Totes les piles estan formades amb tallamars de planta tri-
angular aigües amunt, sota els arquets de descàrrega hidràulica 
amb cadena de 25 per 20 cm. Tenen filades sinuoses, estan ar-
rebossades amb ciment a la zona baixa. L’acabat del tallamar 
esglaonat és piramidal. Hi ha tallamars aigües avall, els carreus 

Fig. 1. Ubicació general del Pont de Queralt dins la ciutat de Vic. Font: Ajuntament de Vic i modificat pels autors.

Fig. 2. Imatge de l’adoberia i el Pont de Queralt des de la riba meridional 
del riu Mèder.

El PONt DE quERalt: DEScRIPcIó  
DE l’EStRuctuRa
El Pont de Queralt, també anomenat de Sant Francesc o la Calla, 
és un pont d’estil romànic format per 4 arcs de mig punt visibles, 
si bé se’n coneixia l’existència de dos més, i 3 arcs de descàrrega 
que permeten el pas sobre el riu Méder (Maristany 1998, La-
cuesta et al., 2008).

L’estructura del pont està formada per una rasant de 36 m 
de longitud i amb una amplada de 2,92 metres i té una esquena 
d’ase poc pronunciada. Els quatre arcs de mig punt presenten 
diferents dimensions. Sobre els pilars, amb tallamars, s’obren 
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fan 25 per 40 cm. Els carreus són del tipus sorrenca-gres (pedra 
de Folgueroles) i la coloració de tots els seus elements és variada: 
gris, verdosa, ocre, crema i ataronjat. Les dovelles de la cadena 
de l’arcada nova són gris verdoses. Els ampits estan realçats, fa 
relativament poc, rematats amb una llosa superior a tot ample. 
Els passamans són d’acer inoxidable a l’accés de la riba dreta i el 
paviment de lloses de pedra, de 30 per 50 cm, està en bon estat.

D’altra banda, l’accés a la riba dreta, actualment amb escala 
de 3 graons i rampa aigües amunt amb paviment de fusta, és 
força desconegut, si bé les reformes són evidents en el conjunt 
de voles laterals a l’estrep de la riba dreta, zona que no ha estat 
estudiada.

Té una arcada soterrada sota la Rambla de Montcada a la 
riba esquerra (nord), que és la que motivà la present intervenció 
arqueològica. Segons Angel López Sánchez es soterrà poc des-
prés de 1840 quan s’enderrocaren les muralles (López, 2010).

L’arcada actualment visible de la riba esquerra (nord) i el 
primer arquet de descàrrega són de després de la Guerra Civil. 
L’arcada fou enderrocada durant la retirada republicana de ge-
ner de 1939. En aquells moments, i per un temps, se solucionà 
el pas amb una palanca de fusta, possiblement abans de 1950. 
Té bona factura2, comparada amb les altres arcades, i presenta 
els carreus de la cadena ben adovellats, amb tall rectilini i ben 
lligats a les voltes, dibuixant una arquivolta dentada irregu-
lar. Els timpans o carcanyols segueixen la composició dels de 
la part vella, encara que la junta entre ambdues fàbriques és 
evident.

aPROxIMacIó hIStòRIca al PONt  
DE quERalt
El pont de Queralt es considera un dels ponts més antics de la 
ciutat de Vic i, per molts, és conegut com el pont romà o romànic 
amb referències documentals des del segle XI, segons Junyent 
( Junyent 1976), o en un moment avançat del mateix segle ( Ju-
nyent 1968, Pladevall 1980, Pascual 1988, Ordeig 2003).

La construcció rep el nom per la proximitat a la casa dels 
senyors de Queralt, una casa senyorial que englobava les dues 
torres del portal i el pont. Les torres foren enderrocades a finals 
del segle XVIII. El pont també és conegut com pont de les 
Adoberies, per esdevenir zona d’adobers i artesans, a peu de la 
Rambla de Montcada o Pont de Sant Francesc.

El fet que el Mèder travessi Vic ha donat lloc a la construcció 
d’una sèrie de ponts, per tal de salvar el seu curs al pas de la ciutat 
i unir el centre urbà amb els diferents barris. El pont de Queralt 
és el que dóna accés a l’antiga ciutat i el portal de Queralt a 
l’antic camí ral de Barcelona, que se sobreposà a la primitiva via 
romana d’Ausa a Bàrcino, si bé avui dia només pot ésser utilitzat 
pels vianants a peu.

La documentació escrita associada a aquest element s’in-
crementa a partir del segle XV. El motiu principal és que, fins 
l’any 1450, la partió entre les jurisdiccions internes de Vic, en-
tre les partides de Montcada i del Bisbat (la reial des de 1350) 
i entre les partides Alta o Sobirana i Jussana, respectivament, 
s’iniciaven al Pont de Queralt i moltes referències es deuen a 
aquest fet. També apareix documentada una restauració l’any 
1472, coincidint amb aquest moment, després de la guerra amb 
Joan II.

2. La geometria de l’arcada fa llum 7,8 m, fletxa 2,52m en arc “ansa paner” 
o “carpanell” (3 cercles de 2,6, 4,6 i 2,6 m de radil). Dimensions dels carreus 
de la cadena 50 per 30 cm. Carreus, no carreuons com la resta del pont. Les 
voltes tenen filades de carreus irregulars de dimensions 40 per 20 m.

Molt a prop discorre el Prat de la Riera, un espai ocupat 
per hortes i petites explotacions d’horta que apareixen en els 
documents del segle XVII, moment en què Vic comença a 
despuntar com a ciutat (Sena, 1980). Hi ha notícies de diversos 
aiguats, que poden ser considerats com a tals, i que haurien 
afectat tant el pont del Remei com el Pont de Queralt. Més 
concretament, l’aiguat del 3 de novembre de 1617 produí grans 
desperfectes al Carrer de Sant Domingo i a l’Hospital de Sant 
Bartomeu. Sobre aquest fet cal esmentar la instància que els 
procuradors de la confraria dels sabaters de la ciutat i adminis-
tradors de l’Hospital de Sant Bartomeu van dirigir als conse-
llers, demanant ajuda econòmica per tornar a edificar l’hospital 
dels enderrocs i danys ocasionats. Les destrosses no van limi-
tar-se a l’hospital ja que que d’altres sectors foren afectats. Així, 
el consell de la ciutat presentà al Lloctinent general un informe 
on es feia una relació detallada de la riuada i, concretament, 
dels ponts dits de Barcelona (Remei), de Caralt (actualment 
Queralt), de Gurri i del Bruguer, tots aixecats amb pedra i que 
havien valgut, comptant la seva construcció i l’edifici, 20.000 
lliures ( Junyent, 1969, 1977).

Durant el segle XIX també es té constància d’un nombre 
important d’aiguats, Junyent cita el del 10 octubre de 1817, el 
del 8 de desembre de 1816, el del 15 de setembre de 1827, el 
del 19 octubre de 1827, el del 29 d’octubre de 1828, el del 23 de 
novembre de 1832, el del 26 de setembre de 1833, el del 5 de 
maig de 1834, el del 23 agost de 1842 i el catastròfic dels 7 i 8 
octubre de 1863, aquest darrer amb un total de 33 cases ender-
rocades ( Junyent 1976).

Els historiadors vigatans F. d’A. Aguilar i J. Salarich publi-
caren el mateix any 1863 un estudi on es donen tota classe de 
detalls de l’aiguat, que afectà des del Blanqueig de la Codina fins 
al Pas de la Mambla, amb 33 cases enrunades, 88 en estat ruïnós 
i 84 de perjudicades. La ciutat es va abocar a ajudar els ferits i 
s’obrí una recapta encapçalada per la reina Isabel II que arribà a 
3637,361 rals, si bé els danys i perjudicis foren molt superiors. 
Des de l’aiguat de 1863 es buscaren solucions perquè no tornés 
a succeir una catàstrofe semblant, amb tècniques d’eixamplar el 
llit i fer una presa i l’any 1868 es prohibeix el pas de carruatges 
pel carrer de Sant Francesc a causa del mal estat del pont. (El 
Porvenir 1868; Aguilar, Salarich 1863, Serra i Camp de la Creu, 
1879).

La preocupació dels consellers de Vic pel bon estat dels 
ponts de la ciutat es veu sovint en els llibres d’Acords de la 
Ciutat. En el llibre 41 de 4 de febrer de 1780, el regidor Font-
cuberta s’ofereix a fer reparar els set ponts de pedra que hi 
ha en el territori de la ciutat de Vic (Queralt-La Calla-Sant 
Francesc, Remei, Gurri o Can Caseta, Bruguer, Sant Jaume, el 
pont de pedrís o Pontarró, el de la Cabreta al Rimental (límit 
entre Vic i Gurb)), també hi havia hagut un pont o palanca 
prop del molí d’en Llobet sobre el Gurri, dit el Pont de Sant 
Francesc s’hi Moria (Pladevall, 1980).

Al llarg dels segles ha patit diverses modificacions. La 
més important tingué lloc l›any 1939, en què va quedar molt 
malmesa la part més propera a la muralla. Concretament, 
el pont va ser mutilat d’una de les arcades, per la banda de 
la rambla, la qual el va deixar intransitable. Els milicians 
republicans el van destruir per dificultar el pas de l’exercit 
f ranquista. Per restituir-lo van instal·lar una passera però 
l’estructura no fou restaurada fins finalitzada la Guerra Civil, 
imitant les voltes romàniques originals. Més recentment el 
conjunt ha continuat patint aiguades ocasionals com la del 
1962 (Masramon, 2001).
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El BaRRI DE lES aDOBERIES I l’aDOBERIa 
DEl caStaNYER
El que es coneix com el Barri de les Adoberies comprèn l’es-
pai que s’obre des de les muralles de Pere III de Vic fins al 
convent de Santa Teresa, cap a l’Auditori i fins el riu Mèder 
(Pladevall 1986, Surinyach 1985)3. A la zona es conserven res-
tes arqueològiques a partir d’època romana, com és el cas de 
ca l’Adam, tot i que el conjunt visible el conformen els edificis 
de les adoberies.

El treball de la pell ha estat una de les tasques que ha acom-
panyat la ciutat de Vic al llarg de la història i ha estat cabdal 
en la seva configuració econòmica, social i urbanística. És l’any 
1146 quan es té constància del primer document que parla d’una 
partida de terreny denominada les Clotes i de la seva compra 
per part de Guillem Ramon de Montcada4. D’aquests moments 
són molt poques les notícies que ens permetin conèixer els tipus 
d’activitat que es realitza a la zona. L’any 1394 Joan I regula 
aquesta activitat i concedeix a la ciutat diversos privilegis per 
estructurar les diferents confraries de menestrals (Ordeig, 2003, 
Ollich, 1982, Pladevall, 1986). 

L’època moderna serà una etapa de gran esplendor del treball 
de la pell a la ciutat, si bé al segle XVI un seguit d’ordenacions 
municipals limitaren les diferents operacions de l’adob de la pell 
dins el recinte urbà, ja que moltes no es trobaven encara a la 
zona de ribera ( Junyent, 1969). Es viurà, doncs, una progressiva 
consolidació de la indústria adobera a la seva àrea tradicional 
d’implantació, que culminarà amb la creació dels carrers dels 
Aluders i el de les Adoberies. Si bé tota la zona patirà una im-
portant modificació l’any 1656, després de l’atac i setge de la 
ciutat per part dels francesos, de la destrucció d’alguns habitatges 
i de la remodelació del carrer dels Aluders i el de les Adoberies 
( Junyent, 1976).

Al segle XVIII la construcció d’una adoberia comunal a la 
població demostra la gran activitat pellaire que es desenvolupava 
al barri de les adoberies. Les obres començaren l’any 1733 i, l’any 
1770, l’adoberia comunal fou ampliada amb la compra de dues 
cases adjuntes al mateix carrer de les Adoberies. De nou, l’any 
1781, es va adquirir un edifici anomenat l’Adoberia de Castanyer, 
la més pròxima al pont de Queralt. L’edifici fou denominat l’Ado-
beria del Cap del Pont del Comú dels Blanquers i tenia la funció 
de ser llogada als mestres que no disposaven d’adoberia pròpia a 
través de contractes anuals, resolts a partir de subhastes públiques, 
fet que portà a diferents protestes pels abusos que s’hi cometien.

L’any 1773, el moliner Fèlix Saborit s’encarregà de crear la 
presa i el petit canal que es troba a la zona de ribera, conegut 
amb el nom del Rec dels pellaires, que proporcionava aigua 
a les diferents instal·lacions i adoberies, i que es troba just al 
costat de l’adoberia subjecte a intervenció. Encara es conser-
ven, en els baixos, per on entrava l’aigua del rec, les tines i 
les naus on es netejava la pell; als pisos superiors s’hi duia a 
terme l’acabat de la pell i s’emmagatzemaven els materials, 
mentre que als pisos oberts a l’exterior s’hi posaven a assecar 
les pells adobades.

3. Suposadament aquest barri envoltaria per l’exterior el barri de Santa Eu-
làlia i es podria estendre des de la zona darrera dels Caputxins fins al Pont 
de Queralt. Les primeres evidències d’activitat en aquesta es genera a partir 
d’una donació del comte Ramon Berenguer IV de l’any 1147 (Ordeig 2003; 
Ollich 1982).

4. Com és conegut, la paraula clot o clota significa, en el món de la indústria 
de la pell, un forat en què s’introduïen les pells per adobar-les, i s’entén que 
la denominació de les Clotes fa referència a aquest concepte de clot, ja que 
des del XII es té constància de l’existència en aquesta zona dels calciners.

Les guerres que afectaren Catalunya a finals del XVIII, 
i principis del XIX, com la Guerra del Francès i la guerra 
amb Anglaterra, entre 1796 i 1802, agreujaren una crisi que, 
des de finals de segle, començava a patir la indústria adobera 
vigatana que, marcada per un fort caràcter familiar, no es va 
saber adaptara les innovacions que es vivien a l’inici de l’època 
contemporània i es va tancar en els seus problemes gremials i 
burocràtics. Consta que l’any 1828 Vic disposava de 24 fàbriques 
destinades a l’adob de la pell, totes concentrades al barri de les 
adoberies.

Finalment, l’arribada del ferrocarril l’any 1875 representà la 
renovació empresarial i tecnològica que experimentà la indústria 
des de finals del XIX. L’any 1928 trobem menys adoberies que 
un segle abans, si bé amb major infraestructura. S’havia passat 
d’una economia preindustrial a una de plenament industrial i 
adequada als nous temps. A partir d’ara, naixeran les grans fàbri-
ques, apartades de la zona tradicional, amb una altra fisonomia, 
i molt més modernes. La zona de ribera anirà perdent la seva 
importància fins a quedar a finals del segle passat pràcticament 
en desús (Albareda 1986, Ylla-Català et al., 2012).

tREBallS REalItzatS
El treballs realitzats han consistit en una actuació arqueològica, 
centrada en el seguiment dels treballs de rebaix de l’arrebossat 
del mur perimetral oest de l’Adoberia, i l’excavació de dues ca-
les, ubicades en funció de les possibilitats de recuperar la major 
documentació possible relacionada amb la seqüència, tant es-
tratigràfica com cronològica, associada tant a l’Adoberia com al 
mateix Pont de Queralt.

L’actuació prevista ha consistit en la realització d’una excava-
ció arqueològica de dos sondeigs d’1 m2 realitzats sense mitjans 
mecànics i que s’han exhaurit fins al subsòl natural (Figura 3).

L’actuació principal ha consistit en un seguiment en vertical 
de la paret perimetral del mateix soterrani en el seu punt de con-
tacte amb el Pont de Queralt. Aquesta actuació es pot desglossar 
en les següents fases:

Fase I. Obertura d’una cala vertical al mur perimetral sud de 
l’adoberia. Treballs que es centren en l’obertura d’1 m2 proper a 
cota de terra, a l’extrem proper al riu Gurri, per verificar l’exis-
tència de l’arc del pont de Queralt i el seu nivell de preservació. 
Els resultats positius d’aquesta actuació han permès obrir tota 
la superfície de la paret i documentar l’arc tapiat, pràcticament 
en la seva totalitat (Figura 4).

Fase II. Obertura del sondeig 1, situat prop del pilar cen-
tral de l’habitació. L’excavació d’aquest ha permès recuperar 
tres estrats amb material arqueològic. El primer correspon a 
un paviment de ciment que funciona a nivell de circulació de 
l’adoberia i en ús fins a la segona meitat del segle XX. Sota 
aquest nivell i la seva preparació apareix un estrat format per 
terra orgànica, amb presència d’abundants teules (teula arà-
biga) i altres materials constructius, que podria haver format 
part de l’antiga adoberia. A uns 40 cm de potència apareix 
un nivell format per marga desfeta i alguna pedra. En aquest 
estrat s’ha recuperat un fragment de TS Africana. El nivell de 
preservació de 0,5 cm no permet aportar cap altre informació. 
L’aflorament de la capa freàtica va fer impossible exhaurir el 
nivell, si bé la marga natural es va documentar a 0,80 cm de 
profunditat.

Fase III. Obertura del sondeig 2, situat a l’arrencament del 
basament del pont. L’espai havia estat prèviament adequat i la 
roca natural estava retallada en aquest punt. Aquesta cala no va 
aportar material arqueològic.
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Fig. 3. Planta de l’adoberia amb indicació dels dos sondejos realitzats.

Fig. 4. Planta digitalitzada del parament del pont, amb l’arc tapiat, recuperat en l’extracció de l’arrebossat de la paret de l’adoberia.
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Fase IV. Obertura d’una cala vertical al mur perimetral nord 
de l’adoberia. Treballs que es centren en l’obertura d’1 m2 a cos-
tat de carrer, per verificar la continuació del pont i l’existència i 
l’entitat de les estructures muraries en aquest indret.

Al final de l’actuació les cales van quedar reblertes men-
tre que el paraments dels murs perimetrals han quedat visibles5 
(Figura 5).

RESultatS PRINcIPalS
Els resultats de l’excavació al Carrer de les Adoberies núm. 2-4 
ha permès recuperar l’arc del pont de Queralt que havia estat 
tapiat a finals del segle XIX. L’estat de conservació d’aquest ele-
ment és molt bo, si bé la part superior del pont es troba perdut, 
l’arc es manté sencer. Cal assenyalar també que, malgrat que la 
llum va ser tapiada, una petita obertura als maons ha permès 
evidenciar que la volta interior es troba completa i en bon estat 
de preservació.

L’extensió de la cala vertical a la paret ha posat en evidèn-
cia que el pont continua i que el mur perimetral de l’adoberia 
s’hi adossa per sota la Rambla de Montcada. Aquest mur, però, 
només documentat de forma parcial ja que no era objectiu de 
l’actuació, podria correspondre a un mur més antic, associat a 
un aterrassament intencional d’aquesta zona en ús en època 
moderna.

Els dos sondejos realitzats han posat en relleu el gran nivell 
d’afectació que va patir aquesta adoberia a finals del XIX i prin-
cipis del segle XX, no deixant cap evidència de nivells associats 
al seu ús o funcionament. El terreny natural, o marga, es troba 
retallat i només s’ha conservat estratigrafia a la cala 1, on col-
matat per un nivell de rebliment amb algunes teules aràbigues 
es va recuperar un únic fragment de ceràmica, concretament una 
TS Africana, que pel seu alt grau de fragmentació resta indeter-
minable. Tot i que es tracta d’un sol fragment, considerem que 
és molt important documentar i posar en evidència la possible 
presència de material romà en aquest indret.

La proximitat del riu, però també del rec i de la bassa de re-
gants adossat a l’Adoberia, fa que el nivell freàtic afecti de forma 
important l’estratigrafia i, fins i tot en els punts de contacte entre 
el terreny natural i les estructures, es posa de manifest l’impor-
tant percolació d’aigües que prové de la Plaça de Santa Elisabet 
i Rambla de Montcada.

5. El projecte es troba en curs de redacció de les mesures correctores ade-
quades per a la preservació dels vestigis arqueològics que conformen part del 
Pont de Queralt.

Cal assenyalar que tant els estudis realitzats per la Diputació 
de Barcelona (Reventós et al., 2012) com els resultats de l’excava-
ció mostren que el pont es troba en condicions estructurals amb 
capacitat resident però múltiples evidències de degradació dels 
components. Concretament els arcs 2, 3 i 4 de la riba esquerra 
estan força deteriorats. Es documenten desplaçaments locals de 
la cimentació, fissures longitudinals centrals a les voltes, entre 
la cadena i la volta, i despenjament de la cadena del carcanyol, 
amb pèrdua de material de juntes i aparició de vegetació entre 
els diferents elements.
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INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A CAN 
FRANQUESA: PLAÇA DE LA PIETAT, 2  
(VIC, OSONA). 
albert PRatDESaBa, M. Àngels PujOl  
(GRAMP - UB).

INtRODuccIó
El present article recull els resultats preliminars1 de la interven-
ció arqueològica que s’ha dut a terme a la finca de Can Franquesa 
durant els mesos d’abril i maig de 2013. Els treballs han estat 
motivats per les obres d’ampliació del garatge de l’edifici, que 
passaria a ocupar l’espai que, fins aleshores, havia estat destinat 
a jardí.

SItuacIó gEOgRÀfIca
La finca de Can Franquesa es troba a la Plaça de la Pietat, núm. 
2 de Vic, dins el nucli antic de la ciutat. Limita pel nord amb la 
Plaça de la Pietat, i dóna per davant a la paret sud del temple 
romà, del qual dista uns 14 metres. Per l’est limita amb el jardí 
de la finca de Can Genís, mentre que pel sud i l’oest ho fa amb 
el jardí i les dependències del convent de Santa Clara.

Així doncs, la finca se situa en una zona d’alta expectativa 
arqueològica, tant pel que fa a l’època medieval, ja que es troba a 
l’interior del recinte emmurallat d’aquest període, com a època 
romana, atenent a la seva proximitat respecte del temple romà.

1. Els resultats definitius es recolliran a la memòria preceptiva, que es troba 
en procés d’elaboració.

Fig. 1. Situació geogràfica. Ubicació del garatge i el jardí de la finca de 
Can Franquesa (rectangle) respecte el temple romà (punt).
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l’àmbit 1A i els límits nord dels àmbits 1C i 1D, havien estat arra-
sats de manera intencionada pràcticament fins a la cota necessària 
per a la construcció del nou garatge, amb la qual cosa l’estructura 
restava molt desfigurada (Figura 2, dreta). Amb tot, s’ha pogut 
comprovar, a grans trets, l’evolució arquitectònica del conjunt.

RESultatS DE la INtERVENcIó
La darrera intervenció a Can Franquesa (fase II) s’ha concentrat 
en dues estructures diferenciades. D’una banda, s’ha treballat en 
les restes de l’estructura 1, especialment en els àmbits 1B, 1C i 
1E; i de l’altra, s’ha documentat l’estructura 2, formada per un 
conjunt de murs situats a l’est del jardí. Finalment, s’ha realitzat 
l’estudi de paraments dels murs perimetrals de la finca (Figura 3).

Com a trets generals de la intervenció s’ha pogut constatar 
que els nivells de sedimentació es troben molt alterats. Aquesta 
situació es deu tant a la remoció de terres, i a la destrucció d’es-
tructures fetes intencionadament abans de l’inici de la fase II 
del treballs, com a l’acció antròpica dels últims cent anys, essent 
nombrosa la presència de runes i restes ceràmiques d’aquest pe-
ríode. D’altra banda, s’ha de tenir present que la cota d’afectació 
de l’obra no ha permès esgotar l’estratigrafia, amb la qual cosa 
no es pot descartar que a major profunditat es conservin nivells 
d’interès arqueològic.

Estructura 1
La nova intervenció ha permès definir el possible tancament 
nord del àmbit A de la ja coneguda estructura 1 (UE 113), si bé 
la manca de connexió estratigràfica entre les restes no permet 
assegurar-ho. Els nous treballs han permès, també, localitzar un 
possible accés est del mateix àmbit, ja que el mur d’aquest costat 
(UE 04) finalitza amb una pedra cantonera a la mateixa alçada 
que la porta de ponent.

A la fase més antiga, aquest espai funcionaria conjuntament 
amb l’àmbit 1B/E ubicat al sud. Aquest últim és format per dos 
murs paral·lels (UE 03 i UE 53) construïts amb pedra local i 
lligats amb morter de calç de gran qualitat. Els murs formen les 
parets inferiors d’una estructura coberta amb volta de canó, que 
va ser escapçada en la seva part superior.

El trencament de l’estructura ha escapçat també una ober-
tura superior quadrangular (UE 104) i ha permès observar que 
l’interior de la paret de llevant conté maó i ceràmica vidriada.

Tota l’estructura té un revestiment de morter de calç (UE 
71) i presenta unes petites obertures circulars a l’interior de l’arc 

Fig. 2. Aspecte de l’estructura 1. A l’esquerra, en finalitzar la fase I (font: A. Caballé); a la dreta, a l’inici de la fase II (font: I. Ollich).

aNtEcEDENtS aRquEOlògIcS
La finca de Can Franquesa va ser objecte d’una primera in-
tervenció arqueològica durant l’any 2011 (fase I), derivada del 
mateix projecte arquitectònic (Díaz i Codina, 2014).

Aquells primers treballs van permetre descobrir un edifici 
(estructura 1) de forma complexa organitzat entorn d’una gran 
estança central amb un accés a ponent (àmbit 1A). Aquesta 
estaria comunicada vers el sud amb un altre gran espai de pe-
rímetre rectangular cobert amb volta de mig punt (àmbit 1B). 
Reforçaria la complexitat de l’edifici l’annexió de, com a mínim, 
dues estances a banda i banda d’aquesta zona central (àmbit 1C 
i 1D) (Figures 3 i 4).

La factura acurada dels murs de l’estructura, i en especial la 
del mur oest de l’àmbit 1A (Figura 2, esquerra), juntament amb 
la troballa d’una vora de sigil·lada clara A vinculada a l’amortit-
zació del marxapeu de la porta d’accés al mateix àmbit, va portar 
els seus excavadors a proposar una cronologia romana per a la 
construcció de l’edifici. L’estructura podria haver continuat en 
ús en un moment medieval, per ser finalment amortitzada en 
el segle XVIII.

Segons aquesta mateixa font, i malgrat que la manca d’ex-
cavació en extensió de les restes no va permetre conèixer amb 
seguretat la funcionalitat de l’estructura, la presència de revesti-
ments de morter hidràulic apuntava a algun tipus d’ús relacionat 
amb l’aigua.

Aquesta primera intervenció va finalitzar en el moment en què 
es va considerar que els murs perimetrals del jardí, així com les pa-
rets de les edificacions adjacents, presentaven perill d’esfondrar-se.

MOtIVacIó DE la INtERVENcIó I tREBallS 
REalItzatS
La voluntat del promotor de reprendre les obres a mitjans de 
2013 feia imprescindible la construcció de diverses pantalles de 
reforç dels murs perimetrals del jardí, amb l’objectiu de garantir 
l’estabilitat de les edificacions adjacents. Un cop assegurada la 
zona, s’havia de rebaixar uns centímetres tota la superfície per 
tal de guanyar espai per a la col·locació dels desaigües i del nou 
paviment.

La troballa de restes d’interès patrimonial durant la fase I 
dels treballs va aconsellar també l’obertura d’una petita cala de 
comprovació estratigràfica a l’interior de l’estructura 1 (cala 8).

A l’inici de la nova intervenció (fase II) s’ha pogut comprovar 
com els murs septentrionals de l’estructura 1, els que conformaven 
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d’entre dos i quatre centímetres de diàmetre (UE 102, 117, 122 
i 123).

A la part inferior exterior del mur UE 53 s’han pogut ob-
servar també dues perforacions circulars i profundes (UE 106 i 
UE 107) que podrien correspondre als forats de suport d’algun 
tipus d’encofrat utilitzat durant la construcció de l’estructura.

A banda i banda d’aquest eix central s’haurien construït, com 
a mínim, dos espais més: 1D i 1C. A ponent, l’àmbit 1D és de-
limitat al nord per un arc (UE88), també destruït en el període 
comprès entre les dues intervencions arqueològiques; mentre 
que l’àmbit de llevant (1C) ho era per un mur (UE 05), que es 
troba molt arrasat.

No s’ha pogut determinar si contemporàniament, o en poste-
rioritat, l’espai 1C hauria estat delimitat al sud per un mur est-oest 
(UE 70), al qual s’obriria una porta (UE 97) coronada per una biga 
de fusta, de la qual s’ha conservat només l’empremta (UE 99). 
Segurament funcionaria com a límit de llevant el mur UE 82, que 
actuaria també com a brancal est de l’accés. Aquesta porta, en un 
moment posterior, va ser tapiada (UE 75). Malgrat no haver-se 
pogut determinar la forma en què aquesta estança anava coberta, 
la identificació de dos retalls en els murs est (UE 109) i nord (UE 
115) indicaria que podria cobrir-la alguna estructura de fusta.

Aquest mateix esquema d’un àmbit amb porta al sud es re-
peteix més a l’est. Així, aprofitant el mur UE 82 en el seu costat 
de ponent es situaria un altre espai amb un accés meridional (UE 
96) delimitat pel mur UE 21 a l’est. D’aquest àmbit només s’han 
pogut observar aquests elements. La porta d’aquest espai també 
s’ha trobat tapiada (UE 20).

Fig. 3. Planta general dels principals elements localitzats durant la in-
tervenció.

Fig. 4. Estructures localitzades a la zona del jardí.
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En un moment posterior, l’espai de la volta de canó (1B/E) 
va ser separat de l’àmbit nord (1A) amb un mur est-oest (UE 
105). La filada documentada durant la intervenció no arribava 
al costat de ponent de la volta (UE 53), amb la qual cosa no 
es pot descartar que s’obrís un accés entre els dos àmbits en 
aquest punt.

Un cop l’àmbit 1B es va amortitzar, es va construir un nou 
mur (UE 54) en el seu terç meridional. Aquest fet s’ha pogut 
documentar gràcies a que aquest nou mur presenta un acabat 
acurat només per la seva cara sud. La presència del nou mur 
conforma un nou espai que s’ha anomenat àmbit 1E. Possi-
blement, de manera coetània s’hauria retallat l’extrem sud del 
brancal oest de la volta (UE 52) obrint un accés en aquell punt 
(UE 126). L’espai s’ha trobat delimitat a migdia pel tapiat de la 
volta (UE 63 i UE 65), al qual s’ha documentat una porta (UE 
98), també tapiada (UE 64). El moment en què els accessos 
UE 126 i UE 98 van funcionar simultàniament, l’àmbit 1E 
actuaria com a passadís.

Un cop descobertes les restes que s’acaben de descriure, i amb 
l’objectiu de conèixer l’estratigrafia associada amb l’estructura, es 
va decidir obrir una petita cala de comprovació estratigràfica a 
la meitat est de l’àmbit 1E (cala 8) (Figura 6).

L’excavació de la cala 8 ha permès identificar dos nivells 
d’amortització (UE 55 i UE 56) que cobrien un paviment de 
calç de color ocre (UE 57). Associat a aquest paviment, ja que 
no continuava per sota, s’han localitat en els angles sud-est i 
sud-oest de l’àmbit restes d’un enlluït hidràulic rematat amb 
angles de mitja canya (UE 62). Per aquest mateix motiu, també 
cal relacionar amb aquest nivell de paviment el tapiat sud de la 
volta (UE 63 i UE 65), així com el tapiat (UE 64) de la porta 
que inicialment s’hi havia deixat (UE 98).

Per sota del paviment s’han localitzat cinc nous estrats: un 
nivell corresponent a la preparació del paviment (UE 59), dos 
estrats de sediment argilós (UE 60 i UE 61), possiblement de 
rebliment, i una alineació de pedres (UE 67) i un parell de maons 
o tègules (UE 69), aquests últims al fons del sondeig, que no 
s’han pogut recuperar ni determinar-ne la funcionalitat.

Pel que fa al material, destaca en la UE 60 la presència d’un 
fragment de plat de la producció lígur en blau berettino amb el 
motiu de fiori sparsi, propi del segle XVII (Beltran, 2010: 86), 
que permet aportar un terminus ante quem per a la delimitació i 
ús de l’àmbit 1E en aquesta centúria.

Malgrat que les reduïdes dimensions de la cala no han per-
mès esgotar l’estratigrafia, la comparació amb els resultats obtin-
guts en la intervenció anterior (fase I), apunta a que els estrats 

més llimosos formarien part dels darrers nivells, tocant ja a la 
roca mare.

La destrucció de part de l’estructura i l’absència d’estratigra-
fia relacionada amb la majoria dels àmbits, així com la manca 
d’exhauriment dels nivells arqueològics no han permès determi-
nar amb seguretat la funcionalitat de la construcció, més enllà 
d’apuntar a un possible ús relacionat amb la contenció de líquids 
en una fase tardana. Pel que fa a la cronologia, tampoc és possible 
aportar cap dada concloent, amb tot, la presència d’un fragment 
de ceràmica vidriada en un dels murs de l’àmbit 1B/E i les carac-
terístiques constructives generals de l’estructura apuntarien a un 
moment baix-medieval o modern per a la seva construcció i ús.
Estructura 2
Es tracta d’una construcció localitzada arran del límit est del 
jardí. Aquesta presenta un basament fet amb tres murs de maons 
lligats amb ciment (UE 41, 90, 91 i 125) (Figura 7).

Aquest conjunt s’adossa a la cara sud d’un mur anterior (UE 
94) fet amb pedres lligades amb morter. Per aquest costat s’hi re-
tallaren dos graons que podrien haver donat accés des d’un punt 
superior. Tant la seva ubicació, com la presència de serradures 
a tot l’entorn, fa considerar la possibilitat que es tracti del pou 
de serradures de l’antiga fusteria Bigas, situada a la cantonada 
entre la Rambla dels Montcada i el Carrer de la Mare de Déu 
dels Àngels, la qual va funcionar fins al darrer terç del segle XX 
(Molas i Ollich, 1989).
l’estudi de paraments
L’estudi de paraments dels murs del garatge i el jardí ha posat al 
descobert altres estructures que no s’han pogut relacionar estra-
tigràficament amb cap de les dues anteriorment descrites.

Es tracta, d’una banda, de dos arcs localitzats en el mur est 
del garatge (UE 118, 119 i 120). L’arc ubicat més al nord seria 

Fig. 5. Aspecte de l’estructura 1 en assolir la màxima cota de rebaix de 
l’obra.

Fig. 6. Aspecte de l’àmbit 3E des de l’est en finalitzar l’excavació de la 
cala 8.
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el mateix que el que es documentà en la intervenció realitzada 
l’any 1989 a Can Genís, ja que les pedres que el conformen pre-
senten exactament la mateixa distribució. Segons els responsables 
d’aquella intervenció, l’arc es trobava vinculat al paviment de 
còdols d’un carrer porticat d’època baix-medieval, que comuni-
caria la part alta de la ciutat, el castell dels Montcada, amb la part 
baixa de les muralles, on hi hauria una possible porta que no es 
va poder localitzar (Molas i Ollich, 1989; 2008).

En la intervenció a Can Franquesa no s’ha documentat cap 
nivell de paviment vinculat als arcs, ja que la cota d’afectació del 
rebaix del sòl del garatge ha estat mínima i els nivells s’han trobat 
molt alterats per l’activitat antròpica del segle XX.

A l’extrem sud-est del jardí s’ha localitzat una fornícula (UE 
95) construïda amb rajols i tancada pel costat de Can Franque-
sa amb totxos i ciment (UE 97). El material utilitzat indica 
que es tracta d’una actuació relativament recent. Probablement 
s’hauria de vincular amb les obres d’ampliació del convent de 
Santa Clara, a mitjans del segle XX, moment en el qual aquesta 
edificació hauria ocupat l’espai ubicat immediatament al sud de 
l’àrea intervinguda, tot obrint aquesta fornícula dins la paret de 
Can Franquesa.

Per últim, cal esmentar la localització de dos murs orientats 
est-oest situats en els panys est (UE 58) i oest (UE 124) del jardí. 
La seva factura acurada, feta amb pedres lligades amb morter, 
juntament amb les relacions estratigràfiques que estableixen, in-
dica que són anteriors a la resta d’estructures de l’entorn, però no 
s’ha pogut determinar la seva funcionalitat.

cONcluSIONS
Atesa la dinàmica de l’obra, la manca d’una estratigrafia intac-
ta, la destrucció de part de l’estructura 1 abans de l’inici de la 
intervenció i l’impossibilitat d’esgotar els nivells arqueològics, 
les conclusions a les quals es pot arribar s’han vist limitades i 
s’han d’entendre com a provisionals. Malgrat això, és possible 
establir, a tall d’hipòtesi, una línia evolutiva i cronològica de 
l’espai excavat.

La primera ocupació documentada correspon a època im-
perial romana i ha estat identificada gràcies a dos fragments de 
ceràmica sigil·lada sudgàl·lica i material constructiu, conservats 
tots ells en posició secundària. En la present intervenció no s’ha 
pogut identificar amb seguretat cap estructura d’aquest període. 
Cal recordar però, que les arqueòlogues que realitzaren la pri-
mera intervenció consideraren un origen romà pel mur oest de 
l’àmbit 1A atès el seu acurat parament. Com ja s’ha comentat, 
aquest mur ha estat destruït intencionadament en el lapsus tem-
poral entre les dues intervencions, fet que no permet contrastar 
ni aportar nova informació respecte a aquesta hipòtesi.

Amb tot, tant si el mur es considera romà com si no, el 
resultat no difereix molt d’allò que acostuma a succeir en les 
intervencions efectuades dins el nucli antic de Vic, en què els 
nivells romans es troben molt alterats per les ocupacions poste-
riors. Una situació similar es repeteix per l’època alt-medieval, 
de la qual només s’han recuperat escassos fragments de cerà-
mica grisa.Fig. 7. Aspecte de l’estructura 2 des del sud-oest.

Fig. 8. Alçat dels dos arcs documentats a l’interior del garatge.
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La primera edificació que s’ha pogut identificar amb claredat 
correspondria molt probablement ja a època baix-medieval. En 
aquest moment s’haurien construït els dos arcs preservats en el 
mur est del garatge, i que en la intervenció efectuada a la finca 
veïna de Can Genís en els anys 80 es van poder relacionar amb 
un carrer nord-sud que conduiria al castell dels Montcada des 
d’un accés, encara desconegut, a la muralla.

Possiblement, també en aquest període, o ja en època mo-
derna, s’hauria construït la part conservada de l’estructura 1, for-
mada per diversos àmbits i com a mínim un d’ells cobert amb 
volta de canó. Ha conduït a aquesta valoració l’abundància de 
material ceràmic d’aquest període. Malgrat que l’àmplia majoria 
dels fragments s’han localitzat en posició secundària, un d’ells es 
trobava encastat en el mur est de l’àmbit 1B/E. També el mateix 
parament dels murs de l’estructura apuntaria a aquesta cronologia 
tardana, si bé no resulta concloent.

Com ja s’ha comentat, els diferents àmbits d’aquesta estruc-
tura presenten un seguit d’obertures vers el sud. No s’ha pogut 
conèixer amb seguretat a quin espai donarien accés, però una 
possibilitat seria que comuniquessin amb el carrer de na Calci-
nera que el Dr. Junyent situa en aquest indret ( Junyent, 1979: 
397). Malgrat que tampoc s’ha pogut establir una funcionalitat 
específica per aquesta construcció, el revestiment de les parets 
amb morter hidràulic farien pensar en algun ús relacionat amb 
la contenció de líquids.

Molt possiblement, al llarg de l’època moderna, l’edifici es 
trobaria en ús i patiria nombroses reformes que canviarien la 
seva funcionalitat i fisonomia, obrint nous accessos i tapiant-ne 
d’altres.

Posteriorment, l’edifici hauria patit una forta destrucció, ja 
que bona part dels murs, i especialment els visibles en l’alçat sud 
de la finca, es troben trencats. No s’ha localitzat cap nivell de 
sediment clarament vinculat a aquest fet que permeti datar-lo 
amb precisió, però no es pot descartar que l’acció estigués re-
lacionada amb els profunds canvis urbanístics que al llarg dels 
segles XVII i XVIII va patir la zona, amb la construcció de nous 
habitatges, tal com es va poder documentar en la intervenció a 
la finca de Can Genís.

Podria correspondre a una d’aquestes noves edificacions la 
que s’observa en les fotografies dels vols americans de 1956? No 
n’hi ha cap indici, però resulta evident que en aquell moment 
la zona de l’actual jardí de Can Franquesa restava construïda. 
En aquella mateixa imatge s’observa també la fusteria Bigas, el 
pou de serradures de la qual s’ha localitzat a la paret est del jardí 
durant la intervenció. S’observa també com el possible carrer 
de na Calcinera ja havia desaparegut sota les edificacions del 
convent de Santa Clara.2

Entre aquell any i l’any 1989 la zona hauria estat sotmesa 
de nou a importants canvis. Així, s’haurien enderrocat les cons-
truccions de la fusteria Bigas i l’edifici existent als anys 50, tot 
dibuixant la separació entre les finques de Can Genís i Can 
Franquesa que es mantenen a dia d’avui. A partir d’aquell mo-
ment, a banda i banda d’aquesta separació, s’hauria construït un 
jardí elevat, que en el cas de Can Franquesa ha perviscut fins a 
l’inici de la primera intervenció arqueològica, l’any 2011.3
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INTERVENCIONS ARQUEOLÒGIQUES  
A LA FREIXERA DE SOLSONA  
(CAMPANYES 2012,2013 i 2014)
Pere caScaNtE i tORRElla, arqueòleg  
i Mireia VIla, arqueòloga tècnica.

SItuacIó
L’emplaçament en el qual s’ubica l’edifici conegut com “La Frei-
xera” (carrer Sant Llorebç núm. 46 B, propietat de Montraranda 
Comunicació S.L) correspon amb un seguit de cases entre mit-
geres, amb els seus patits, que se situen a la part nord del nucli 
antic de la ciutat de Solsona (Solsonès), molt a prop de la plaça 
de Sant Roc. La finca engloba un seguit de parcel·les entre mit-
geres les quals miren cap al carrer de Sant Llorenç, amb façanes 
posteriors als horts del carrer de Santa Llúcia. Aquests últims 
han estat objecte d’actuació en aquesta campanya.

Es tracta de construccions que ocupaven una parcel·la gòtica 
composada per una planta baixa, dos pisos i golfes amb un hort o 
pati posterior. Les divisions dels diferents pisos eren amb forjats 
i enteixinats de fusta sostinguts per arcs de pedra apuntats.

DEScRIPcIó DEl jacIMENt
Aquest immoble, restaurat l’any 2002 pel mateix propietari, té els 
seus orígens a l’any 1300, quan el carrer de Sant Llorenç va sorgir 
com un raval annex al camí que portava al portal de Travesset, al 
camí del vinyet i de Sant Llorenç de Morunys. Aquest edifici es 
va construir en el marc d’una de les primeres ampliacions fetes 
en el recinte de Santa Maria i del Castell.

En un principi va ser una senzilla construcció que ocupava 
una parcel·la gòtica composada per una planta baixa, dos pisos i 
golfes amb un hort o pati posterior.

La façana principal és de pedra picada i presenta dues ober-
tures de maó cuit coronades per un arc rebaixat, un balcó amb 
arc de rajols i una solana a sota, coberta amb arquets sobre co-
lumnes amb capitell i cornisa bisellada. A la façana de la casa es 
mantenen restes de les conduccions que expulsaven les aigües 
brutes i residuals a les clavegueres. La nau principal de la casa 
artesana confronta amb els edificis veïns construïts també amb 
fàbrica de pedra. La paret sud, hauria comunicat antigament 
amb la construcció veïna, mitjançant arcs de pedra adovellats, 
construïts amb els muntants bisellats i les dovelles col·locades 
formant arcs apuntats i també de perfil rebaixat per tal de poder 
obrir les fulles de les portes.

A la mateixa paret es mantenen les restes d’un baixant de 
ceràmica oxidada, revestit interiorment amb patina de color me-
lós, que connectava les aigües de l’aiguamans del pis principal a 
les clavegueres de llosa.

Sobre l’escala de pedra hi ha restes d’un escó de la llar de 
foc del pis primer.

L’ampliació de la nau principal de la casa es va fer mitjançant 
un arc apuntat de pedra que va permetre ampliar amb una segona 
nau, o crugia, per la banda de migdia. Aquest arc es conserva 
paredat i reforçat per un pilar central.

El pis principal es va unificar en una única sala suportada 
per pilars de pedra, parets de tapia i entramat, recolzada sobre 
les parets de càrrega i sobre les arcades de la planta baixa. Els 
sostres es van cobrir amb grossos cavalls de fusta que recolzaven 
un entrebigat de bigues perpendiculars i una coberta de taulons 
de fusta i tapa. La utilització d’aquestes tècniques recordava la 
tècnica constructiva dels antics teginats medievals. En aquesta 

Fig. 1. Situació del jaciment dins nucli urbà.
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sala es conserva l’aigüera de la pica amb restes de les prestatge-
ries i dels armaris de paret revestits de guix emmotllat. També 
trobem restes de la decoració pictòrica de color vermellós.

En aquests treballs es van trobar restes de capitells, columnes 
i, fins i tot, restes de traceria gòtica que ens delata la importància 
de l’immoble, curosament dignificat per part del seu propietari.

lES REStES DEScOBERtES a la PaRt 
POStERIOR DEl PatI DE la caSa aRtESaNa
Les restes arqueològiques que s’han pogut documentar en tres 
campanyes a la part posterior de la casa artesana, coneguda amb 
el nom de la “Freixera”, corresponen amb una part de la trama 
urbanística de Solsona. Entre les restes documentades, les quals 
seran descrites en el següent apartat, hem pogut identificar i 
documentar que la casa de la Freixera (St. Llorenç núm. 46) 

Fig. 2 i 3. Detall d’alguns dels elements que es conserven a la finca del 
costat de migdia de la Freixera i que hi estan relacionats, formant part 
d’un sol edifici. Fotos 2 i 3.

era un immoble de dimensions més àmplies que hauria ocupat 
la finca annexa a migdia (St Llorenç núm.46 A i B), i s’hauria 
organitzat al voltant d’un pati de llums principal en el qual hi 
hauria hagut l’escala d’accés principal a la primera planta. En 
aquesta planta és on hi hauria hagut les dependències principals 
de la casa, distribuïdes amb dues ales: una mirant a tramuntana, 
i coincidint amb l’actual finca de la Freixera, i, l’altra, mirant a 
tramuntana, i coincidint amb la parcel·la que estem descrivint. 
Aquestes ales conserven la major part dels elements de suport i 
de sosteniment, formats per arcs en ogiva, pilars i portes allinda-
nades. Aquests últims mereixen un estudi urbanístic i de para-
ments complementari als treballs arqueològics realitzats, estudi 
que s’elaborarà de forma paral·lela.

A la part del darrere d’aquest immoble hi hauria hagut un 
passatge cobert per sota de les cases que unia les finques que 
miren al carrer Sant Llorenç (casa de la Freixera i annexa. Núm. 
48, 46 A i B), les que miren al carrer de Sant Llúcia (Sta Llúcia 
núm. 19 i 17) i, també, la muralla, la qual estaria situada sota el 
pati o jardí que hi ha a la part posterior, objecte d’estudi de la 
present intervenció (Sta Llúcia 17). Aquest passatge, situat en 
una cota lleugerament més baixa que l’actual, estava sostingut 
per un seguit d’arcs en ogiva apuntats i realitzats amb carreus i 
dovelles de pedra picada, que haurien sostingut, alhora, un for-
jat de fusta. Encara podem endevinar la traça de les obertures 
que l’haurien comunicat amb les cases veïnes, tant per la banda 
del carrer de Sant Llorenç com per la banda de Santa Llúcia. 
Aquest passatge s’ha pogut documentar també amb les finques 
veïnes del carrer de Sant Llorenç (núm. 44) on, tot i estar alterat 
per reformes posteriors, encara s’ha pogut trobar la façana del 
darrere amb les portes que hi haurien donat accés a les diferents 
quadres, obradors i cellers. Aquest pas per sota de les cases hauria 
comunicat amb el carrer de Sant Llúcia núm. 17, en una for-
ma lleugerament angular que resta integrada a la finca de Sant 
Llorenç núm. 44. En els treballs arqueològics portats a terme 
al sector, s’ha localitzat un dels arcs que l’haurien sostingut, a 
la paret mitgera de les finques 46 amb 44, i l’arrencament d’un 
segon completament destruït.

La distribució de les finques que miren al carrer de Sant 
Llúcia es desconeix ja que es troben integrades sota de l’hort del 
darrere de la finca de la Freixera. Tot i així, s’ha trobat el mur 
de tancament pel carrer de Santa Llúcia, el mur de tancament 
del passatge i el mur mitger per la banda de ponent. El mur 
oest del suposat passatge estaria format per carreus de pedra, 
ben treballats i escairats, lligats amb morter de calç i disposats 
en filades regulars. Amb el temps, especialment en l’època mo-
derna i ateses les reformes urbanístiques de la ciutat, causades 
per les diferents guerres i destruccions, aquest espai es deuria 
alterar i modificar, integrant-se a les finques i desapareixent com 
a “passatge”. Aquest degué comportar el rebaix de cotes mitjan-
çant l’extracció dels rebliments originals, el rebaix del sòl, o roca 
mare, i el dipòsit de rebliments moderns aconseguint, d’aquesta 
manera, la cota que ens va arribar abans de començar els treballs 
(desembre 2012).

tREBallS PREVIS
Amb motiu de les obres d’ampliació de l’Hotel de la Freixera 
de Solsona, inaugurat l’any 2002, realitzades per Montraranda 
Comunicació S.L, es va decidir comprar uns patis a la part poste-
rior de la finca parcialment edificats i ocupats per horts. Aquests 
treballs, que implicaven moviment de terres, s’havien de portar a 
terme en una zona susceptible a l’aparició de restes arqueològi-
ques, les quals, i segons la normativa del nucli antic de Solsona, 
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s’havien d’excavar amb seguiment i control arqueològic. Art. 53 
POUM. Per altra banda, la finca de la Freixera està catalogada 
amb la categoria de BCIL a la fitxa núm. 47 amb un nivell 2 pel 
que fa als edificis i un nivell 3 en relació amb les façanes.

la primera fase d’intervencions arqueològiques 
(23/11/2012-31/12/2012)
La primera fase d’intervencions arqueològiques portada a terme 
el desembre de 2012, segons consta en el permís demanat en 
data de 7 de novembre de 2012, va consistir en realitzar una 
cala arqueològica a la part posterior de l’immoble, coincidint en 
l’àmbit a cel obert que separa l’espai de l’hotel amb els horts on es 
pretén ampliar aquest immoble. Abans de començar els treballs 
en aquest àmbit s’hi endevinaven els brancals i arrencaments 
d’arcades i també de murs, cosa que encaixava amb la possibilitat 
de trobar estructures en aquest sector. La cala es va excavar a 
l’extrem nord-est del pati, a tocar amb la paret de la finca veïna 
on hi havia paredat un arc adovellat de perfil apuntat. La cala que 
s’hi va portar a terme ens va permetre documentar la potència 
i seqüència estratigràfica d’aquest sector, així com l’existència 
d’estructures positives en el subsòl i, també, la seva cronologia.

Iniciàrem els treballs netejant l’estrat més superficial de 
terra. Presentava un color marró fosc, tirant a negre, i textura 
flonja i humida amb presència de pedres de mida petita i ma-
terial constructiu. A sota seu ens va aflorar un nivell més com-
pacte, format per terra de color marró clar i textura més dura, 
barrejada amb pedres de mida petita i mitjana, runa, material 
constructiu i graves. Cal destacar que, entre el material arque-
ològic recuperat, s’hi va trobar una roda de molí amb el seu 
nadiller completament fora de context. Aquest estrat estava en 

contacte amb un nivell de cendra i carbons i, també, amb terra 
de rajoles ceràmica de 30 x 15 cm, lligades en sec. Aquest pavi-
ment es lliurava al sud l’arc esmentat, al seu paredat. S’adossava 
a ponent amb la paret de tancament de l’hotel de la “Freixera” 
on, per l’extrem de més a llevant, hi havia els brancals d’un arc 
a diafragma orientat de la mateixa manera que l’anterior i en 
el qual s’adossava una paret molt mal conservada, construïda 
amb blocs de pedra mal treballats, lligats amb argila i seguint 
una orientació est-oest.

A continuació, es va excavar la seva preparació, formada per 
terra de color marró clar i textura flonja, compacte i argilosa 
amb presència de pedres de mida petita i també material cons-
tructiu. Entre el material recuperat hi havia importants restes de 
ceràmica vidriada, ceràmica esmaltada decorada en blau català, 
amb motius de “les arracades” i també de “poblet”. La cronologia 
oscil·lava entre finals del segle XVIII i principi del segle XIX. 
Sota aquest nivell, hi havia un important rebliment de runa de 
terra de color gris clar i blanquinós i textura solta, composada per 
pedres de mida mitjana, material constructiu, cendres i carbons. 
El material arqueològic obtingut presentava similituds amb el de 
l’estrat del seu damunt i es lliurava a les mateixes estructures que 
els estrats que el cobrien. Recolzava sobre un nivell de circulació 
format per una fina capa de calç de textura dura, amb presència 
de nòduls de calç i llims. Una vegada es va haver extret, es va 
localitzar un altre rebliment en terra, textura i composició similar 
als anteriors. Al fons de tot es va posar al descobert el paviment 
original de tot aquest àmbit, format per terra batuda dipositada 
damunt la roca natural.

Una vegada finalitzaren aquests treballs, es va poder tenir 
una visió dels paraments que haurien envoltat tot aquest àmbit.

Fig. 4. Planta general del conjunt.
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racterístiques similars a les dels arcs que es van trobar a la paret 
mitgera de la finca. Aquesta sala s’adossava a la paret posterior de 
dues finques del carrer Sant Llorenç com a part integrant d’un 
únic immoble. L’accés a aquesta nau s’hauria practicat per una 
porta que coincideix amb la finca que delimita amb la Freixera 
per la banda de migdia.

Amb el temps, i f ruit de les diferents reformes i nous 
usos de la zona, aquesta nau es deuria dividir en espais in-
dependents per mitjà de dos murs. La divisió d’aquests nous 
espais comportaria un increment de les cotes de circulació 
amb els estrats 06 i el paviment 05. Lligat a ell, hi hauria el 
paredat dels arcs en ogiva i la construcció d’un seguit de pa-
rets, que van comportar la seva anul·lació i la divisió interna 
en petits espais. Amb aquestes reformes, l’antiga nau rectan-
gular coberta en arcs en ogiva perdé la seva funció original. 
Paral·lelament a aquestes actuacions de reforma, es produiria 
un important rebliment dels estrats de runa amb material 
arqueològic, que tenia una cronologia similar als estrats de 
sota seu. La cúspide d’aquest rebliment va servir com a base 
de suport a la preparació d’un paviment de rajola ceràmica. 
La cronologia d’aquestes actuacions estava compresa entre 
la fi del segle XVIII i l’inici del segle XIX, ja que entre els 
diferents fragments recuperats hi havia trossos de ceràmica 
esmaltada decorada en blau català amb motius de “ditada” i 
també de les “arracades”.

Segons ens comenten els testimonis orals, aquest paviment 
s’adossava a les parets de les finques veïnes i hauria estat destruït 
durant la guerra civil (1936-39) al fer-hi explotar unes càrregues 
explosives que en van enderrocar l’edifici on es situava. D’aquesta 
construcció conservem una fotografia antiga, cedida pel mateix 
propietari, que ens permet interpretar que ocupava l’àmbit on 
s’ha fet la cala.

Fig. 5 i 6. Detalls de l’excavació de la Cala.

En primer lloc, i tancant a migdia, hi hauria l’arc apuntat 
construït en la paret mitgera de la finca veïna el qual hauria 
estat paredat mitjançant una paret de pedra, realitzada amb 
carreus de pedra, de mida regular, lligats amb argamassa de 
calç i disposats en filades més aviat regulars. . Per damunt de 
la cota actual de circulació apareixia revestit amb un arrebossat 
de ciment pòrtland.

A ponent, i com a paret posterior de les cases que miren al 
carrer de Sant Llorenç, hi havia el mur de tancament format per 
grossos carreus de pedra picada, lligats amb argamassa de calç 
i disposats en filades horitzontals. Hi tenia oberta una porta 
paredada, amb marxapeu a nivell de la cota de l’estrat de terra 
batuda. Possiblement correspondria amb un dels accessos ori-
ginals a aquesta part.

A tramuntana, hi havia una altra paret, orientada d’est a oest 
i construïda amb blocs de pedra irregulars, lligats amb argila. 
S’adossava a l’arrencament d’un altre arc a diafragma, de factura 
similar al descrit unes línies més amunt, que es va interpretar 
com us espai únic d’un mateix període constructiu. Totes aques-
tes estructures recolzaven damunt la roca mare natural.

Interpretació
Els treballs practicats en aquesta cala ens permeten assegurar 
que, almenys en aquesta part, la zona estava edificada, tot i que, 
ara per ara, ens puguin donar una visió parcial de les restes que hi 
pugui haver al subsòl, ja que manca fer una excavació en extensió 
de tot el perímetre del pati..

Amb tot, podríem interpretar que, possiblement cap a la fi 
dels segles XIV o XV (manca trobar les rases de fonamentació), 
aquest espai estaria ocupat per una nau rectangular, orientada 
de sud a nord, i dividida internament en dues o tres crugies 
separades per arcs a diafragma de perfil apuntat, amb unes ca-
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la segona fase d’intervencions arqueològiques  
(14/02/2013-15/04/2013)
La segona fase d’intervencions arqueològiques que es va por-
tar a terme durant el decurs d’aquests treballs, va consistir en 
establir els límits originals de l’àmbit que s’havia documentat 
en la intervenció anterior. Els treballs van consistir en extreure 
els rebliments més superficials documentats en la fase anterior, 
posant al descobert el mur de tancament per la banda de llevant 
orientat de nord a sud i realitzat amb carreus de pedra, ben 
treballats i escairats, lligats amb argamassa de calç i disposats en 
filades regulars. L’aparell constructiu recordava en certa manera 
l’aparell d’altres estructures similars posades al descobert a Sol-
sona, especialment a la zona del pati de Cal Morató (arcs 101 
i 103). En un dels extrems s’hi adossava el pilar o arrencament 
d’un arc a diafragma (UE 108) solidari al de l’altre extrem (UE 
110) i en el qual s’hi adossava el mur o paredat. Es van inter-
pretar com a elements d’un mateix període. En un dels extrems 
del mur, i a tocar de l’arrencament de l’arc en ogiva, es va trobar 
el paredat del que semblava una porta. Una vegada netejat tot 
aquest sector, es va veure que els rebliments que el cobrien eren 
de cronologia moderna, doncs van aparèixer alguns fragments de 
ceràmica esmaltada decorada en blau català, amb motius de les 
“orles diverses”, que donaven una cronologia de mitjans del segle 
XVII, donant a entendre que aquest espai havia estat rebaixat de 
cota picant el terreny natural.

Els treballs van continuar al nord del mur que separava els 
dos àmbits (UE 106). Es tractava d’un petit àmbit que estava 
delimitat per la paret de tancament de la Freixera, el mur que 
sostenia el pati, o jardí elevat, i la paret de tancament de la cons-
trucció que mira al carrer Santa Llúcia núm. 19.

La primera cosa que es va fer va ser extreure els rebliments 
més superficials de la mateixa textura i composició dels docu-
mentats a migdia de la UE 106. A sota dels mateixos va aflorar 
un estrat de color marró i vermellós, de textura argilosa i amb 
presència de pedres de mida petita i mitjana i abundant material 
constructiu. Estava tallat per la rasa d’una conducció moderna 
per drenar les aigües pluvials de la casa. S’adossava al mur 106, 
els arrencaments dels arcs 108, 110, al mur de sosteniment del 
pati, o jardí elevat, i al mur que servia de suport a la paret de 
tancament de l’edifici que mirava al carrer de Santa Llúcia núm. 
19. Aquest mur estava construït amb carreus de pedra ben tre-
ballats i escairats, lligats amb argamassa de calç i disposats en 
filades regulars. S’hi adossava el mur 110 o arrencament de l’arc 
a diafragma.

A sota del rebliment van aparèixer les lloses que cobrien 
una conducció o sèquia de desguàs (UE 114) que prenia una 
orientació est-oest travessant tot l’àmbit i continuant sota les 
parets de tancament de l’edifici de la Freixera (UE 103) i de la 
construcció del carrer Santa Llúcia núm. 19. En aquest sector. 
generava una mena d’escala per poder accedir-hi. Els murs la-
terals de la conducció remuntaven parcialment damunt de la 
roca mare picada en forma de canaló. La rasa de la canalització 
estava reblerta per un estrat de color marró clar, textura sorrenca 
i amb presència de pedres de mida petita i material constructiu. 
Aquesta rasa tallava el nivell de circulació medieval format per 
terra de color marró fosc i gris i textura argilosa amb presencia de 
carbons, llims i cendra. S’hi va recuperar el fons d’una escudella 
de ceràmica esmaltada, decorada en blau Barcelona amb motius 
de les “palmetes radials” datada de mitjans dels segles XIV i XV. 
Aquest element ens donava la cronologia de construcció i d’ús de 
les estructures descobertes d’aquest període. A sota seu, va aflorar 
la roca mare o natural (UE 08) on hi havia alguns forats i estruc-

tures excavades, entre elles un forat de pal i també un encaix de 
difícil identificació. També es va poder apreciar com el mur de 
sosteniment del jardí elevat recolzava damunt de l’antic nivell 
de circulació, interpretant-se com un element molt posterior i 
relacionat amb els estrats més moderns.

Un dels forats tenia una forma circular i, l’altre, presentava 
una forma rectangular i estava tallat per la rasa del conducte 
hidràulic (UE 114).

Finalment, es va fer una cala a ponent del mur 109, o mur 
est, on es va netejar de forma puntual la superfície del solar, o 
hort, que hi ha a la part posterior de l’hotel de la Freixera i que 
mira al carrer de Santa Llúcia. En aquesta neteja es va establir 
el potencial dels rebliments i es va documentar la paret mitgera 
de la finca, que hi hauria hagut en aquest sector, fent límit amb 
el carrer de Santa Llúcia, portant a interpretar que hauria estat 
ocupat per construccions.

Fig. 7 i 8. El jaciment, una vegada excavat del tot. Anoteu la canalització 
UE 114, la roca natural UE 08 i els forats UE 116, a la dreta, i UE 117, a 
l’esquerra. Al fons, el retall UE 121 de la canalització. 
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Interpretació
Els treballs portats a terme en aquesta campanya d’intervencions 
arqueològiques han posat al descobert noves estructures que han 
complementat la informació que s’havia obtingut en l’anterior 
campanya.

Aquests treballs han servit per veure que l’origen d’aquestes 
construccions se situava a mitjans del segle XIV. La datació ha 
vingut donada per la troballa del fons de ceràmica esmaltada, 
decorada en blau català, sobre el paviment de morter de calç. 
Es tractaria d’un àmbit cobert amb arcades apuntades (UE 100, 
108 i 110) que hauria unit les finques del carrer de Sant Llorenç 
(Casa de la Freixera i annexa núm. 46 A i B) i també les finques 
del carrer de Santa Llúcia. Aquest àmbit hauria estat cobert amb 
arcades a manera de passatge. Posteriorment, i a causa de les des-
truccions i reformes de la ciutat, aquest espai es va dividir amb el 
mur UE106, que unia les arrencades de les dues arcades dividint 
l’espai en dos àmbits. Es va excavar la conducció hidràulica o UE 
115, cobrint-la amb les lloses de pedra, tallant el nivell de circu-
lació medieval i, també, els murs UE 119 i 122 de tancament de 
les diferents finques. En aquest mateix període es deuria habilitar 
el mur del jardí elevat i, a continuació, es va reblir amb un seguit 
d’estrats amb la intenció d’apujar cotes. Finalment, i una vegada 
amortitzat aquest espai, es va acabar de reblir amb els estrats més 
superficials per convertir-lo en un hort urbà juntament amb les 
restes documentades a la campanya anterior.

tercera fase d’intervencions arqueològiques  
(2 Desembre de 2013-30 gener 2014).
Durant aquesta fase es van continuar els treballs de la intervenció 
passada. Es va actuar a la part posterior del mur UE 112 i a la 
zona de l’hort que hi ha pel carrer de Santa Llúcia. L’objectiu era 
poder obrir un pas que comuniqués l’hotel de la Freixera existent 
amb la part nova en la qual s’hi estava actuant.

La primera cosa que es va fer va ser desmuntar la paret UE 
112, o paret que sostenia el pati, on s’alçava l’arbre de la freixera 

que dóna nom a l’hotel. Aquesta paret estava construïda amb 
pedres mal treballades i escairades, algunes d’elles aprofitades 
d’altres llocs i lligades en sec. Adossat a la paret hi havia un im-
portant rebliment format per terra de color marró fosc i negre 
amb presència de pedres de mida mitjana i gran, runa i humus. 
Aquest rebliment era solidari a la paret de sosteniment del pati 
i s’adossava a la paret est de la Freixera. De seguida es va trobar 
un rebliment de terra de color marró clar, i textura compacta i 
homogènia que proporcionà abundants fragments de ceràmica 
esmaltada, decorada en blau català amb motius a l’orla de les 
“Faixes cintes”, de “Poblet” i, també, de l’arracada, juntament 
amb abundants fragments de ceràmica vidriada comuna. La 
seva excavació va permetre contemplar com el mur UE 112, 
o de sosteniment de la paret de l’hort, recolzava damunt d’un 
mur més sòlid realitzat amb carreus de pedra més ben treballats 
i escairats, lligats amb argamassa de calç i disposats en filades 
més aviat regulars. S’adossava a la paret est de l’hotel. En con-
tacte amb aquest mur hi havia un altre rebliment compost per 
terra de color gris clar i blanquinós, amb presència de pedres 
de mida petita i mitjana, runa i material constructiu, destacant 
un gran nombre de fragments de ceràmica esmaltada decorada 
en blau català i amb motius diversos que la dataven dels segles 
XVIII i XIX. Després d’excavar-lo, es va poder veure la part 
inferior de la paret, que tancava per la banda de llevant de 
l’hotel, i estava formada per grossos carreus de pedra picada, 
lligats amb argamassa de calç i disposats en filades regulars. En 
aquesta paret s’hi obria una porta (UE 128) que conservava el 
marxa peu, els muntants i l’esplandit intern. La part superior 
estava alterada per actuacions modernes. Aquesta porta mante-
nia fortes relacions amb altres portes que es van localitzar dins 
l’hotel de la Freixera. Estava reblerta per un paredat de pedres 
mal treballades i escairades, lligades en sec. El material ceràmic 
era similar als rebliments que s’hi adossaven, interpretant-los 
com a elements coetanis. A sota va aflorar la UE 010, o nivell 
de circulació, de terra color marró clar i textura dura, amb pre-

Fig. 9. Alçat paret UE 127.
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sència de carbons, pedres de mida petita i llims. El material 
era de cronologia anterior. Aquest estrat s’adossava a la paret 
de tancament est de l’Hotel i, per l’altre extrem, a la paret que 
delimitava les estructures orientades al carrer de Santa Llúcia. 
Es tractava d’un mur orientat de nord a sud, construït amb 
carreus de pedra picada col·locats de forma regular i lligats 
amb argila i calç. Aquest mur servia de suport a la paret de la 
construcció moderna que hi havia al carrer de Santa Llúcia 
núm. 17. A sota seu va aflorar la roca natural.

Interpretació
Les intervencions que s’han portat a terme en aquesta part del 
jaciment ens han servit per veure que el pati on hi ha l’arbre de la 
freixera va ser fet mitjançant el dipòsit d’un seguit de rebliments 
(UE 12, 13 i 14) i d’uns murs de contenció o UE 112 i UE 132. 
Aquests elements van comportar l’alteració i amortització de les 
estructures que hi havia a sota i que corresponen a períodes cro-
nològics anteriors. Aquestes actuacions anirien relacionades amb 
un projecte urbanístic de transformació d’antics patis o solars 
que havien quedat enrunats arran de les destruccions dels segles 
XVII, XVIII i XIX, en jardins i horts privats. La cronologia del 
material confirmaria aquesta hipòtesi.

Les estructures que afloraven a sota corresponien a elements 
medievals que haurien quedat destruïts per aquests esdeveni-
ments.

les uE 127, 128 i 129
Es tracta d’una paret descoberta sota els rebliments del pati on 
hi ha l’arbre de la freixera que dóna nom al lloc. Es tracta d’un 
mur construït amb carreus de pedra picada, ben treballats i escai-
rats, ligats amb argamassa de calç i disposats en filades regulars. 
Recolza damunt de la roca mare i, a la banda sud-est ,hi havia la 
porta (UE 128) paredada per l’UE 129. Es tracta d’un rebliment 
de pedra, mal treballat i escairat, lligat en sec i amb argila que 
tapia una antiga porta. Sembla que el paredat seria solidari amb 
les UE 011, 012 i 013 corresponents amb els rebliments del pati 
on s’alça la freixera i, també, amb el mur de contenció, o UE 
112. Una vegada desmuntat, s’ha posat al descobert l’estructura 
de la porta (UE 128) composada per un marxapeu i muntants 
de pedra picada i a buixardada i esplandit interior. Conserva tan 
sols els muntants ja que el coronament, possiblement format per 
un arc adovellat similar als conservats dins l’hotel de la Freixera, 
ha desaparegut i, en el seu lloc, hi han un mur de carreus de 
pedra aprofitats.

Cal destacar que s’han trobat els encaixos del forrellat i tam-
bé de les pollegueres. Segons les comprovacions que s’han dut 
a terme, sembla ser que aquesta porta hauria estat oberta en 
posterioritat al mur, ja que es pot observar com retalla algunes 
pedres de l’antiga fàbrica i, a més, les filades no coincideixen, 
posant de manifest aquesta reforma.

les construccions de la banda de Santa llúcia
Els treballs van continuar cap a la banda del carrer de Santa 
Llúcia, coincidint amb l’espai de l’hort. En aquest àmbit s’ha 
fet una cala longitudinal, orientada d’est a oest, seguint paral-
lela al mur mitger de l’antiga parcel·la o UE 124. Es tracta 
d’un mur construït amb carreus de pedra picada, ben treba-
llats i escairats, lligats amb argamassa de calç, i col·locats en 
filades regulars. Inicialment venia recobert per 01, rebliment 
que ocupava i cobria la superfície del pati. Se li adossaven dos 
importants rebliments: un de color gris fosc i negre, de textura 
solta i homogènia, amb material de cronologia molt recent, i 

Fig. 10, 11, 12 i 13. Detall de Les construccions de la banda de Santa 
Llúcia
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un altre de terra de color marró i vermellós i textura compacta, 
amb presència de pedres de mida petita i mitjana i material 
constructiu. S’hi han recuperat fragments de ceràmica esmal-
tada decorats en blau català, amb motius a l’orla de la ditada, 
i també ceràmica esmaltada decorada en reflex metàl·lic. A la 
meitat de la parcel·la es va trobar un mur orientat de nord a sud, 
construït amb pedres de mida petita i mitjana, lligades en sec, 
que s’adossava a la paret que separaria les diferents finques, o 
UE 124. A sota, es va recuperar un rebliment de terra de color 
marró clar i textura molt compacta, amb presència de pedres 
de mida petita i material constructiu. S’adossava al mur mitger 
que, per la banda del carrer de Santa Llúcia, feia una cantonada. 
Recolzava a aquestes estructures el mur, o UE 133, que sostenia 
un seguint de rebliments de l’amortització de les construccions 
que hi haurien hagut i la seva substitució en pati o hort. L’estrat 
UE 017 estava en contacte amb el paviment construït amb 
còdols, lligats en sec. Aquest estrat va proporcionar fragments 
de ceràmica esmaltada decorada en blau paterna i manises de-
corades amb motius radials i de cercles concèntrics juntament 
amb fragments de ceràmica gris medieval de cocció reductora. 
S’adossava a la paret mitgera UE 124, a la cantonada UE 125 
i, també, al marxapeu de la porta que hauria comunicat amb 
el carrer de Santa Llúcia (UE 126).La cronologia d’aquests 
elements era baix medieval. Solidari a aquests elements hi havia 
també l’arrencament d’un arc a diafragma (UE 127), orientat 
de nord a sud, que hauria dividit aquest àmbit en dues crugies 
i del qual no es va poder localitzar l’estrep de migdia atès que 
es posava sota les finques veïnes. Es van interpretar com a 
divisions internes de les edificacions que haurien existit en 
aquest sector.

Interpretació
Els treballs que s’han portat a terme a la zona de la Freixera de 
Solsona ens han servit per complementar la informació que ja 
anàvem descobrint, posant de manifest la importància del lloc i 
de les restes recuperades.

A grans trets podríem estipular diferents fases cronològiques.
Una primera, del segle XIII i XIV, coincidint amb els primers 

eixamples fora de les antigues muralles i a prop del carrer de Sant 
Llorenç, el qual es tancaria darrere del recinte de muralles que 
Ramon Folc X va fer erigir en tot el perímetre.

Es tractaria de parcel·les rectangulars entre mitgeres, com-
posades per planta baixa, dos pisos i golfa, separades per forjats 
de fusta i amb coberta a una vessant. Aquestes parcel·les s’orga-
nitzarien al voltant del carrer de Sant Llúcia i de Sant Llorenç, 
deixant un espai descobert al mig.

Segons el que s’ha pogut recuperar, la planta baixa estaria 
ocupada per l’obrador o celler, i els pisos superiors per les sales 
principals de la casa, majoritàriament la sala d’estar i la cuina. 
Sota la teulada hi hauria un espai de porxos o solanes dedicats 
a assecador.

Mitjans del segle xIV i xV
Es mantindria la distribució original de les parcel·les amb al-
guns canvis com l’adquisició dels patis veïns de les cases que 
mirarien al carrer de Sant Llorenç. L’annexió d’aquests patis en 
les parcel·les existents comportà la seva modificació i conversió 
en una finca de tipus noble, organitzada al voltant d’un pati 
de llums des del qual en partia l’escala per accedir a la planta 
principal. És d’aquest moment del període que en conservem 
més restes, tant a l’interior de l’Hotel de la Freixera com a a 
les finques veïnes. Es tractaria d’una casa de tipus senyorial 

organitzada al voltant d’un pati interior de llums en el qual hi 
hauria l’escala d’accés a la planta primera, on es trobarien les 
cambres principals. A sota del pati hi hauria el celler, situat 
actualment a la finca 46 A. Al voltant d’elles hi hauria, tant a 
la banda de tramuntana, coincidint amb C/ St Llorenç 46 B o 
Hotel la Freixera, com també a la part de llevant, les diferents 
ales de la casa, dividides en diferents crugies separades per arcs 
en ogiva. Aquests arcs encara existeixen actualment a l’interior 
dels dos immobles. Tot apunta a que la paret UE 127, amb la 
porta UE 128, s’obriren en aquest moment quan l’espai entre 
de les finques que mirarien al carrer de Sant Llúcia núm. 19 
i les del carrer de Sant Llorenç es convertiria en un passatge 
per la part del darrere de les cases, cobert amb arcs en ogiva 
(UE 108 i 110), de factura similar a altres sectors de la ciutat 
de Solsona. El nivell de circulació correspondria amb la roca 
natural (UE 08) picada i anivellada per dipositar-hi un pavi-
ment de terra piconada amb un seguit de canalitzacions per al 
seu drenatge. Pel que fa a les finques del carrer de Sant Llúcia 
núm. 17 estarien separades pels murs 124 amb les edificacions 
veïnes. L’accés es faria amb una porta que tindria un marxapeu 
format per dos grans blocs de pedra picada (UE 126) que do-
naria pas a un vestíbul pavimentant amb un sòl de còdols (UE 
018) i també a unes habitacions internes separades per petites 
divisions fetes amb carreus de pedra mal treballats (UE 128 i 
129) que s’adossarien tant al mur 124, o mur mitger, com també 
al mur de tancament nord de la parcel·la o UE 109. Sembla 
que aquesta finca es sostindria en arcs en ogiva ja que se n’ha 
trobat un dels seus estreps (UE 125).

Segle xV-xVII
Correspon amb un moment d’abandó general a la ciutat, en-
vaïda per un clima de crisi, guerres i revoltes. A nivell arque-
ològic s’ha constatat un incendi i l’abandó sobtat de la finca 
situada al carrer santa Llúcia núm. 17 que comportà la seva 
destrucció (incendi UE 17) i la seva posterior amortització 
amb els rebliments 016 i 015. Aquest dos potents rebliments 
són de terra de color marró clar, textura argilosa i compacta 
i amb abundants fragments de ceràmica medieval i, també, 
ceràmica esmaltada decorada en Reflex Metàl·lic. La finalitat 
era convertir-ho en zona d’hort. Per sostenir aquest rebli-
ments es va construir el mur 133 per la banda del carrer de 
Santa Llúcia que, al mateix temps, es va recolzar damunt del 
marxapeu.

En el cas del passatge es va decidir dividir-ho en petites 
habitacions annexes a les cases del Carrer de Sant Llorenç (46 
A i B) mitjançant els paredats documentats, el retall de la roca 
natural fins a la cota existent i la construcció d’un canal de des-
guàs de les aigües pluvials.

Aquestes reformes serien motivades per la utilització de les 
finques 46 A i B del carrer de Sant Llorenç com a escoles Pies.

Segle XVIII-actualitat
Moment de nous canvis especialment a la zona de l’antic 

passatge de separació de les finques del carrer de Santa Llúcia 
amb el de Sant Llorenç. Sembla que es construeix el jardí elevat 
on hi ha l’arbre de la freixera mitjançant la construcció del mur 
de contenció 112 i el dipòsit dels rebliments 12, 13 i 14. Pel que 
fa a l’abandó de les construccions situades a la banda sud-est 
de la finca no es produiria fins després de la guerra civil (1936-
1939) quan arran de l’explosió d’un seguit de bombes, s’esfondrà 
la construcció que hi havia en aquesta part de la finca (UE 01, 
02, 03 i 04). A partir d’aleshores la zona restà abandonada i 
convertida en horts urbans.
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ESTUDIS HISTÒRICS I ARQUITECTÒNICS 
DELS EDIFICIS DE PALAU DELS PINÓS 
(BAGÀ), VALL-LLOBREGA (CERCS) I 
MOLÍ DE TRESSERRA (L’ESPUNYOLA). 
INTERVENCIONS 2010 I 2013
Pere caScaNtE i tORROElla 

SItuacIó
Els tres jaciments se situen en diferents indrets de la comarca 
del Berguedà. El primer d’ells, o Palau dels Pinós, se situa a la 
part més elevada de la vila de Bagà coronant el seu nucli antic i 
tancant el conjunt monumental per tramuntana. Les seves co-
ordenades són: 31 N. ETR S 80 X: 406027’1 i Y: 4678547’0. El 
segon, o casa de la Vall-Llobrega, correspon a una antiga masia 
de factura moderna situada al municipi de cercs, en una vall que 
li dóna el nom. Les seves coordenades són: X: 403.501,22; Y: 
4.667.773,16 ED 50.

Finalment el tercer edifici correspon amb un molí situat 
al terme municipal de l’Espunyola limitant amb els termes de 
Capolat i Montmajor. Les seves coordenades són: X: 395470’4 
i Y: 4657002’0 ETR-S89. Tots tres edificis han estat objecte 
d’estudis històrics i arquitectònics motivats, principalment, per 
les obres de restauració i rehabilitació que han servit per establir 
unes concluions preliminars sense haver de fer intervencions 
arqueològiques que impliquessin moviments de terres. A grans 
trets, han consisitit en analitzar la planimetria, el seu aparell 
constructiu i les dades històriques per establir unes propostes 
preliminars d’evoliució cronològica.

El Palau DElS PINóS DE BagÀ
Es va dividir en diferents fases: una primera de seguiment i 
control de les obres de restauració del castell de Palau de Bagà, 
realitzada per INCASOL, i una segona amb motiu de les obres 
d’implantació d’exposició permanent en planta segona “Bagà 
1440” dins el marc del projecte o pla director de l’edifici presentat 
per Guitart Arquitectura. Ambdues actuacions van anar acom-
panyades d’estudis històrics i arquitectònics i d’un seguiment 
que va servir per complementar i ajudar a entendre la complexa 
trama de construccions de l’edifici.+

La intervenció arqueològica
Dividida amb dues fases va afectar la planta primera, la coberta, 
els tancaments i també la planta segona. Després d’haver analit-
zat amb detall els diferents paraments del conjunt arquitectònic 
i de situar-los en planta, hem intentat establir una hipòtesi de 
les diferents construccions del conjunt, posant especial èmfasi 
en els àmbits que miren a migdia. Ambdues intervencions van 
permetre establir la següent seqüència cronològica:

les primeres construccions del segle xII (figura 6)
Les restes més antigues que hem pogut documentar es remun-
tarien abans de l’any 1233, període en el qual trobem la carta de 
franqueses que Galceran de Pinós, i la seva muller Esclarmonda, 
atorguen als pobladors de l’antiga vila a l’indret que ocupa l’ac-
tual nucli antic. És possible que el castell ja estigués construït 
anteriorment i que amb la fundació de la nova vila quedés inte-
grat en el nou pla urbà.
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Tot sembla indicar que, d’aquest primer període, el castell de 
Bagà seria un edifici de reduïdes dimensions compost per una 
torre de planta quadrada amb una sala annexa envoltades per un 
recinte de muralles.

Aquestes construccions es conserven a la planta baixa de 
l’edifici dins de les Dependències del Centre Medieval i dels 
Càtars. La torre hauria tingut una planta rectangular amb un 
sòcol de palets de riu disposats de forma irregular, parets de ta-
pia i coberta amb volta de canó a la planta baixa. Presenten una 
amplada considerable d’entre 1 i 1,5 metres aproximadament.

Al seu costat s’hauria alçat un altre edifici de planta rec-
tangular dividit en tres crugies i construït amb un aparell de 
tapia. Es conserven en bon estat les parets nord i també oest, les 
quals donen al carrer de la muralla i al pati posterior. Aquestes 
construccions es conserven a nivell de la planta baixa i part de 
la principal, especialment a la paret oest.11

La porta d’accés al pati posterior podria correspondre amb 
un accés del mateix període ja que la forma i tipologia (porta 
allindada en fusta i reforçada per un arc de descàrrega disposat 
a sardinell) correspon amb un tipus d’obertura més propi de les 
construccions dels segles XI, XII i XIII que no pas amb les del 
segle XIV. Val a dir que guarda fortes similituds amb una porta 
que hi ha cegada a la paret de la muralla oest que mira al carrer 
de la muralla. Aquest pany de paret es podria considerar del 
mateix moment que estem descrivint, sobretot per la tipologia. 
La manca de dades arqueològiques que en puguin determinar 
la seva cronologia ens la vincularia amb un període més recent.

1. Abans de la restauració de l’any 1990, aquestes parets de tapia també es 
feien visibles a nivell de planta primera amb una gran esquerda que en perillava 
la seva estabilitat. Foren substituïdes per les actuals de pedra.

Fig. 1. Plànol del Berguedà amb indicació dels tres jaciments arqueològics.

molí de Trasserra

Situació de les restes damunt plànol ICC. E:1:5000. Adaptació Pere Cascante

N

casa de la Vallllobrega. Mapa ICC. 1:25000
x: 403424,2 i y: 4667565,5

Palau de Pinós.Mapa ICC. 1:50.000
x: 406027,1 i y: 4678547,0

Molí de Trasserra. mapa ICC: 1:50.000
x: 395470,4 i y: 465700,20

De moment no en podem aportar més dades d’aquesta fase 
cronològica fins que es pugui portar una intervenció arqueolò-
gica exhaustiva.

les reformes a cavall del segles xII al xIV (figura 6)
Corresponen al període de més puixança de la baronia de Pinós. 
A partir d’aquesta data les notícies del castell són molt abundo-
ses, ja que la vila de Bagà esdevé la capital de les baronies dels 
senyors de Pinós i, el seu castell, el centre d’administració de 
les rendes.

A tall d’exemple, al llarg del segle XIV, i coincidint amb les 
obres de fortificació, se’ns parla molt de la “Torre Subirana”, 
cap a l’any 1343. Aquesta torre estaria ubicada a la part alta del 
recinte murat i hauria anat acompanyada d’una altra torre similar 
en un altre extrem, formant les defenses de la part alta de la vila. 

És durant el segle XIV quan es troben notícies de diferents 
“agutzils”, destacant Pere de Santa Eulària, procurador del se-
nyor, els quals tenien la tasca de guardar tots els documents de 
l’administració en una cambra del castell de Bagà. També es 
parla d’una tal “Esclarmonda de Bellera” senyora de la baronia de 
Bellera la qual tenia una cambra dins el castell.

“...aquesta és Esclarmonda de Ballerà, que fins a últims del se-
gle XIV residí molt a Bagà en tant que des d ’aleshores en el palau 
dels Senyors hom troba sovint anomenada la cambra de madona de 
Bellera...” 2

Altres referències podrien ser la construcció de “Cadafalcs”, 
o galeries de fusta, que es col·locaven a la part alta de les torres 
amb funció de defensa.

2. SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-145
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Atès que a l’edifici del Palau mai s’hi ha realitzat una inter-
venció arqueològica d’una forma aprofundida, ens és molt difícil 
identificar totes aquestes cambres i torres que es van esmentant. 
Tot i així n’hem intentat fer una hipòtesi.

Del primitiu edifici situat a la part de ponent, i compost 
d’una construcció rectangular i d’una torre exempta integrades 
entre el cos principal i el de ponent del palau, s’hi experimenten 
un seguit de canvis i transformacions que van lligades també amb 
les obres de construcció de les muralles de la vila, ja que la part 
nord del palau està integrada en el conjunt defensiu.

Tot apunta a que el primitiu cos rectangular és allargat a 
llevant, per mitjà d’un pany de paret que el connecta i uneix 
amb la primitiva torre exempta, però també cap al sud, afegint 
un nou volum rectangular adossat a migdia de la primitiva nau 
rectangular i amb façana a la Plaça dels Especiers. Aquestes 
dues construccions, coetànies en un mateix període constructiu, 

estan caracteritzades per presentar un aparell de carreus de pe-
dra calcària, més aviat mal treballats i escairats, formant filades 
poc regulars i units amb morter de calç d’una tonalitat groga. 
Cal destacar que les obertures que hi van relacionades estan 
construïdes totes elles en pedra picada, molt ben treballada 
a punxó i cisell, amb els angles ben definits. Hem relacionat 
,d’aquest període, la crugia situada a ponent del cos principal, 
amb una façana composta per un arc adovellat, finestres al pis 
principal i una galeria d’arcs de mig punt damunt d’una cor-
nisa bisellada en la sota coberta que funciona com a solana. 
Creiem que la porta d’entrada principal hauria estat situada 
al mateix lloc que l’actual. D’aquestes obres de reforma tant 
sols restarien, com a obertures originals, la galeria o solana de 
sota coberta, molt semblant al palau de Graells de Cardona, 
la del palau reial de Santes Creus a Aiguamúrcia o la del casal 
d’Espinzella de Viladrau. Tots tres exemples daten del segle 
XIV i tenen en comú la presència d’una solana en arcs de mig 
punt en la sota coberta.

Projectant-se a migdia hi hauria hagut un altre volum d’edifi-
ci, o ala d’aparell, similar a l’anterior i amb un arc diafragmàtic de 
mig punt molt ben construït a la planta baixa sostingut per una 
cornisa bisellada, similar a les dels arcs apuntats de les capelles 
laterals de l’Església de Sant Esteve. Aquest arc donaria pas a 
una mena de porxo en el qual s’hi obririen dues portes de co-
municació en les dependències de la part de ponent, construïdes 
posteriorment i de les quals una ha desaparegut per convertir-se 
en passadís de comunicació.

La façana a la plaça dels Especiers es construiria en el 
mateix moment, almenys la part inferior, amb un arc rebaixat 
construït damunt d’una imposta bisellada molt semblant pel 
que fa a l’aparell en l’arc descrit. La part superior d’aquesta 
façana i la cantonada amb la façana oest es tornarien a fer 
posteriorment, tal i com es mostra en el canvi d’aparell.3  El 
mateix succeiria amb la crugia del mig del cos principal, afegida 
posteriorment aprofitant el trencament de la cantonada. Tant 
en un cas com en l’altre, es mostra un trencament de l’aparell 
constructiu i també de la distribució de les obertures, com si 
en manqués una part a migdia i, també, a llevant. Tanmateix 
encara no podem determinar perquè haurien estat destruïdes 
o enderrocades. Val a dir que la composició d’aquestes dues 
façanes ens recorda el tancament d’un pati, o Verger, a l’entorn 
del qual es distribuirien un seguit d’ales o crugies, atès l’aspecte 
del clàssic palau gòtic català. Com els de Cartellà (Gironès), 
Santa Pau (Garrotxa), Balsareny (Bages), Vulpellac (Baix Em-
pordà), Castellvell de Solsona (Solsonès) o Oix (Garrotxa) per 
posar-ne uns quants exemples. També es podria comparar amb 
el que havia estat el castell de Mataplana durant el període de 
màxim esplendor. Pel que fa a la part de l’interior creiem que 
les parets de la part de ponent que mirarien al pati haurien estat 
modificades a la seva planta principal, en la paret nord, ja que 
haurien quedat integrades al recinte emmurallat. En aquesta 
paret, s’hi excavaria un vall, localitzat a les intervencions arque-
ològiques de l’any 1996, a la zona nord i es reforçaria per mitjà 
de dues torres a cada angles del recinte del palau, anomenades 
“Subiranes” (1343). Tal i com ens comenta Ramon Viladés al 
seu llibre “Muralles de Bagà al segle XIV”, una de les torres 
sobiranes s’anomenava “Cerdana” pel fet d’estar situada prop 

3. Cal tenir en compte la possibilitat que hi haguessin més construccions a 
la part de migdia tal i com mostren els encaixos de biga conservats a la cara 
exterior de la façana ,les restes d’enlluït de color blanquinós o la presència 
d’una porta paredada.

Fig. 2 i 3. Fotografies que mostren els elements considerats d’aquest 
període. 
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del portal de Cerdanya. L’any 1358 se n’hi afegeix una altra ja 
que, segons ell, se n’esmenten dues l’any 1358.

Segons el mateix autor, aquesta torre encara es conserva a la 
part oest del palau. De fet, nosaltres mantenim la seva teoria i 
situem una d’aquestes torres a la part de ponent, just a la paret 
de tancament oest del pati de ponent amb el carrer de la muralla.

En aquest espai hi ha uns paraments que guarden unes ca-
racterístiques molt peculiars que ens fan pensar en l’existència 
d’una d’aquestes torres. Per una banda, i fent cantonada amb el 
carrer de la muralla, hi ha un cos rectangular, la façana nord del 
qual és de tapia i la de ponent, de pedra. En ella s’hi obre una 
porta allindenada en pedra i coronada per un arc de descàrrega 
construït a sardinell. Tot el pany és de carreus de pedra, més 
aviat ben treballats i escairats, units amb argamassa de calç. Val 
a dir que, a la part nord, es pot veure encara tot el gruix. Annex 
a aquesta porta, i tancant per la part sud del pati posterior, hi ha 
una mena de baluard que sobresurt a ponent i que té els angles 
ben definits. Aquesta mena de baluard presenta l’aparença d’una 
torre atès que està situada a la cantonada del palau i que té un 
aparell de carreuons, units amb argamassa de calç l.

Tot i així, a la part interna, i coincidint en l’àmbit del pati, hi 
hem recuperat un paviment de còdols situats de cantó i separat 
del pati per un mur de 50 cm de gruix. Pensem que sense una 
excavació arqueològica es farà difícil identificar quin d’aquests 
dos edificis que tanquen el pati correspon a la torre sobirana. 
Tanmateix, la lògica ens permet situar aquesta torre a l’angle 
nord-oest, però la presència d’una portella en aquest indret, i 

l’existència d’una mena de baluard rectangular a la part de ponent 
sobresortint del clos del palau i amb els angles ben definits, ens 
permet situar-lo just al costat.

Pel que fa a la paret que tanca els cossos centrals i oest del 
palau per la banda de tramuntana, tan sols hi relacionaríem, 
com a panys de paret originals, els del sector de més a ponent, 
els quals estan reforçats per un seguit de contraforts que arren-
quen des del primer pis. Així mateix, la part inferior del volum 
tanca les sales del mapamundi i del vestíbul d’accés a la sala de 
les columnes.

Pel que fa a la resta d’àmbits del palau, hi hem identificat 
algunes estructures que podrien correspondre a aquest període. 
És el cas de la capella, la qual presenta, a la part central, un pa-
rament que podria considerar-se com a medieval, malgrat que 
hi hagi oberta una porta molt recent. Presenta un aparell de 
carreus de pedra, mal treballats i escairats, que sostenen el cos 
central de la volta de canó construïda, també amb còdols de riu. 
En aquest pany de paret s’hi entreveuen unes lligades d’un mur, 
tant a la cara interior de la paret est com la oest, que tancarien 
la capella per la part sud. El tancament nord no s’ha localitzat 
però, si tenim en compte que l’orientació de la nau no és habitual 
en les capelles romàniques i, a més a més, les dimensions que 
presenta aquest cos són molt reduïdes. Ens inclinem a creure que 
es tractaria, més aviat, dels fonaments d’una estructura defensiva, 
tanmateix potser l’altra torre sobirana, descrita per Ramon Vi-
ladés, coincidiria amb la porta de Santa Maria, situada a l’altra 
banda del palau.

la fase del segle xV (figura 6)
Aquesta fase esdevé un període en el qual es referencien un 
seguit de canvis importants a l’edifici del Palau. És un dels pe-
ríodes de més puixança de la vila que, aviat, es va veure afectada 
per la crisi baix medieval i per les conseqüències del terratrèmol 
de 1428 que va afectar la vall del Bastareny d’una forma consi-
derable. Vegeu el cas del monestir de Sant Llorenç prop Bagà, 
estudiat per SPAL (Servei del Patrimoni Arquitectònic Local 
de la Diputació de Barcelona). Tot i així, al conjunt del palau hi 
continuaren residint els membres de la família Pinós, els quals 
realitzaren un conjunt de reformes i obres condicionades pels 
afers bèl·lics del moment.

Pere Galceran II de Pinós i Fenollet fou succeït per, Bernat 
Galceran I de Pinós i Fenollet (1421), camarlenc des reis Joan 
I i Martí l’Humà del casal de Barcelona. El fet de casar-se amb 
Aldonça de Castre annexionà les baronies de castre i Guimerà. 
Participà en la batalla de Pere El Cruel contra les tropes d’Arma-
nyac i el comte de Foix, que cremaren el raval i provocaren la for-
tificació de l’església de Sant Esteve. Estant encara en vida anà a 
Serdenya on obtingué un important botí. En el seu retorn tingué 
problemes amb la jurisdicció de la Portella i Vall de Ribes, casat 
dues vegades, una amb Aldonça de Castre i una altra amb Urraca 
Frenandez de Ahones. De la primera en tingué Pere Galceran de 
Castre, qui mantingué el llinatge matern i inicià una nova branca 
en aquella banda. De la segona en nasqué Bernat Galceran II 
que mantingué els drets de les baronies de Pinós, Mataplana i 
Portella. Bernat Galceran I de Pinós encara va tenir una tercera 
esposa, Blanca de Milany de la qual en nasqué Ramon Galceran, 
el qual inicia una nova branca de Pinós-Milany. El successor 
Bernat Il Galceran de Pinós-Fenollet i Fernàndez de Ahones, 
anomenat el cavaller, també participà a la guerra de Serdenya. 
Amb la mort de Pere VIII de Fenollet hereva els vescomtats 
d’Illa i Canet. Al seu servei hi tenia l’historiador baganès, Pere 
Tomic. Va morir l’any 1444. Creiem que les diferents campanyes 

Fig. 4 i 5. Fotografies  del palau, en les quals s’hi mostren els elements 
que hem interpretat com a corresponents al segle XIV.
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a Sardenya es reflectiren en nombroses reformes i modificacions 
a l’edifici del palau. De fet, ens apareixen documentades diferents 
referències que ens són de gran utilitat per interpretar el conjunt. 
En caldria destacar la construcció d’uns escriptoris nous i també 
d’un palauet.

“...S’hi construí un escriptori nou, estant en el qual donà una 
sentencia el 27 de Maig de 1435 i seria obra seva el Palauet, ja que 
fins al seu temps no l ’havia trobat...” 4

A banda d’aquest escriptori i del palauet també s’esmenten 
les cambres de “Madona de Bellera” ja citades i “la dels Arcs”, 
indrets on s’hi celebraven actes de vassallatge i homenatge.

L’edifici del palauet serví com a lloc de retirada de Bernat 
Galceran II de Castre i de Pinós, així com també de lloc on s’hi 
ordenaren actes tant importants com el de construir una font 
pública a la Plaça (Plaça porxada) utilitzant l’aigua que anava 
destinada al castell.

Bernat II Galceran de Pinós fou succeït per Galceran VII de 
Pinós-Fenollet i Mur (1470). Aquest va ser desposseït temporal-
ment de les baronies l’any 1449 per part de funcionaris reials dins 
el marc de la guerra civil catalana ja que intentà impedir reunions 
contra els remences. Passat al bàndol reial, va ser nomenat capità 
i camarlenc del rei Joan II. Va tenir enfrontaments amb els seus 
vassalls, com ho prova la crema del barri del raval. Durant el seu 
mandat, i arran d’aquests conflictes, podria tenir lloc el contracte 
de restauració d’una de les torres sobiranes, l’any 1442, per part 
dels cònsols Arnau Romeu i Antoni de Quer i també els mestres 
Guillem Font de Puigcerdà i Joan Coll de Vic. El document ens 
parla de la forma i de les dimensions que havia de tenir aquesta 
torre, la qual estaria situada en un angle del palau i que apareix 
descrita en la següent citació:

“...Primo, es concordat entre les dites parts que los dites mestres 
faran la dita torra rodona, ab alambor d ’una cana e mige d ’alt, e 
la gruixa rahonable entro sus al peu pret, e al peu pret que haye 
una cana de gruixa e devuyt palms de torn, e que hage de pujar en 
aquesta gruixa entro sus al primer sostre fins al segon sostre set palms 
de gruixa, e d’aquí amunt fins als ampits sis palms, e l ’ampits e los 
merlets hayen tres palms de gros..., e que la dita torre haya haver son 
portal e ses espitlleres e bombarderes e finestres necessaries a coneguda 
de la vila e dels dits mestres; empero lo portal e les finestres hayen a 
esser a pedre staçada...” 5

El fill bastard de Bernat II, anomenat Francesc Galceran de 
Pinós, va ser nomenat senyor de les baronies pel rei de França 
en plena guerra, estant encara el seu pare en vida i desposseït. En 
morir el seu pare les baronies foren ocupades per Felip Galceran 
VII de Castre i Pinós fins l’any 1484, moment en el qual, al 
morir aquest darrer senyor, s’inicià un plet per la seva successió 
que va durar quasi un segle i que acabà a mans dels ducs d’Alba 
i Medinaceli.

A través de la documentació escrita coneixem que Felip VII 
Galceran de Pinós residí molt a Bagà.

“...Tenia sa ordinaria habitació en el castell de Bagà i gobernaba 
en tal guisa que els cònsols l ’anomenaven llur Senyor i a D Felip 
Galceran de Pinós el vertader senyor, o el senyor vescomte...” i afegeix 
“...El 20 d’Agost de 1473, el vescomte Felip va rebre, personalment, 
en el castell de Bagà, al lloc dit lo Palauet, diversos homenatges...” 6

4. SERRA I VILARÓ, JOAN: Ob cit. Bagà 1989. p-228

5. VILADÉS LLORENS, RAMON. Les muralles de Bagà al segle XIV. ( Berga). 
Àmbit de Recerques del Berguedà, 1996.p-52.

6. CATALÀi ROCA , PERE. Els castells catalans Vol. V. Rafael Dalmau Editor. 
Barcelona 1976-97.p-849.

Aquestes cites són interessants ja que ens permeten veure 
com, al llarg del temps, les cambres de recepcions del mateix 
castell anaren canviant de manera que, si al segle XIV la cambra 
principal era la de “Madona de Bellera”, la construcció d’un espai 
més noble anomenat “palauet” cap a l’any 1400 deixà aquesta 
darrera en un segon terme.

Pel que fa a les reformes practicades a l’edifici que ha per-
durat fins als nostres dies podríem dividir-les en dues parts. Per 
una banda, les obres de reforç i manteniment després del ter-
ratrèmol de l’any 1428 que tingué uns efectes devastadors. Per 
l’altra banda, les grans reformes que ens apareixen documentades 
en les diferents citacions.

Les obres relacionades amb les reparacions de després del 
terratrèmol podrien correspondre als tres contraforts que hem 
conservat a la paret nord i oest del cos situat més a ponent. Una 
construcció rectangular, adossada a la porta d’accés al pati pos-
terior i mal interpretada com a “torre de l’homenatge”, estaria 
relacionada amb aquestes obres.

Les obres construïdes durant el govern de Bernat II Galceran 
de Pinós ens queden ben reflectides en els seus paraments. D’una 
banda trobem la paret sud del cos central, descrita anteriorment, 
allargada a llevant i afegint una nova crugia d’aparell, similar a 
la fase anterior, però amb el morter de calç més blanquinós i els 
carreus de les cantonades molt ben treballats. En aquesta crugia 
s’hi haurien obert, a la planta baixa, dues finestres amb bastiment 
de pedra tosca i en desconeixem si n’hi hagué alguna altra a la 
planta principal. La porta d’entrada principal i la finestra balco-
nera del seu damunt, construïdes en pedra picada, podrien cor-
respondre al mateix moment, tot i que amb unes característiques 
diferents ja que la porta seria en arc de mig punt i la balconera en 
forma de finestra. Ho demostrarien les dovelles poc ajustades de 
l’arc actual i també l’empremta d’una arc de majors dimensions 
Aquest cos va ser tancat a la paret est del pati d’armes, indret on 
s’hi obrí una porta adovellada en pedra tosca. A la part nord-est 
d’aquesta façana es va afegir una construcció rectangular (actual 
caixa d’escala d’accés al pis principal) que conservaria una alçada 
de fins al segon nivell, en les façanes est i sud, i una de menor a la 
nord. En aquesta, s’hi poden apreciar encara les cantonades amb 
un aparell de pedra picada ben treballada i unida amb argamassa 
de calç de color blanquinós, similar a la de les façanes descrites. 
Les remuntes practicades en el cos que mira a la Plaça Especier 
podrien correspondre amb un mateix període, tancant-lo amb 
un pany de paret que faria cantonada amb la paret est d’aquest 
mateix cos d’edifici i diferenciat de les construccions anteriors 
per presentar un aparell constructiu més irregular. A la part nord 
oest, i coincidint amb l’indret on s’hi hauria d’haver construït la 
torre sobirana que esmenta el contracte, no n’hem localitzat cap 
indici llevat d’un fonament en forma circular mig excavat a la 
roca natural i adossat a les antigues construccions. Pensem que 
es va adossar a les antigues torres sobiranes i que es va enderrocar 
en el moment en què es van destruir les fortificacions de la vila. 
L’accés al recinte per l’interior de la vila s’hauria practicat per la 
mateixa porta adovellada que dóna accés al pati. De fet, aquesta 
porta guarda moltes similituds amb la que permet accedir a la 
casa prioral del monestir de Sant Llorenç de Morunys des del 
claustre.7

De l’interior, la distribució de la sala del mapamundi, així 
com el vestíbul d’accés a la sala de les columnes, la sala de les 

7. Vegeu CASCANTE TORRELLA, PERE i SIMON VILARDAGA; SARA a Estu-
di històric i arquitectònic del monestir de Sant Llorenç de Morunys. INCASOL. 
Abril 2009 ( inèdit).
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columnes o la sala napolitana podrien correspondre amb aquesta 
cronologia i amb les plantes superiors, ja que arreu hi ha caps 
de biga, arcs de comunicació de tipus rebaixat que demostren 
l’existència d’elements de l’època gòtica.8

la fase del segle xVII 1635 (figura 6)
Correspon amb un període durant el qual els Pinós ja no re-
sideixen a Bagà i el castell està ja en mans dels ducs d’Alba i 
Medinaceli. Així mateix, coincideix amb una etapa difícil per a la 
vila de Bagà, ja que la població surt d’una forta crisi econòmica, 
contínuament hi han saquejos de bandolers i es viu en un clima 
d’inestabilitat política.

En tot aquest context, l’edifici del palau anà entrant en un 
procés de ruïna i abandó sistemàtic, la decadència del qual es 
podria demostrar amb la cessió del palau als ducs d’Hixar després 
de la mort de Galceran VII sense descendència. Les possessions 
dels Pinós passaren a mans de Lluís de Beaumont, conestable 
de Navarra, ja que hi tenia drets gràcies al seu matrimoni amb 
Aldonça de Cardona. Més tard, per matrimonis hereditaris, les 
baronies passaren a les cases ducals d’Alba i Medinaceli.

Aquests senyors no residien a Bagà amb la qual cosa lliuraren 
les seves baronies a mans de governadors I administradors. Al 
segle XVI la vila fou profusament saquejada i atacada nom-
broses vegades, tant pels afers del bandolerisme com pels atacs 
constants dels hugonots francesos. Una prova clara en serien les 
constants cartes que els cònsols de la vila enviaven al duc d’Hixar.

 “...El castillo d’esta villa de Bagán de V.Exia. se va por tierra, ya 
lo havemos escrito a V. Exia. Muchas veces, y la causa es que el alcaide 
no está en ello y poco a poco se va derribando; por merced, mande. V. 
Exia. Probehir en ello que tanto importa al servicio de V.Exia...” 9

Aquesta carta va ser escrita l’any 1617 com a testimoni de 
l’abandó que el castell i la vila patien. Ara bé, tot sembla in-
dicar que, arran d’aquestes queixes, s’hi practicaren un seguit 
de reformes a l’edifici del palau les quals passarem a detallar a 
continuació.

Tot apunta a que la planta noble dels cossos central i oest 
seria remodelada amb una distribució molt semblant a la que 
ens ha arribat fins als nostres dies en més o menys bon estat. 
En certa manera ens referim a la composició de la sala del ma-
pamundi, del vestíbul de comunicació amb la sala de columnes, 
l’espai de la sala de les columnes, la sala napolitana, amb la cam-
bra blava, la sala daurada, la cambra pompeiana, l’antiga cuina, 
la recambra annexa a la sala de columnes, les comunes i, fins 
i tot, l’escala principal o “Cel de Palau”. Els sostres d’aquests 
espais estaven resolts mitjançant bigues de fusta i revoltós de 
guix, tal com es conserven a la sala del Mapamundi, a la cambra 
daurada i, també, a la Pompeiana. En algunes sales de la planta 
segona encara podem veure les empremtes, que segueixen la 
mateixa composició. Totes elles estarien decorades amb pin-
tura mural de tons granatosos i grisencs, emmarcant diferents 
temàtiques en un seguit de plafons. Un clar exemple en podria 
ser la sala del Mapamundi, que reuneix tots aquests requisits i 
on, a més, s’hi recuperà una rajola amb data de 1635 procedent 
del seu paviment.

8. Els caps de biga en forma de cap animal i humà conservats a la planta 
segona, les teules policromades, les restes d’enlluïts de calç, les portes en 
arc rebaixat de comunicació de la sala de mapamundi amb el vestíbul o les 
paredades del segon pis, serien restes d’aquesta decoració. Els caps de biga 
recorden als d’altres enteixinats medievals.

9. CATALÀ i ROCA. PERE. Els castells Catalans.Vol. V. Barcelona: Rafael 
Dalmau Editor, 1960-1990. p-278

La temàtica de les seves pintures també és diferent a la resta 
de sales que s’han conservat ja que trobem un seguit de plafons 
damunt d’un sòcol, que simula un falç carreuat en color negre, 
alternats per columnes que acaben amb un capitell corinti. En 
els plafons s’hi representen diferents al·legories. Segons el parer 
de les restauradores del Centre de Restauració de Bens Mobles 
de la Generalitat de Catalunya, durant la darrera campanya de 
restauració de les pintures murals de la sala de les columnes, por-
tada a terme un cop finalitzaren els treballs que estem descrivint, 
es practicaren un seguit de cales en aquest espai, i també a la 
Pompeiana amb l’alcova homònima. En totes elles s’hi denotava 
la presència de capes pictòriques, anteriors a la conservada, que 
tenien com a característiques comunes la coloració en tons ver-
mellosos i negrosos i la presència de plafons que ens recordaven 
a la sala de Mapamundi. Aquesta capa més antiga transpirava 
en la de sobre i es deixava entreveure.

A la sala Pompeiana i la seva alcova homònima la situació 
era similar ja que a sota de les pintures existents s’hi remarcaven 
un seguit de plafons de color vermellós i negre amb un seguit 
de motius de tipus geomètric. En aquesta cambra, una part del 
cel ras s’havia desprès i, al seu damunt, es deixava entreveure un 
sostre de bigues i revoltó de guix de característiques similars al 
ja descrit. A l’interior de l’alcova, i en concret a la paret nord 
de la mateixa, coincidint en l’espai on hi havia un capçal d’un 
llit pintat, aquest cop es poden apreciar fragments similars amb 
motius florals.

Aquestes característiques, la recuperació d’algunes teules, i 
d’algun carreu amb data de 1635, i el fet d’estar sota la capa de 
pintura del segle XVIII ens ha permès datar aquestes reformes 
en aquest període.

L’escala noble d’accés al primer pis es podria vincular dins 
del marc d’aquestes reformes, ja que la distribució de la planta 
principal gira entorn a aquest element, que actua com a distri-
buïdor de totes les seves sales.

Atès que és un període durant el qual es porten a terme un 
gran nombre de reformes, pensem que la finestra que hauria il-
luminat la sala de columnes fou convertida en balconera, afegint 
dues pedres més a la part inferior del seu bastiment i alterant 
la porta adovellada, o principal, retallant la clàssica forma d’arc 
adovellat de mig punt per convertir-la en un arc de perfil rebai-
xat, similar al que ha perdurat fins als nostres dies.

Pensem que la majoria de canvis es produïren a les façanes 
est del pati d’armes, on es va afegir una galeria, o llotja, de fusta 
sostinguda per dos pilars de pedra, així com una balconada de 
fusta tornejada, sostinguda per bigues, amb els caps treballats en 
forma humana i coberta de teula.

Aquesta galeria s’ha pogut documentar a l’interior del ves-
tíbul, o porxo d’accés a les plantes superiors, trobant un pilar de 
pedra, una mènsula també de pedra o, fins i tot, una biga de fusta 
procedent del sostre. La tipologia ens recordaria a la casa de cal 
Mas de la Plaça Major de Bagà, la casa del consell de Tuixent o 
les cases que miren al carrer de l’església de Peramola. Totes elles 
reuneixen els mateixos requisits i es considera que pertanyen del 
mateix període.10

Pel que fa a la capella, pensem que és durant aquest segle 
quan es produeixen un seguit de reformes que configuren un 
espai similar al que trobem avui.

10. Durant els treballs de restauració d’aquesta façana hi hem recuperat una 
d’aquestes bigues amb el cap treballat, així com també el passamà de la 
barana de fusta aprofitada com a llinda de les finestres que hi havia en aquest 
sector.



actes / III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014

235 / 

Amb la revolta dels Segadors de l’any 1640, Bagà lluità a 
favor de la Generalitat.

Poc després, i arran de les incursions franceses del rei Lluís 
XIV comandades per Richeilleu, la vila fou incendiada diverses 
vegades. Amb la pau dels Pirineus de 1659 també coneguda 
com “tractat dels Pirineus” es posà fi a la guerra entre Habsburgs 
i Borbons, donant la victòria al reialme borbònic, hipotecant el 
territori de la Catalunya Nord i cedint tots els pobles i ciutats 
de l’esmentat territori al regne francès. Al mateix temps, totes 
les fortaleses que feien de frontera amb aquest territori foren 
destruïdes.11  No és estrany, doncs, que el castell-palau de Bagà 
també fos destruït, com ho foren els de Llívia, Bellver de Cer-
danya, la Pobla de Lillet...

les reformes del segle xVIII i de principi del segle xIx 
(figura 6)
Durant la guerra de Successió, Bagà lluità a favor de la dinastia 
austríaca en detriment de la borbònica comandada de Felip V.

Amb la caiguda de Barcelona l’any 1714, poc a poc la resta 
de focus de resistència van caure a mans dels Borbons. Bagà i la 
seva “baronia” caigueren l’any 1720.

Amb tot, però, una mica abans d’aquestes dates ja ens aparei-
xen referències del a nissaga dels Còdol, de procedència cerdana, 
els quals, abans d’arribar a Bagà, s’instal·laren primerament a 
Sant Llorenç de Morunys.

11. VILADRICH CAMIL. “Dels lligams històrics de les Baronies de «Castre» i 
de «Pinós». Estadella( Aragó)-Bagà (Catalunya)” a Bagadanum Miscel·lània. 
Volum III. Associa ció Medieval de Bagà. Bagà. Juliol 2000.

La causa que els portà a establir la seva residència al que 
havia estat l’antic palau dels Pinós va ser el casament d’Acaci 
Còdol amb Rafaela de Brocà, que en aquells moments ja s’havia 
establert a Bagà. Al mateix temps, l’hereu d’aquest llinatge va 
contraure matrimoni amb la filla de Francesca de Roset. Els 
Roset eren procuradors i governadors dels Pinós i, probablement 
això els va portar a decidir restaurar el palau ja que Acaci en seria 
el nou baró. De fet el mateix Acaci va tenir un fort protagonisme 
en la guerra dels Segadors defensant la ciutat de Barcelona dels 
atacs enemics. El fill d’Acaci, Francesc de Còdol, va intervenir en 
el procés de trasllat del santuari de Paller al prat dels Banyadors, 
indret on s’enclava actualment aquest edifici.

El darrer Còdol que residí a Bagà va ser Francesc Tomàs 
de Còdol. La família Còdol, un cop difunt l’últim membre 
amb residència a Bagà i atesa la seva poca descendència, fou 
cada cop més escadussera a la vila de Bagà fins a passar a mans 
dels Travy.

Tot apunta a que els Còdol, més concretament en Francesc 
de Còdol, transformà les ruïnes de l’antic palau dels Pinós, 
destruït i incendiat durant els afers de la guerra dels Segadors, 
i el transformà en el palau que coneixem avui dia.

Un seguit de construccions afegides a la banda migdia i a 
l’entorn del pati d’armes podrien correspondre a l’acció d’aquest 
senyors. Ens referim a les façanes est i sud del pati d’armes, amb 
una tipologia i composició pròpies de l’arquitectura dels segle 
XVIII i que trobem en alguns edificis de Barcelona, Vic o Olot. 
Tot apunta a que aquest cos afegit a la banda de llevant funcio-
naria com a sala de recepcions il·luminada per un seguit d’ulls de 
bou en la sota coberta. Als Còdol també podria correspondre la 

Fig. 6. Plànol de les fases històriques Palau del Pinós.
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Calderer, la qual va instal·lar uns masovers que tindrien cura del 
seu manteniment. Durant aquesta etapa la majoria d’estances fo-
ren reconvertides en magatzems, pallisses i quadres per animals. 
Durant la guerra civil de l’any 1936 va servir de refugi d’alguns 
soldats de l’exèrcit republicà, els quals es dedicaren a malmetre 
les pintures de la planta principal. Les reformes menors, com ara 
aparedament de finestres, construcció de tanques per a bestiar, 
obertura d’esvorancs la sota coberta i construcció de coberts o 
afegits dataria d’aquesta època. Totes aquestes reformes eren de 
caire agrícola.

la restauració de l’any 1992
L’any 1989 l’Ajuntament de la vila de Bagà decidí adquirir el 
conjunt d’edificis del palau per a restaurar-los i destinar-los a 
un ús cultural.

INtERVENcIó aRquEOlògIca a la caSa  
DE la Vall-llOBREga
No són moltes les notícies històriques que es tenen de la casa, 
ja que no s’ha realitzat un estudi aprofundit sobre aquesta cons-
trucció. Tot i així, hem pogut recollir algunes referències expli-
cades pels mateixos veïns de la casa de “Cal Torner” propera a 
la Vall-llobrega, juntament amb les descrites pel POUM (Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal) de Cercs i també gràcies 
a l’inventari de patrimoni redactat pel Servei de Suport tècnic 
i Inventari de la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya realitzat l’any 2009. Segons les refe-
rències orals d’un veí de la casa de “Cal Torner”, propera a la 
Vall-llobrega, sabem que la masia va patir un incendi abans de la 
guerra civil que en destruí bona part de la coberta i de la planta 
segona. Aquest fet podria donar una explicació a la presència 
de dos volums ben diferenciats en alçada a la seva coberta ja 
que, molt probablement, després de l’incendi, part de la segona 
planta ja no es va reconstruir i només es va refer la teulada amb 
la imatge que presenta actualment.

Després d’haver fet una anàlisi de l’aparell constructiu de 
l’edifici i dels seus paraments, hem intentat establir una hipòtesi 
sobre la seva evolució constructiva que es reflecteix en els plànols 
que adjuntem a continuació.

Etapa anterior al segle xvii (taronja als plànols d’evolució 
cronològica)
Correspondria amb les construccions presents en aquesta zona 
abans de construir l’edifici existent. D’aquest període podria ro-
mandre el fragment de mur que es conserva a la façana nord, 
més concretament, a l’extrem meridional de la porta d’entrada. 
Es tracta d’un mur construït amb un aparell regular de carreus 
de pedra, lligats amb argamassa de calç, i amb les cantonades 
ben definides. Actualment s’adossa al cos de l’edifici que s’alça 
a llevant i que ha estat mal interpretat com a “torre”. També 
es conserva un tram important d’aquesta estructura en la part 
inferior de la paret mitgera que divideix aquest cos de l’edifici 
amb la resta.

Aquest mur podria anar en relació amb el tancament d’una 
edificació anterior a l’actual, la qual aprofitaria la roca natural 
com a paret de tancament, aprofitant també el desnivell del 
terreny que se salvaria amb terrasses artificials sostingudes per 
murs de pedra de paret seca com els que hi ha actualment. Des-
coneixem la cronologia d’aquesta construcció, tot i que pensem 
que,seva per la tipologia, podria tenir un orígen medieval ja que 
presenta similituds amb altres masos que es conserven al muni-
cipi, especialment a Vilosiu.

1789

SEGLE XVII

SEGLE XVIII (1789)

SEGLE XIX

DESPRÉS DE 1936

ANTERIOR AL SEGLE XVII

Roca Mare natural

N

PLANTES I ALÇATS DE LA CASA DE LA VALL-LLOBREGA
AMB INDICACIÓ DE LES FASES CRONOLÒGIQUES. DIBUIX P. CASCANTE

Fig. 7. Plantes i alçats de la casa de la Vall-llobrega amb indicació de les 
fases cronològiques.

decoració de totes les cambres de la planta noble, llevat de la sala 
del Mapamundi que mantindria la decoració de segles anteriors. 
La construcció de la façana est del pati d’armes implicà la creació 
dels dos cosidors de la planta principal i la remodelació de la 
majoria de les obertures o balconeres, especialment a les façanes 
sud, est i nord. Tot apunta a que les façanes anaren revestides 
per una capa d’estuc i, en alguns llocs, amb pintura esgrafiada, tal 
com es pot veure encara a la cornisa del cos de llevant.

No cal dir que les cobertes i la coronació de la caixa de l’es-
cala principal, amb una llanterna, podria vincular-se amb les 
obres d’aquest període, de la mateixa manera que també ho seria 
la capella afegint un esgrafiat a la seva façana, emmarcada per 
columnes similars a les quals es troben a la sala de columnes (16).

Aquestes obres es portaren a terme entre els anys 1750 i 
1779, tal com ho mostren algunes teules recuperades de la co-
berta, amb data de 1700, o en les parets de la façana de la capella 
o d’alguna sala interior.

El segle xIx i principi del segle xx (figura 6)
Una vegada els senyors de Còdol deixaren de residir a Bagà, l’edi-
fici del palau va ser objecte novament d’atacs i espoli, sobretot 
durant les guerres Napoleòniques ja que serví com a guarnició 
dels soldats. Els grafits conservats damunt de les pintures de la 
planta principal demostrarien aquest fet, amb representacions 
de vaixells, canons i maquinària de guerra. L’entrada al segle 
XX va comportar la cessió de l’edifici a la fundació Salarich i 
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Segle xvii (verd al plànol d’evolució cronològica)
Correspondria a la construcció del cos principal del mas més 
proper a la roca natural. Aquesta construcció, que tindria com 
a fonament la roca mare i la paret descrita al apartat anterior, 
hauria estat composta per dos pisos coberts amb teulada, a dues 
vessants amb el carener paral·lel a la façana principal orientada 
a migdia, i amb la porta d’entrada situada en aquest mateix lloc. 
Possiblement la porta que es conserva al mur nord seria poste-
rior ja que talla el mur citat. L’aparell dels murs d’aquest edifici 
seria de maçoneria de pedra del país, mal treballada i escairada, 
lligada amb argamassa de calç i formant filades irregulars. Les 
finestres serien de fusta i de petites dimensions amb un por-
ticó interior. Les divisions horitzontals estarien formades per 
cavalls i llates de fusta que sostindrien un paviment de taulons 

de fusta. Un pilar de pedra situat a la part central de la casa 
faria les funcions de reforç de l’estructura principal de l’edifici, 
així com les funcions de sostenir tots els forjats dels diferents 
pisos i també la coberta. La planta baixa seria utilitzada com 
a quadra i graner, i el primer pis com a habitatge. La comu-
nicació dels dos pisos es faria per mitjà d’una escala de pedra 
que salvaria el desnivell de la roca natural i permetria accedir 
a la planta primera.

Aquest àmbit de la casa estaria dividit en un espai central 
que ocuparia tota la longitud de l’extrem sud i seria utilitzat com 
a sala principal, amb dues habitacions a tramuntana. En ella hi 
hauria la llar de foc, el forn, la cuina amb l’aiguamans i també 
diferents aramaris de paret. Estaria il·luminada per dues finestres 
que s’orientarien a migdia. A la part nord hi hauria dues habi-
tacions i un rebost separades per envans simples de maçoneria i 
també de fusta. Totes les divisions horitzontals i sostres serien de 
fusta. Desconeixem l’existència d’obertures a la paret de llevant 
ja que va ser aprofitada, a la fase següent, per fer de mur mitger 
amb el cos que s’hi va adossar.

Segle xviii (verd als plànols d’evolució cronològica)
Es tracta d’un moment durant el qual es produeix una reforma 
important a l’edifici, ja que s’adossa a llevant un cos de tres plan-
tes, separades per forjats de fusta sostinguts per cavalls, també de 
fusta, i àmplies eixides amb balconades de fusta obertes a llevant 
de les dues plantes superiors. Les dues plantes inferiors estan il-
luminades per finestres rectangulars disposades simètricament. 
La coberta a dues vessants de teula ceràmica presenta un im-
portant voladís a l’est que li dóna una imatge molt característica 
al conjunt. L’aparell constructiu són carreus de pedra irregulars, 
mal treballats i escairats, lligats amb morter de calç i disposats en 
filades irregulars. Únicament presenta aparell acurat a les canto-
nades i muntants d’algunes obertures. Mitjançant la construcció 
d’aquest volum es produiren algunes reformes al volum del segle 
XVII, entre elles l’obertura d’una porta a la façana de migdia amb 
data de 1789 incisa a la seva llinda. A banda d’aquestes reformes, 
atès que el volum afegit era més alt que el cos central, va caldre 
apujar les parets de les façanes sud i nord a fi d’unificar-se amb 
els careners del volum adossat a l’est. La unió d’aquests dos cos-
sos (el de llevant i el de ponent) es va fer amb aparell irregular de 
pedra, mal treballada i unida amb aragamassa de calç. Pel que fa 

Fig. 8 i 9. Detall de la façana nord amb la cantonada del mur al que estem 
fent referència. Paret mitgera que divideix el cos de llevant amb la part 
principal de la casa. Al fons la porta d’accés a la façana nord.

Fig. 10. Fotografies de la façana sud amb el cos del segle XVII a la esquer-
ra. A la dreta la sala del pis principal amb l’armari de paret i els envans 
de maçoneria enlluïts. 
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a la distribució interior, desconeixem com estava organitzada ja 
que ha arribat molt modificat fins els nostres dies.Tot i així, a la 
planta inferior s’endvina una quadra i als pisos superiors estances 
de la casa. La sota teulada estava destinada a assecadors, pallisses 
i graners aprofitant les eixides de fusta que hi ha. 

Segle xix (vermell als plànols d’evolució cronològica)
Interpretem que es produeixen alguns canvis a l’estructura prin-
cipal de la casa, com ara l’annexió d’algunes parets de pedra seca 
aprofitant els talussos d’alguns murs de contenció i terrassament. 
Interpretem que els forjats de fusta del pis principal i del pis sota 
coberta (dos pisos superiors) serien d’aquest moment. Tot i així 
no deixa de ser una hipòtesi, ja que es podrien relacionar amb 
la fase anterior.

Segle xx. abans de 1936 (groc als plànols d’evolució 
cronològica)
Segons testimonis orals, la casa pateix un incendi que destrueix 
completament la coberta del volum principal, situat a ponent, i 
part del pis principal de la casa. Aquest incendi no es propaga 
al volum que situat a llevant ja que la paret mitgera actua com a 
tallafocs i evita que l’incendi destrueixi la resta. En conseqüència, 
la part superior de la coberta del volum principal queda enderro-
cada a l’alçada del segon pis amb la qual cosa es rebaixa fins al pis 
inferior i és el moment en el qual la construcció pren la imatge 
actual amb el volum adossat a llevant amb l’alçada orginal i la 
resta més baixa donant la falsa aparença de “torre”.

Des d’aquest moment i fins a l’actualitat, la construcció no 
ha patit més transformacions ja que va ser abandonada.

INtERVENcIó aRquEOlògIca al MOlí DE 
tRaSSERRa
Les conclusions que vàrem extreure de la intervenció arqueolò-
gica al molí de Trasserra van ser les següents:

Etapa medieval (anterior al segle xv). (Verd als plànols 
d’evolució cronològica)
Correspon a l’etapa fundacional de l’edifici. Podríem relacionar 
amb aquest període les restes conservades a la crugia situada 
més a llevant del casal. En efecte, s’ha pogut observar l’existèn-
cia d’un aparell i d’una fàbrica més antiga a la paret de la façana 
est. Aquesta paret coincidiria amb un aparell de carreuons de 
pedra més ben treballats i escairats que la resta del conjunt i 
també amb la presència d’una obertura adovellada en planta 
baixa, la qual queda tallada per les cantonades dels murs més 
recents del molí. A banda d’això, aquest àmbit coincideix, a 
la part interna, amb una cambra rectangular coberta amb una 
volta de canó de mig punt que presenta les dovelles col·locades 
en forma de “full de llibre”. A més a més, aquesta cambra queda 
tallada a la paret de tancament est per una porta que comu-
nicaria amb l’altra crugia existent, ocupada per l’antic obrador 
del molí. Aquesta característica queda perfectament visible en 
les filades que sostenen la volta, les quals estan completament 
tallades per col·locar els brancals d’aquesta obertura. Anoteu-ne 
les fotos:

Interpretaríem aquestes construccions com a les restes 
d’un molí més antic del qual en desconeixem l’existència de 

Fig. 11 i 12. Detall del forn de pa i vista de la façana sud amb el cos del 
segle XVII a primer terme.

Fig. 13. Imatges del volum de llevant amb l’alçada original el principal amb 
la coberta més baixa fruit de l’incendi d’abans de 1936 que li configurà 
l’aparença de “torre”.
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carcabà a la part inferior però que, segons fotografies conser-
vades abans de la reconstrucció recent, tenia el paviment de 
la sala citat en una cota molt més baixa amb restes d’orificis 
tapats a la part de tramuntana. Per altra banda, a la part pos-
terior i situat al costat dels murs de la bassa existent, s’ende-
vinen traces de murs més antics que podrien anar relacionats 
amb les restes de les canalitzacions d’aquest primer edifici, 
el qual possiblement hauria seguit la tipologia dels molins 
Pirinencs amb basses sense cups i amb canalitzacions de fus-
ta. Es tractaria d’una construcció de reduïdes dimensions de 
dues plantes, situada aprofitant el pendent de la roca mare 
o natural, i amb la planta baixa coberta amb volta de canó i 
coberta a un sol vessant. Paral·lels tipològics a aquest primer 
molí els trobaríem en el molinet de Navel, situat a proximitat 
i excavat per Bolòs i Padilla l’any 1980.

Etapa moderna (segles xv fins a finals del segle xviii). 
(Vermell als plànols d’evolució cronològica)
Es tracta d’un moment en el qual es porten a terme una gran 
quantitat de reformes al molí de Tresserra. A grans trets seria el 
moment en què es basteixen la majoria de les construccions que 

han perdurat fins als nostres dies. Les antigues infraestructures 
hidràuliques del primitiu moli medieval van quedar absoletes i 
va caldre modificar-les i reforçar-les. És el moment en el qual 
es contrueix la bassa actual, amb les dimensions que han arribat 
als nostres dies, per poder acumular la màxima capacitat d’aigua 
atès que la riera de la font de cal Ferrer té poca força i les velles 
conduccions medievals haurien estat insuficients per a la molta. 
Aquesta nova bassa aprofitaria, en part, el desnivell del terreny 
natural i, a més, estaria salvada per potents murs de contenció 
que convergirien a la part més pròxima al vell molí, amb un 
gran pou o cup de més de 12 metres de caiguda. Atès que l’antic 
obrador no hauria tingut capacitat per poder suportar la força de 
l’aigua que cauria pel nou pou; va caldre construir dos carcabans 
connectats amb un col·lector de desgüàs que coincidiria amb dos 
molins instal·lats en un nou obrador cobert amb volta de canó 
de tipus rebaixat. La connexió d’aquest nou obrador amb l’antic 
es practicà amb una nova porta oberta al mur de tancament 
est de l’antic casal molíner, el qual es va aprofitar com a paret 
mitgera i com a base de suport dels pisos superiors. Aquests 
darrers van aprofitar la planta primera de l’antic molí i es van 
ampliar i sobrealçar amb un nou pis destinat a l’habitatge del 
moliner i, segurament, també com a masia rural. Les obertures 
conservades en aquesta planta estarien compostes per finestres 
allindenades amb festejadors al seu interior i coronades en arc 
rebaixat. L’aigumanas conservat seria també d’aquest període i 
possiblement també ho seria el forn adossat a la paret oest del 
primitiu edifici, reutilitzant la seva antiga entrada per a encas-
tar-hi aquesta estructura. Tot l’aparell d’aquestes costruccions 
seria a base de carreus de pedra mal treballats i escairats, units 
amb argamassa de calç i disposats en filades aleatòries i irre-
gulars. Les cantonades de les parets principals i els bastiments 
de les obertures haurien estat formats amb pedra picada. Tot 
apunta a que aquesta estructura hauria estat coberta amb teulada 
a dues vessants amb el carener perpendicular a la façana principal 
orientada a sud. Paral·lels tipològics es conservarien al molí de 
Sorba a Montmajor, al molí de la Vall d’Ora a Navès, al molí 
dels cups a Olius...

Etapa contemporània (finals del segle xviii fins al segle xix). 
(groc als plànols d’evolució cronològica)
Es produeixen grans canvis en el sector. En primer lloc sem-
bla que es sobrealça la coberta de l’anti casal moliner per 
donar cabuda a un pis o golfa. Sembla que es mantenen els 
pendents originals. Pel que fa a les instal·lacions del molí, no 
s’hi efectuen masses canvis llevat de reparacions puntuals dels 
elelements hidràulics, com ara comportes i estructures de fus-
ta que requeririen un manteniment continuat. Els canvis més 
importants es produeixen a la façana oest, on s’afegeix una 
estructura de planta baixa i pis amb coberta a un sol vessant, 
realitzada amb un aparell de pedra mal treballada i escairada, 
lligada amb argamassa de calç i disposada en filades irregulars. 
Aquest nou cos presenta els bastiments i arcs de les obertures 
amb maó ceràmic, caracatreístic de les construccions de l’era 
industrial. A banda d’aquesta construcció, i atesa l’impor-
tant activitat econòmica derivada de la fusta, es va decidir 
construir una serradora dins d’un cobert de teula que estava 
sostingut per pilars de pedra. Aquesta serradora hauria apro-
fitat, com a paret de tancament nord, el mur de contenció de 
l’antiga bassa del molí, vers la qual se n’hauria derivat l’aigua 
que hauria accionat la maquinària de la mateixa, possiblement 
amb unes característiques com les conservades a la serradora 
de la Vall d’Ora o la d’Areu.

Fig. 14. Imatge de l’interior de la volta de la nau que cobreix aquesta 
crugia.

Fig. 15. Restes de l’obertura conservada a la paret est tallada per les 
cantonades del casal molí.
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Restauració recent (blau al plànol d’evolució cronològica)
Rehabilitació d’algunes parts del molí com ara la façana d’accés 
a la planta baixa amb dues obertures resoltes en arca carpanell 
de pedra picada, la formació de soleres i paviments de cimenta la 
planta primera i el reforç i consolidació de les voltes de la planta 
baixa. Aquestes actuacions han estat realitzades recentment per 
a la consolidació de les parts més vulnerables i malmeses de 
l’antic molí.

Fig. 16,17,18 i 19. Detall de la volta del nou obrador, de l’estructura del farinal d’un dels dos molins, del cup i dels carcabans.

Fig. 20. Plànols estudi històric.  
Interpretació fases cronològiques del Molí de Trasserra. 

ESTUDI HISTÒRIC I ARQUITECTÒNIC DEL

Arqueòleg: Pere Cascante i Torrella
Cristobal Lòpez

DIBUIX:   Pere Cascante damunt 
base cedida per Enginyeria Xaloc

3

INTERPRETACIÓ CRONOLÒGICA

Anterior al segle XV
Segle XV-XVIII
Segle XIX i XX
Restauració del segle XX

Altres

LLEGENDA CRONOLOGIES
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SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC AL SALÍ  
DE CAMBRILS (ODÈN, SOLSONÈS)
lídia fÀBREgaS SOlÉ. Arqueòloga GPS  
(Grup de Prehistòria del Solsonès)

INtRODuccIó
El salí de Cambrils es troba al municipi d’Odèn, al nord de 
la comarca del Solsonès. Es tracta d’una antiga industria rural 
basada en l’extracció de sal.

L’ajuntament del municipi, conscient del potencial del seu 
patrimoni cultural, aprovà l’any 2013 realitzar l’adequació del salí 
creant un pla especial urbanístic que portava per títol: “La recu-
peració dels elements arquitectònics, patrimonials i naturals del 
Salí de Cambrils”. Aquest pla preveia consolidar i restaurar tots 
aquells elements arquitectònics que es trobaven dins el complex 
i que junts havien de recompondre el discurs històrico-econòmic 
del mateix.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Cen-
tral aprovà el pla especial proposat amb la premissa que es rea-
litzessin els estudis històrics, arquitectònics i arqueològics dels 
diferents elements patrimonials que formen el conjunt. Fou per 
això que, previ permís dels Serveis Territorials de Cultura a la 
Catalunya Central, es realitzà el seguiment i l’estudi de l’explo-
tació salina de Cambrils, objectes d’aquest article.

cONtExtualItzacIó
Odèn està situat a l’extrem nord-oest de la comarca del Solsonès. 
És un municipi muntanyenc situat al peu del Massís del Port 
del Comte. Al llarg de cent catorze quilòmetres quadrats trobem 
grans extensions de bosc, paratges esquerps d’alta muntanya, 
rius, fonts, petits camps de cultiu i masies disseminades. Aques-
tes masies s’agrupen en nou nuclis de població: Odèn, Canalda 
(EMD), Llinars, el Montnou, la Móra Comdal, el Racó, el Sàl-
zer, la Valldan i Cambrils, que exerceix com a cap de municipi. 
En tots ells hi viuen unes tres-centes persones aproximadament.

Econòmicament el municipi se centra en el sector primari. 
L’agricultura, a causa del relleu accidentat, té un pes específic 
baix, exceptuant el conreu de patates o trumfos que des d’antic 
tenen molta nomenada. La ramaderia bovina i ovina tenen un 
pes molt més important. Com a curiositat destaca un centre de 
cria de falcons.

En aquests darrers anys, el turisme rural ha experimentat 
un notable augment al municipi i, aquest, és un dels causants de 
l’explotació de punts d’atracció turística. Aquest seria el cas del 
salí de Cambrils que ens ocupa.

El Salí DE caMBRIlS

Descripció històrica
A la zona de Cambrils existeixen afloraments de materials de 
guix i argiles del Triàsic Superior o Keuper. Aquestes surgències 
acostumen a contenir halita o sal gemma, la qual es dissol amb 
les aigües que circulen subterràniament. Quan aquestes aigües 
surten a la superfície originen fonts salades. L’aigua que emer-
geix de les fonts del salí presenta una densitat d’uns 300 gr de 
sal per litre.

Sobre la història de l’explotació de la sal a Catalunya ben 
poca cosa en sabem. L’únic jaciment salí català on podem parlar 
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de la seva explotació des de la prehistòria és a Cardona. A tra-
vés de l’estudi de l’utillatge lític localitzat en aquella zona, hom 
apunta que, ja des del neolític, s’hauria dut a terme una explota-
ció intensiva d’aquest recurs mineral i que aquest hauria exercit 
un rol molt important en la circulació i intercanvi de diferents 
bens específics (variscita, sílex melat, pecten,...) durant el neolític 
mitjà (Weller; Fíguls, 2007, p. 101-111). A Cambrils no tenim 
constància d’una explotació tant antiga de la sal però caldrien 
estudis més aprofundits doncs sembla clar que, almenys des de 
l’edat dels metalls, existien rutes de transhumància que propi-
ciaven l’intercanvi de materials des de zones força allunyades.1

Ja en època alt medieval, trobem documentat un altre salí 
molt semblant al de Cambrils. Es tracta de l’explotació de Gerri 
de la Sal, documentat des del segle IX. El salí de Gerri és ja una 
explotació on la sal s’extreia per evaporació aprofitant l’aigua 
d’una font a igual manera que el cas que ens ocupa. El salí de 
Cambrils, però, no apareix a la documentació medieval amb la 
qual cosa no en podem constatar la seva existència en aquesta 
època.

Al segle XII, però, sí que podem constatar l’existència d’un 
molí fariner i que podria tractar-se del molí que hi ha actual-
ment al complex del salí. L’any 1135 un tal Pere llegà a l’església 
parroquial de Sant Martí de Chabrils “meum directum de I mo-
lino et censum de ipsum molinum, III galines, II fugaces, I emina de 
civada”. (DADS, doc. 267). Aquest molí actualment està total-
ment relacionat amb la part més antiga de l’explotació del salí, és 
molt proper a les fonts d’aigua salada i, topogràficament, és dins 

1. En seria un exemple la presència de denes de pecten als megàlits del Collet 
del Sàlzer (Odèn, Solsonès).

l’àrea d’influència immediata del Castell de Cambrils i l’església 
de Sant Martí. Tots aquests factors apunten que el molí que 
s’esmenta al document del segle XII, i l’edifici que es conserva 
actualment al salí, podrien ser el mateix. El que no podem afir-
mar és l’explotació en època medieval de la sal en aquesta zona. 

Fig. 1. Plànols de situació.

Fig. 2. Zona del salí situada al voltant del curs del Riu Fred. Al fons l’edifici 
del molí fariner.
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Si bé del molí se’n podria arribar a constatar la seva antiguitat 
(mitjançant un estudi arqueològic aprofundit del mateix) de la 
resta de l’explotació es fa difícil ni tan sols apuntar-ho. La sal 
fou un producte amb un valor econòmic molt important, sobre-
tot utilitzada com a mitjà de pagament o intercanvi. Com a tal 
sembla que una explotació d’aquest mineral hauria d’aparèixer 
en els documents més antics i, fins a dia d’avui, no se n’ha trobat 
constància.

Al segle XVIII no trobem cap referència directa al salí de 
Cambrils però sabem que l’any 1780 Pere Quinoa, el ministre 
de las reales rendas de salinas, morí a la casa Bartoló de Cam-
brils i fou enterrat al cementiri de Sant Martí. El seu successor, 
Francisco Selva, també morí a la mateixa localitat l’any 1783. 
La presència d’ambdós a la zona fa pensar que potser el salí ja 
existia malgrat no aparèixer citat en cap document de l’època. 
Francisco de Zamora, a finals del segle XVIII, fa una descripció 
del Bisbat de Solsona i en ell esmenta totes les industries que hi 
ha i, malgrat parlar de Cambrils i de les fonts salades, no esmenta 
les salines (Oliver, 2003, p. 177).

La primera referència escrita del salí de Cambrils la trobem 
l’any 1849 en el diccionari de Pascual Madoz on parla d’un font 
salada al terme de Cambrils: su agua està tan cargada de sal, que 
la empresa de este ramo mantiene cinco individuos para impedir su 
elaboración. 

A principis del segle XX, l’any 1910, el salí s’amplià cons-
truint el que hom coneix amb el nom de Les Cabanetes. Es trac-
tava d’un conjunt situat al sud del més antic en el qual s’hi feren 
noves eres, un molí de sal, un magatzem i un forn d’obra. Aquesta 
ampliació es degué al moment de més auge de l’explotació salina. 
L’any 1916, a través de la documentació local, sabem que Antoni 
Muntada produí 84.000 kg de sal, gran part dels quals dedicà al 
comerç local i exterior abastint els mercats de la zona del Segre 
(entre la Seu d’Urgell i Oliana, Alinyà i Tuixén-Lavansa). Cal 
dir que l’explotació del salí de Cambrils era explotada en règim 
de concessió administrativa i estava registrada amb el nom de 
l’Espanyola. Durant l’últim segle de vida que tingué en coneixem 
tres contractants: en Llorenç Farràs (Seu d’Urgell), els Fornesa 
(de Barcelona) i Josep Roca (Oliana).

La producció de sal es mantingué durant el primer quart 
del segle XX però, en aquest punt, començà a decaure. Amb el 
desenvolupament del model precapitalista, el municipi d’Odèn 
començà a patir una creixent emigració de la població. Cal tenir 
en compte que l’extracció de sal era una activitat estacional molt 
relacionada amb la climatologia, per tant, molt inestable. De fet, 
en els darrers anys, s’intentà que això no fos així intentant obrir 
una mina que es pogués explotar tot l’any però la iniciativa no 
prosperà. A banda, el treball al salí era dur i poc agraït. Aquestes 
dues serien les principals causes del decés de l’explotació. Just 
després de la Guerra Civil es produí una petita revifalla però, 
l’any 1967, la producció del salí de Cambrils es va aturar defi-
nitivament.

Fonts orals expliquen que, per al consum domèstic, algunes 
cases de Cambrils continuaren obtenint la seva pròpia sal a través 
d’un sistema de calderes que obtenia el mineral per precipitació, 
és a dir, fent bullir i evaporant l’aigua.

DEScRIPcIó fíSIca
Segons la seva època de construcció el complex del salí de Cam-
brils es pot dividir clarament en dues zones: el pròpiament dit 
Salí, el més antic, i les Cabanetes, de construcció més moderna.

Tecnològicament també podem dividir l’explotació entre 
aquelles instal·lacions que utilitzen l’aigua provinent del Riu 

El molí fariner. Com ja hem dit anteriorment, aquest molí 
és, fins avui, l’element més antic que trobem al complex del salí 
de Cambrils. Apareix citat en un document de donació de l’any 
1135, fet que demostra la importància dels molins a l’edat mitja-
na com a centres d’obtenció de beneficis i control econòmic per 
part de les forces senyorials, en aquest cas l’església.

Es tracta d’un edifici de planta irregular donada per l’annexió 
de dos cossos construïts en diferents èpoques. La part més antiga 
seria la que està situada més a l’oest i és on es troba el molí fari-
ner. La part més moderna, possiblement construïda a principis 
del segle XX i annexada a l’anterior, és també de planta qua-
drangular i està orientada al sud. Ambdós cossos junts formen 
un edifici que consta d’una planta baixa, un primer pis i unes 
golfes. Tots ells constituïen el lloc d’habitatgede l’encarregat del 
salí. Aquest residia al salí i compartia la dedicació a l’explotació 
d’aquest amb les tasques pròpies d’una explotació agrària atès 
que, com ja hem dit, l’obtenció de sal era una activitat estacional. 
Així doncs comptava amb activitats econòmiques complemen-
tàries que expliquen l’existència d’estructures com ara el molí de 
pinso o el molí pelador dins el complex del salí.

A la planta baixa de la part més antiga trobem els elements 
de l’estructura de mòlta. Es tracta d’un molí de rodet que conser-
va in situ la cabra, la mola volandera, la mola sotana i la farinera. 
La resta de peces, malgrat no trobar-se al seu lloc, han estat 
guardades per tal de ser reinstal·lades durant la restauració. A 
la part inferior d’aquesta planta podem observar la resta de la 
maquinària del molí o carcabà. En ell, s’hi conserven intactes 
l’arbre, el rodet constituït pels àleps en forma de closca de cacau, 
el canal i el banc. L’accés al carcabà es fa per l’exterior de l’edifici i 
també des de l’exterior, però a la zona posterior, podem observar 
el canal d’aigua pel qual aquesta entrava al molí i el posava en 
funcionament.

De l’edifici del molí fariner en destaca la forma com s’adapta 
al terreny natural. Per tal d’aprofitar la força de l’aigua, el molí 
fou construït al pendent de la vall que forma el mateix riu, sal-

Fig. 3. Plànol dels elements que es conserven actualment  
al Salí de Cambrils.

Fred com a força motriu (el molí fariner, el molí pelador, el molí 
de pinso i el molí de sal) i aquelles instal·lacions que utilitzen 
l’aigua salada provinent de les fonts i la destinen a la producció 
de sal (eres, canals, basses,...). Actualment, d’aquestes segones 
instal·lacions només es podrien arribar a recuperar les eres de les 
Cabanetes doncs la resta de fonts salades, que abastien la part 
alta del salí, han desaparegut.

Anem ara a descriure un per un els elements que composen 
ambdues parts del salí i que han estat objecte de la intervenció 
que ens ocupa.
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El molí de pinso. Situat al sud del molí fariner trobem aquest 
molí que s’utilitzava per moldre barreges de cereals i llegums que 
configuraven el menjar, o pinso, per donar als animals.

Es tracta d’una estructura de planta quadrangular d’uns 
quinze metres quadrats, construïda amb pedra, actualment sense 
coberta i amb una entrada al mur sud. En el seu interior podem 
observar les moles volandera i jussana i hi manquen la resta 
d’elements que farien funcionar el molí. Al carcabà només es 
conserva part de l’arbre i hi manca la resta de l’estructura.

L’aigua que feia funcionar aquest molí provenia del mateix 
canal que feia funcionar el molí fariner. Es tracta d’una canalit-
zació autònoma que s’utilitzava només per al funcionament dels 
tres molins i que desemboca altra vegada al riu.

El molí pelador. És el molí situat més al sud. Es tracta d’una 
petita construcció de planta quadrangular d’uns deu metres 
quadrats i edificat amb pedra. En el seu interior s’observa un 
paviment amb un forat al centre i al damunt una mola de pedra 
de forma cònica.

Aquesta mola té una perforació a la part proximal on hi ani-
ria instal·lat l’eix que, mitjançant la força de l’aigua, faria girar la 
mola sobre el paviment on es dipositava el gra a pelar. Es tracta 
d’un molí força curiós doncs les moles còniques normalment 
s’utilitzen per a fer oli i són accionades mitjançant força animal. 
En aquest cas, però, hom assegura que servia per pelar gra i 
funcionava hidràulicament. Al carcabà no es conserven restes 
de l’estructura.

El forn d’obra. Aquest es troba a la zona de les Cabane-
tes, construïda l’any 1910. El forn també es construí en aquesta 
època i serví per abastir de teules i rajoles totes les noves cons-
truccions i reformar les més antigues. Així les rajoles i les teules 
que trobem a l’edifici del molí fariner són fetes a les Cabanetes i 
també les rajoles de les eres de la part alta del salí.

Es tracta d’un forn d’obra d’una sola cambra i de tiratge ver-
tical o de tipus àrab. La seva planta és quadrangular i s’observen 

dues parts molt diferenciades: una part superior o cambra de 
cocció-canó i una part inferior o fogaina.

La cambra de cocció estava colmatada per un nivell d’aban-
dó. A vista, només s’observaven restes de dos murs de pedra, dos 
laterals formats per roca natural i una obertura o porta de forma 
rectangular al sector nord. Un cop extreta la capa vegetal superior 
s’observà que el nivell d’abandó era un enrunament de la pròpia 
estructura. A la part superior de l’enderroc es documentaren les 
restes d’un pilar fet d’obra i fragmentat. Aquest segurament era 
un dels pilars que sustentaven la coberta del forn i que, un cop 
abandonat, caigué a sobre del nivell d’enrunament. El sediment 
inferior estava format per diversos fragments de teules i rajoles, 
materials procedents de l’enfonsament de la teulada del forn i 
materials pertanyents a una darrera cuita mal efectuada, és a dir, 
una cuita de rajoles que per motius tècnics –el mal funcionament 
del forn a causa del seu desgast, un mal control del foc,... –no 
s’arribà a coure bé i no es retirà del forn. Aquest mal funciona-
ment del forn degué ser la causa del seu abandó.

Un cop extret tot el sediment que composava l’interior de la 
cambra de cocció, a la base, es documentà la graella. Aquesta està 
formada per diverses xemeneies disposades uniformement que 
li donen un aspecte de tauler d’escacs. Aquesta graella s’adossa 
als murs exteriors mitjançant una paret feta amb terra cuita que 
servia, també, per mantenir la calor durant les cuites i així obtenir 
un millor rendiment. La graella se sustenta sobre una volta feta 
amb totxo que descriurem a la part de la fogaina.

La paret que configura el marc intern de la cambra de cocció, 
i que també servia per mantenir la temperatura, degué ocupar 
tota l’alçada interior del forn però amb el temps s’havia anat 
erosionant i només s’observava clarament a les parts més baixes. 
Al lateral est, entre la paret externa i el mur de terra cuita, hi ha 
un reompliment amb terra per cobrir l’accés inferior construït 
amb una volta. Al mur nord, a la part alta, s’observa la porta per 
on carregaven i descarregaven la cambra de cocció.

La fogaina aprofita el desnivell del terreny i està excavada al 
subsòl. Està configurada per una avantcambra amb volta de pe-
dra i una cambra interior coberta amb volta. Aquesta té forma de 
mig punt i està formada per arcs fets amb totxo, disposats paral-
lelament i deixant un espai d’uns 10 cm entre ells. Per aquests 
espais buits, o xemeneies, passava la calor des de la fogaina cap a 
la cambra de cocció. Entre la volta i la graella hi ha un sistema de 
petits pilars fets amb obra que sustenten la part superior del forn. 
La paret oest de la fogaina i el sòl estan excavats a la roca natural. 
Així com la part superior de l’estructura estava esfondrada, la 
fogaina es troba en molt bon estat de conservació.

El forn d’obra del salí de Cambrils, segons fonts orals, deixà 
d’utilitzar-se l’any 1925.

Eres. Aquests són els espais on es deixava evaporar l’aigua 
donant lloc al dipòsit de sal que, més tard, es recollia. Les eres 
del salí de Cambrils es reparteixen en dos espais clarament di-
ferenciats, tant per la seva època de construcció com per la seva 
configuració. En primer lloc, hi ha les eres del que hom anomena 
pròpiament el Salí. Es tracta d’una gran esplanada subdividida en 
places que responen a l’aprofitament de les sinuositats del terreny 
i així poder fer córrer l’aigua amb facilitat. Antigament, hi havia 
una altra plaça més petita a la part superior però s’abandonà 
abans que la resta i actualment ja no existeix.

En segon lloc hi ha les eres de la zona de les Cabanetes. 
Aquestes són de construcció més moderna i tecnològicament 
són molt diferents. En aquest punt, el desnivell del terreny és 
molt pronunciat i, per aprofitar-lo, es construïren terrasses se-
parades per grans murs de pedra, d’uns 5 m d’alçada cadascun. 

Fig. 4. Carcabà del molí fariner.

vant el desnivell i excavant la roca natural. Aquesta apareix en 
diversos murs de l’estructura i en altres apareix tapiada amb murs 
deixant espais buits entremig. Es tracta d’un edifici totalment 
adaptat al terreny per tal de respondre adequadament a la seva 
funció: albergar el molí de farina que funcionava aprofitant la 
força de l’aigua que baixava pel Riu Fred.

El seguiment arqueològic de les obres del molí fariner ha 
consistit en descriure els elements existents i documentar les 
estructures internes reformades. No hi ha hagut rebaixos de terra 
ni de paraments i hom ha conservat l’estructura externa.
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Així aconseguiren sis bancals (tot i que només se n’utilitzaren 
cinc per a la producció de sal) de planta rectangular i tots ells de 
longituds i amplades molt semblants.

El terra de totes les eres, tant les d’una zona com les de l’altra, 
està configurat per rajoles d’argila que mantenen sempre dues 
dimensions: 25 x 25 x 5 cm i 20 x 20 x 5 cm. Aquestes rajoles 
s’utilitzaven també posades verticalment per establir separacions 
dins les pròpies eres. La divisió dels espais interns responia a 
una racionalització del treball, es tractava de graduar millor el 
nivell de l’aigua per tal d’afavorir el procés d’evaporació i facilitar 
l’extracció de la sal. Per omplir les eres s’observa un sistema de 
canalitzacions fetes amb obra que distribuïen l’aigua i al mateix 
temps servien de desguàs en cas de pluges.

Les rajoles que trobem avui al salí foren cuites al forn d’obra 
que hi ha dins el complex. El terra de les eres es desgastava fàcil-
ment a causa de la sal i d’aquí que s’hagués de restaurar al llarg 
del seu funcionament. La construcció del forn és una mostra més 
del caràcter autosuficient d’aquesta explotació.

Fins aquí hem descrit els elements del Salí de Cambrils que 
han estat objecte d’intervenció i, per tant, de seguiment arqueo-
lògic. Tanmateix, el complex compta amb altres estructures in-
dispensables per al procés de fabricació de la sal: les basses que 

servien per emmagatzemar l’aigua quan les eres estaven en ple 
procés d’evaporació, els estenedors o plataformes de fusta o obra 
que servien per escórrer l’aigua dels munts de sal que s’extreien de 
les eres, un sistema de rails i vagonetes que traslladaven la sal des 
de les eres fins als magatzems i els molins de sal que s’ubicaven 
als magatzems.

OBSERVacIONS fINalS
La importància del projecte de recuperació del Salí de Cambrils 
recau no tant en la seva reconstrucció física sinó en la seva re-
cuperació històrica. Si bé estructuralment no presenta elements 
distintius, a nivell econòmic i social sí que compta amb unes 
característiques pròpies derivades de l’entorn físic en el qual es 
troba.

És un clar exemple de desenvolupament industrial rural. Es 
tracta de l’explotació d’un recurs que es troba al medi natural per 
tal de desenvolupar un projecte industrial. El municipi d’Odèn 
és un municipi de base ramadera, forestal i agrícola i el fet de 
comptar amb el Salí de Cambrils el distingia entre altres munici-
pis de muntanya. Aquest és el fet en el qual recau la importància 
de la recuperació del salí. Recuperar tot un complex destinat a 
l’obtenció de sal i a la seva comercialització derivada de l’excedent 

Fig. 5. Forn d’obra abans i després de la restauració.

Fig. 6. Eres del salí i de les Cabanetes.
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de producció. Un procés que, simplement descrit així, podríem 
situar-lo dins de qualsevol època de la història. L’explotació d’un 
mineral, com és la sal, que portà a desenvolupar tot un sistema 
d’estructures que configuraven un centre autosuficient i que re-
presenta el més clar exemple de l’adaptació de l’home al medi 
per tal de treure’n rendiment.

El despoblament que durant anys ha viscut el municipi 
d’Odèn, com tants altres municipis rurals, és el principal causant 
del desenvolupament de noves estratègies de desenvolupament 
turístic i la recuperació del Salí de Cambrils n’és una d’elles. 
Una explotació abandonada durant anys es presenta ara, altra 
vegada i amb un canvi d’ús, com una alternativa a l’economia 
del municipi.

En la primera fase de recuperació del salí hom ha restaurat 
l’edifici del molí fariner convertint-lo en un centre d’interpre-
tació, dins el qual es manté la maquinària del molí, facilitant-ne 
així la seva comprensió. S’han recuperat, també, les eres de la 
zona pròpiament anomenada del salí, s’han consolidat el molí 
pelador i el molí de pinso i finalment s’ha recuperat el forn 
d’obra. Aquest ha estat restaurat i actualment es pot observar la 
totalitat de la construcció. En una segona fase es recuperaran les 
eres de la zona de les Cabanetes i en aquest indret s’hi construirà 
una zona per a banys terapèutics, donant així una funcionalitat 
totalment diferent a aquest espai però mantenint-ne l’estructura 
original.

El seguiment arqueològic de les obres del salí no han posat 
al descobert cap tipus d’estructura que no es conegués amb an-
terioritat. Tanmateix han permès recuperar el forn d’obra i docu-
mentar el molí de farina, aportant així nous valors patrimonials 
al complex del Salí de Cambrils.

BIBlIOgRafIa

BACH, Antoni (2002). Diplomatari de l ’Arxiu Diocesà de Solsona 
(1100-1200). Vol. 2. Barcelona.

MADOZ, Pascual (1849). Diccionario Geográfico-Estadístico-
Histórico de España y sus posesiones de Ultramar. Vol. XII. Madrid. 

MATA-PERELLó, Josep M.; MATA LLEONART, Roger; 
ESPUNY SOLANÍ, Jordi. “Datos para el conocimiento de la 
mineria de la comarca del Solsonès y de su patrimonio minero” 
a 2º Simposio Interfronterizo sobre el Patrimonio Natural. Vilanova 
de Meià. 2001. P. 127-134.

OLIVER, Jaume (2003). Odèn. Història i patrimoni a la munta-
nya del Solsonès. Solsona: gràfiques Muval.

ROCA, Ventura; SALA, Ramon; TORT, Joan (1989). El Salí de 
Cambrils. Estudi històric sobre la sal de Cambrils (Solsonès) i sobre 
la seva explotació industrial. Terrassa: editorial Albada.

WELLER, Olivier; FÍGULS, Alfons. “L’intercanvi com a dina-
mitzador econòmic del Neolític Mitjà a Catalunya i la primera 
explotació minera de la sal gemma d’Europa: la vall salina de 
Cardona (Barcelona)” a Cota Zero. Vic. Núm. 22. P. 101-111.





RESUMS



III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014 /actes

/ 250

 ANOIA

1. CAL ROS - ANTIGA ESGLÉSIA  
DE SANT MARTÍ (CARME, ANOIA)

Nom del jaciment: Cal Ros - Antiga església de Sant Martí
Municipi: Carme
Comarca: Anoia
Coordenades UTM: X: 384,975; Y: 4.598.914. Altitud: 
319,38 m sobre el nivell del mar
Direcció: Òscar Varas Ranz (TRÍADE Serveis Culturals, 
SCP)
Promotor: Ajuntament de Carme
Any de la intervenció: 2012-2013
Autor de la fitxa: Òscar Varas Ranz (TRÍADE Serveis 
Culturals, SCP)

Descripció 
Carme és un municipi que s’emplaça al sud de la comarca de 
l’Anoia, a tocar de la comarca de l’Alt Penedès. La intervenció 
arqueològica es va dur a terme en una zona situada a uns 170 
m al nord-oest del nucli de Carme, a l’altra banda de la riera de 
Carme, en una zona plana de ribera a la vessant meridional de la 
Serreta. En aquest indret es localitza cal Ros, un antic mas que 
s’utilitza com a magatzem de maquinària. 

va posar al descobert restes de l’antiga església, la necròpolis i 
estructures d’hàbitat, per al nou bienni es va decidir ampliar la 
recerca i localitzar els límits de l’església així com restes d’hàbitat 
a la terrassa inferior (Varas, 2014).

L’any 2012 es va fer un gran sondeig al camí de ponent de cal 
Ros, on es va localitzar la continuïtat del mur nord de l’església, 
així com el mur sud, però no es va localitzar el mur oest. A l’in-
terior de cal Ros es va fer un ampli sondeig a la part oest, on es 
va observar una estratigrafia complexa. A la part central, hi havia 
diferents paviments de terra formats per argiles vermelles i fines 
capes de morter blanc, totes anteriors al segle xii. Als dos costats 
d’aquests paviments hi havia diverses estructures i farciments 
de pedres, on com a mínim es va detectar la presència de tres 
enterraments. En aquesta intervenció també es van localitzar tres 
fonamentacions de pilastres espoliades, que ajuden a dibuixar la 
planta de l’església. 

L’any 2013 es va fer un sondeig a l’hort, situat a ponent del 
camí, on es va localitzar el mur de tancament de l’església. A la 
terrassa inferior a cal Ros, on l’any 2012 es va fer una rasa i es 
va localitzar un mur d’antiguitat tardana o altmedieval (s. vi-xii 
dC), es va decidir fer un sondeig més ampli. A sota del nivell 
superficial es va poder observar el mur documentat l’any anterior, 
la seva continuïtat i un nou mur, paral·lel als anteriors. D’aquests 
murs, només se’n va conservar l’última filada, que retalla nivells 
anteriors, i no es va localitzar cap nivell d’ús associat. També 
es va localitzar una petita estructura de combustió que podria 
estar relacionada amb el moment d’ús d’aquests murs. Als estrats 
d’anivellament on se superposaven els murs es va recuperar cerà-
mica reduïda, àmfora i material constructiu d’època romana. Tot 
sembla indicar que aquests nivells i estructures es poden associar 
a l’antiguitat tardana, però no hi ha la certesa que les estructures 
muràries siguin d’època altmedieval, per la qual cosa per ara es 
pot donar a l’assentament una cronologia àmplia, que va del segle 
vi al xii, encara que s’aposta per les cronologies més antigues. 
Hi ha el mateix problema cronològic amb la tomba localitzada 
a la zona de ponent del sondeig, formada per una coberta de 
lloses de pedra, amb una cista també de pedres només situada a 
la zona nord, que podria formar part d’una inhumació anterior. 
Es va descobrir al seu interior un individu adult de sexe femení, 
en connexió anatòmica, col·locat en posició de decúbit supí amb 
les extremitats superiors creuades.2

2.  L’antropòloga Núria Armentano n’ha elaborat l’estudi.

L’Ajuntament de Carme, en una aposta per un desenvolu-
pament econòmic al voltant del turisme, va posar en marxa un 
projecte que pretenia posar en valor el seu patrimoni cultural i 
natural. En aquest context d’actuació, l’any 2010 va començar un 
projecte plurianual, l’objectiu del qual era fer sondejos arqueolò-
gics en alguns dels jaciments més destacats del municipi. Aques-
tes intervencions es van fer durant dues setmanes als mesos de 
juny i juliol, i al mateix temps es va aprofitar la presència dels 
arqueòlegs per organitzar un arqueocasal amb el jovent del poble.

El lloc de Carme es documenta per primer cop l’any 1005. 
Ja l’any 1205 Ramon de Guàrdia, en el seu testament, deixa 
10 sous a Sant Martí de Carme (Sancto Martino de Kazma). 
L’església va estar en funcionament fins al segle xviii, quan es va 
decidir de traslladar-la. 

L’any 2011 es va iniciar el projecte d’excavació en aquest 
jaciment, on es van efectuar diferents sondejos per tenir una idea 
general del seu potencial.1 Com que la intervenció de l’any 2011 

1.  Es va elaborar una comunicació d’aquesta excavació a les II Jornades 
d’Arqueologia de la Catalunya Central.

Fig. 1. Ubicació de cal Ros respecte al poble de Carme. 

Fig. 2. Vista general de cal Ros des del nord. Es poden observar els 
sondejos efectuats l’any 2013.
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2. DIPÒSIT CONTROLAT DE CAN MATA  
(ELS HOSTALETS DE PIEROLA, ANOIA)

Nom del jaciment: Dipòsit controlat de Can Mata 
Municipi: Els Hostalets de Pierola
Comarca: Anoia
Coordenades UTM: X: 400.612; Y: 4.597.900,9. Altitud: 300 
m sobre el nivell del mar
Direcció: José María Robles Giménez, Cheyenn Rotgers 
Mallo i Raül Carmona Garcia (Fossilia, SL)
Promotor: CESPA, Gestión de Residuos, SA
Any de la intervenció: 2012-2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
Durant la campanya de l’any 2012 es va continuar i acabar la 
intervenció de control i excavació paleontològica iniciada l’any 
2002, vinculada a les obres d’ampliació del dipòsit. 

L’any 2013 es va desenvolupar un nou projecte anomenat 
«Projecte d’optimització d’espais infrautilitzats per ampliar el 
dipòsit controlat de Can Mata», que va comportar una nova 
intervenció d’excavació, control i mostreig. En aquesta inter-
venció es va actuar al sector 1 (NO del dipòsit, amuntegament 
de terres a la Magdalena) i es va excavar a la zona entre les fases 
antiga i nova del dipòsit controlat de residus (4,11 ha). També 
es va fer el control de les obres al sector 2 (SE del dipòsit, cel·la 
de residus inerts). 

Segons la informació dels Serveis Territorials de Cultura 
(STC), els resultats de la intervenció no van aportar dades de 
rellevància de tipus paleontològic.

Bibliografia

Carmona, Raül; Alba, David M.; Robles, Josep M.; Rotgers, 
Cheyenn; Casanovas-Vilar, Isaac; Furió, Marc; Balaguer, 
Jordi; Moyà-Solà, Salvador. «Intervenció paleontològica a 
l’abocador de Can Mata (Hostalets de Pierola, Anoia) (2009-
2010)». A: Actes de les I Jornades d ’Arqueologia de la Catalunya 
Central [Manresa, 28-30 octubre 2010]. Barcelona: Generalitat 
de Catalunya, 2012, p. 54-58.

3. ESGLÉSIA DE SANT PERE DE PIEROLA  
(ELS HOSTALETS DE PIEROLA, ANOIA)

Nom del jaciment: Església de Sant Pere de Pierola
Municipi: Els Hostalets de Pierola
Comarca: Anoia
Coordenades UTM: X: 398.547; Y: 4.601.020. Altitud: 340  
m sobre el nivell del mar
Direcció: Cristina Belmonte Santiesteban (Akhesa, SL)
Promotor: Ajuntament dels Hostalets de Pierola
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció 
La intervenció va estar motivada per l’execució de l’estudi histo-
ricoarquitectònic de recuperació de l’església vella de Sant Pere, 
engegat l’any 2002 per l’Ajuntament dels Hostalets de Pierola. 

Els estudis precedents (Salazar, 2008) van posar de manifest 
la preservació de quatre fases constructives per a l’edificació, que 
deuria començar els segles xi-xii i va continuar en ús amb diver-
ses ampliacions fins al segle xviii (amb l’annexió d’una rectoria). 
L’any 2011 s’hi va dur a terme una nova campanya de sondejos i 
documentació arqueològica (Trullàs, 2011; STC, 2014). 

El mal estat de preservació de l’edifici al començament del 
2012 va comportar una nova intervenció arqueològica entre els 
mesos d’abril i juny d’aquell mateix any. 

Els treballs van consistir a enderrocar controladament les 
parts més insegures de la construcció i adoptar mesures de pre-
servació de l’església romànica, per millorar la seguretat tant de 
l’edifici mateix com dels visitants que puguin accedir a l’entorn. 

La primera actuació va consistir en el cobriment amb geo-
tèxtil i terra de les estructures localitzades en la intervenció del 
2011, així com en l’arranjament del camí d’accés per l’est, amb 
l’objectiu de possibilitar l’accés a la maquinària que havia de fer 
el desmuntatge. Així doncs, un cop garantit l’accés, es va fer el 
desmuntatge controlat de les parts més deficients de la rectoria, 
que tapava l’església romànica. 

Un cop desmuntades totes les estructures i garantida l’esta-
bilitat i la consolidació puntual d’algun altre punt, els esforços 
es van centrar en el tancament dels accessos a l’església del segle 
xviii, per això es va tapiar amb totxos les dues portes conservades 

Fig. 1. Imatge aèria de l’església de Sant Pere de Pierola. (Font: Institut 
Cartogràfic i Geològic de Catalunya [ICGC])
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a la façana est de la masia. Es va col·locar també una porta de 
fusta entre el cup de vi i la façana, on hi havia un altre accés. 

Situació i motivació de la intervenció 
El castell de Jorba es troba en el municipi del mateix nom, a la 
comarca de l’Anoia. L’edificació se situa al capdamunt del puig 
de la Guàrdia, a la falda del qual s’assenta el nucli de Jorba. 

L’emplaçament del castell, amb un domini sobre la població i 
emblema de la localitat, va ser elegit com a lloc d’ubicació d’una 
senyera de grans dimensions. Prèviament, es van excavar tres 
cales de sondatge per triar el lloc idoni per ubicar-hi el dau de 
formigó que sostindria el pal de la senyera, perquè no afectés  les 
estructures conservades del castell.

La intervenció va ser promoguda per l’Ajuntament de Jorba 
i executada per IPAT Serveis Culturals SCP, sota la direcció de 
l’arqueòloga Meritxell Monrós González.

També es va fer una revisió planimètrica de les estructures. 
En aquest sentit es va efectuar l’aixecament topogràfic de l’alçat 
de la façana est de l’edifici i del campanar, així com de l’absis de 
l’església romànica. 
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4. CASTELL DE JORBA (ANOIA, BARCELONA)

Nom del jaciment: Castell de Jorba 
Municipi: Jorba
Comarca: Anoia
Coordenades UTM: X: 378.874; Y: 4.606.664,4. Altitud: 
450,7 m sobre el nivell del mar
Direcció: Meritxell Monrós González i Pau Olmos (IPAT 
Serveis Culturals, SCP) 
Promotor: Ajuntament de Jorba
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Xavier Bermúdez i Meritxell Monrós 
(IPAT Serveis Culturals, SCP) 

Fig. 2. Vista del conjunt des de l’oest un cop finalitzada la intervenció.

Context històric i arqueològic
Al castell de Jorba, mai no s’hi havia dut a terme una intervenció 
amb metodologia arqueològica, i tampoc no sembla haver estat 
afectat per intervencions furtives. 

El coneixement que se’n té és essencialment procedent de 
la documentació escrita, que testimonia l’origen i l’evolució del 
castell com a centre jurisdiccional.

La primera referència data del 978, com a seu del llinatge 
dels Jorba, que a partir del segle xii  va gaudir de la considera-
ció de baronia. Al final del segle el domini es va incorporar al 
vescomtat de Cardona, i posteriorment va passar per diverses 
mans, que probablement va implicar afegits i remodelacions de 
l’estructura original del castell.

De les notícies històriques conegudes, cal destacar especi-
alment (per l’afectació que devia tenir sobre la construcció) la 
presa pels reialistes l’any 1475 (en el context de la guerra civil 
catalana) i la voladura del castell pels carlins l’any 1835 (durant 
la primera guerra carlina).

La planta actual del recinte és vagament definible, a causa 
dels enderrocs que cobreixen bona part de les estructures. No 
obstant això, s’hi reconeix l’existència d’una gran torre de planta 
circular (que deu ser l’estructura originària), a la qual s’annexen 
estructures de planta poligonal. De diàmetre més petit, hi ha 
una segona torre circular, que per l’aparell podria ser un afegit 
posterior, possiblement de les guerres carlines.

Procediment de la intervenció 
Inicialment s’havia previst l’excavació d’una cala (1 x 1 x 1 m) 
al punt més alt del castell. Els resultats positius, que desaconse-
llaven l’emplaçament de la senyera en aquell punt, van portar a 

Fig. 1. Ubicació del castell de Jorba.
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excavar dues cales més amb les mateixes dimensions. Els resultats 
van ser els següents:

Cala 1
La primera cala es va situar al punt central de la torre circular 

originària, que corresponia topogràficament al punt més elevat 
del castell (450,7 m sobre el nivell del mar). Va donar com a 
resultat la descoberta de la cúpula del primer pis de la torre. 
Aquesta cúpula, si bé escapçada, es conservava en molt bones 
condicions, i era formada per grans blocs de pedra calcària units 
amb morter, amb un gruix aproximat de 27 cm. 

Una nova intervenció al juliol del 2013 (STC)
Durant el mes de juliol de 2013 es va dur a terme una nova 
intervenció al castell de Jorba per col·locar el pal de la senyera. 
Els treballs van ser dirigits per l’arqueòleg Pau Olmos, de l’em-
presa IPAT Serveis Culturals SCP, i van consistir en el control 
arqueològic del desmuntatge parcial del paviment de calç (Ol-
mos, 2012). 
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5. POBLAT IBÈRIC DEL CASTELLAR  
(LA LLACUNA, ANOIA)

Nom del jaciment: Poblat ibèric del Castellar
Municipi: La Llacuna
Comarca: Anoia
Coordenades UTM: X: 376.337; Y: 4.589.490. Altitud: 905 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Laro Sánchez (arqueòleg) i Mireia Sabaté 
(restauradora)
Promotor: Ajuntament de La Llacuna
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Laro Sánchez i Mireia Sabaté

Descripció
En aquest resum s’exposa el resultat dels treballs de neteja super-
ficial de la vegetació del poblat ibèric del Castellar (La Llacuna, 
Anoia) efectuats el juliol del 2012. Aquestes tasques s’inclouen 
dins el projecte «La Llacuna recupera» i s’inicien amb la volun-
tat de recuperar les estructures exhumades als anys setanta per 
disposar d’una visió de conjunt d’una part de l’hàbitat, que es 
tindrà en compte en les futures campanyes.

El jaciment arqueològic es localitza a 905 m sobre el nivell 
del mar en un turó en forma d’esperó que ocupa aproximadament 
mitja hectàrea. Es troba en un dels cims més elevats de la serra 
d’Ancosa, des d’on es domina una sèrie de valls i planes, com 
ara la plana d’Ancosa i la de la Llacuna al nord-oest, i la vall de 
Mediona i els contraforts de la serra d’Ancosa al sud-est, per on 
discorren el riu Foix i la riera de Pontons.

Cala 2
La segona cala es va situar a l’extrem sud-oest del castell, en un 
punt on no s’intuïa en superfície la presència d’estructures. Un 
cop retirats els nivells superficials i d’enderroc, es va localitzar 
un paviment de calç que s’estenia per tota la cala (exceptuant-ne 
l’extrem nord-est) en molt bon estat de conservació. A l’extrem 
sud-oest de la cala es va identificar una gran llosa rectangular de 
74 cm de llargada que, juntament amb morter i altres pedres de 
mida petita, formaven un mur de 29 cm de gruix.

Cala 3
Finalment es va obrir una tercera cala de sondatge al costat nord-
est de la cala 2. Després de retirar el nivell superficial i l’ender-
roc, es va localitzar un paviment de calç que cobria el geològic. 
Aquest paviment probablement podria ser la continuació del 
localitzat a la cala 2.

Un cop finalitzada l’excavació de les diferents cales de son-
datge, es va cobrir amb geotèxtil i es van reblir els buits per 
poder-los recuperar en intervencions futures. 

Conclusions 
L’excavació efectuada al castell de Jorba mitjançant cales de son-
datge va ser positiva quant a la localització d’estructures arque-
ològiques, malgrat que l’absència de material moble no en va 
permetre la datació. Cal destacar que, tot i l’escassa potència dels 
sediments, el grau de conservació de les estructures és bo, i una 
intervenció extensiva al castell permetria la recuperació de bona 
part de la planta. Sens dubte, el resultat més rellevant va ser la 
localització de la cúpula de la torre, que anuncia la conservació 
de tot un pis d’alçada reblert de sediment.

Fig. 2. Aspecte de la cúpula un cop finalitzat el sondeig. 

Fig. 1. Ubicació del poblat ibèric del Castellar. (Font: ICGC)
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El poblat ibèric del Castellar ja es coneixia des de feia anys 
a partir de prospeccions i troballes fetes per aficionats, però no 
va ser fins al final dels anys setanta que es va excavar amb me-
todologia arqueològica per Núria Rafel i Fontanals. El resultat 
de la campanya practicada l’any 1979 (Rafel, 1982; Rafel i Mes-
tres, 1983) va ser la identificació d’una sèrie d’habitacions de 
planta rectangular adossades a un mur de tanca que envolta el 
poblat. Aquestes habitacions presenten una superfície habitable 
que oscil·la entorn dels 16 m². Durant els treballs arqueològics 
dels anys setanta es va documentar un sol horitzó estratigràfic, 
format, en part, per l’enderrocament dels murs. L’amortització 
de les habitacions, les quals s’abandonen sense violència, se situa 
entorn dels segles ii-i aC (Rafel, 1982; Rafel i Mestres, 1983).

La zona on es van desenvolupar els treballs és a la part sud 
del turó on Núria Rafel va efectuar la intervenció arqueològi-
ca. Durant la neteja de la vegetació únicament es va desbrossar 
l’interior dels tres àmbits i l’exterior immediat d’aquests. També 
es van sanejar els murs amb cura, força dèbils pel que fa a la 
solidesa, ja que estaven afectats per processos erosius.

Així doncs, amb els treballs de neteja es van posar al desco-
bert aquestes estructures. No es va fer cap tipus de remoció de 
terres ni excavació arqueològica, ja que aquest no era l’objectiu 
de la campanya. A més a més, aquests habitats van ser esgotats 
estratigràficament durant l’excavació arqueològica dels anys se-
tanta.

Finalment, cal tenir en compte que no es va fer cap inter-
venció arqueològica a la resta del poblat, fet que serà primordial 
en el futur per conèixer millor l’hàbitat i la seva relació amb 
aquesta part del territori perifèric de la plana del Penedès durant 
el període ibèric.

6. VARIANT B-224, DEL PK 36+000 DE LA C-15 
AL PK 14+000 DE LA B-224. TRAM: VALLBONA 
D’ANOIA, PIERA I MASQUEFA (ANOIA)

Nom del jaciment: Variant B-224, del PK 36+000 de la C-15 
al PK 14+000 de la B-224. Tram: Vallbona d’Anoia, Piera i 
Masquefa 
Municipis: Masquefa, Piera i Vallbona d’Anoia
Comarca: Anoia
Coordenades UTM: X: 396.564,5; Y: 4.597.186,2. Altitud: 
329,4 m sobre el nivell del mar (punt central)
Direcció: Daria Calpena Marcos (Atics, SL)
Promotor: Entorn, SA 
Any de la intervenció: setembre del 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada per la redacció de l’«Estudi 
d’impacte ambiental. Millora general. Variant B-224, del PK 
36+000 de la C-15 al PK 14+000 de la B-224. Tram: Vallbona 
d’Anoia, Piera i Masquefa (Anoia)». Els treballs van consistir 

Fig. 2. L’habitació 2 després de desbrossar la zona. 
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en la prospecció arqueològica superficial dels terrenys afectats 
pel projecte (14 km). 

Els treballs van permetre comprovar l’existència de restes 
arqueològiques en superfície, especialment al tram més oriental 
de l’àrea explorada. Concretament, es van localitzar tres cons-
truccions rellevants no catalogades relacionades amb els treballs 
agrícoles predominants a la zona. Així mateix, es van documentar 
dues zones d’expectativa arqueològica (ZEA) caracteritzades per 
la presència en superfície de nombrosos fragments de material 
ceràmic de cronologia ibèrica i diverses troballes aïllades repre-
sentades també per fragments de ceràmica ibèrica. 

A l’àrea on es van localitzar els fragments ceràmics ja estaven 
catalogats diversos jaciments de la mateixa cronologia, dels quals 
no es van identificar encara estructures, com són El Fonollar, el 
marge dret de la riera Seca, mas Bonans i davant la casa de Ca 
n’Orpí. 

Les noves troballes, juntament amb les evidències arqueolò-
giques localitzades amb anterioritat a l’àrea, confirmen la intensa 
ocupació del territori en època ibèrica. Es tracta d’una zona molt 
concreta: l’altiplà allargassat que queda comprès entre la riera 
Seca i el torrent de Ca n’Orpí, un indret que orogràficament 

Fig. 1. Ubicació de l’àrea prospectada. 
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correspon al patró d’assentament característic d’època ibèrica 
(Calpena, 2012, p. 14).
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7. REFUGI DE L’AERÒDROM MILITAR 
REPUBLICÀ D’ÒDENA (ÒDENA, ANOIA)

Nom del jaciment: Refugi de l’aeròdrom militar republicà 
d’Òdena
Municipi: Òdena
Comarca: Anoia
Coordenades UTM: X: 387.856,8; Y: 4.605.216,8. Altitud: 
339,42 m sobre el nivell del mar
Direcció: Dídac Pàmies Gual (Cat Patrimoni SCP)
Promotors: Ajuntament d’Òdena i Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
L’evolució de la Guerra Civil espanyola (1936-1939) va obligar a 
traslladar una part de l’aviació de caça republicana a Catalunya. 
A la comarca de l’Anoia, possiblement durant la primavera del 
1938, es va construir un camp d’aviació republicà a la plana del 
terme municipal d’Òdena. 

La recuperació de dues fotografies d’aquest camp d’aviació 
fetes per la unitat aèria de la Divisió Cóndor, al servei de l’exèrcit 
franquista, on s’observaven en detall les instal·lacions de l’aerò-
drom, va facilitar la localització de diverses restes patrimonials 
vinculades al funcionament del camp d’aviació i, entre d’altres, 
un refugi de galeria conservat perfectament (Pàmies, 2013). 

L’Ajuntament d’Òdena, amb el suport del Servei de Patri-
moni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, va im-
pulsar la recuperació i la posada en valor del conjunt mitjançant 
la neteja, l’excavació i la documentació de les restes. Igualment 
es van adoptar mesures de control de l’estabilitat de l’edifici amb 
la col·locació de diversos testimonis de moviment. 

La intervenció va permetre comprovar que es tracta d’una 
estructura en forma de U composta per una galeria o passadís 
central de 20,12 m de longitud i dos accessos als extrems de 4,6 
m de longitud cadascun. La unió entre els accessos i la galeria 
es fa amb un angle recte arrodonit. 

Fig. 2. Conjunt de fragments de ceràmica ibèrica amb forma localitzats 
a la ZEA 1.

Fig. 1. Àrea on es va dur a terme la intervenció (triangle). (Font: ICGC)

La forma de l’estructura respon a la necessitat de crear an-
gles per impedir l’accés de la metralla a l’interior del refugi i 
minimitzar l’impacte de l’ona expansiva. La construcció de dues 
boques d’entrada serveix tant perquè circuli d’oxigen a l’interior 
com per tenir una via d’escapament en cas que un dels accessos 
fos destruït per un eventual atac.

Fig. 2. Planta del refugi (Pàmies, 2014).

Fig. 3. Boca nord d’accés al refugi un cop excavada (Pàmies, 2014).
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Per construir el refugi es va aprofitar un talús natural format 
per l’erosió del torrent de Ca l’Enric del Pla, on va començar la 
perforació del túnel al substrat geològic format per conglomerats, 
gresos i argiles d’origen quaternari. L’amplada de la rasa d’exca-
vació del refugi és d’1,8 m, i l’alçada, de 2,2 m.

Es va utilitzar el sistema constructiu de galeria de mina 
executat de forma horitzontal i, en aprofitar un talús natural, 
es va considerar suficient l’alçada de 3,2 m entre la coberta del 
refugi i el nivell superficial, on teòricament haurien impactat les 
bombes i la metralla. Cal destacar, però, que aquesta profunditat 
no resguardava les persones en cas d’atac amb bombes de gran 
tonatge (entre 200 i 500 kg).

La galeria està revestida d’una estructura construïda amb 
maons, disposats de manera plana i a trencajunts, lligats amb 
ciment. Es tracta de dos murs paral·lels a una distància d’1,2 
m, amb una alçada d’1,1 m i un gruix de 0,15 m cadascun. Al 
coronament dels murs, s’hi assenta una volta de mig punt de maó 
pla de tres gruixos també lligats amb ciment. La volta presenta 
un gruix de 0,3 m i un radi interior de 0,65 m. Val a dir que als 
extrems de la volta, on hi ha les boques d’accés, els maons estan 
disposats a sardinell o plec de llibre.

gies molt utilitzades durant aquest període bèl·lic. D’una banda, 
es va documentar una bala utilitzada per l’exèrcit franquista, del 
calibre 7 mm, fabricada l’any 1938 a la Fábrica de Pirotecnia 
Militar de Sevilla (PS1938). Correspon a munició per als fusells 
Máuser model 1892, reglamentari a l’exèrcit espanyol.

En segon lloc es van localitzar quatre projectils del calibre 
7,62 mm d’origen soviètic (tres beines detonades i una bala). Són 
bales dissenyades per ser utilitzades amb un fusell Mosin-Nagant 
model 1891, molt estès a les files de l’exèrcit republicà, sobretot 
a partir de l’any 1937, quan la Unió Soviètica va decidir vendre 
armes directament a la República Espanyola.

Les bales apareixen marcades al culot, dues amb la inscripció 
«3B 38» i una amb la inscripció «1738». El primer número cor-
respon al codi de l’arsenal on es va fabricar la munició, mentre 
que el segon fa referència a l’any de fabricació. Així doncs, les 
dues primeres bales van ser fabricades a la planta de Ylianovsk, 
i la segona, a la fàbrica estatal de Podolsk.

Aquest tipus de munició era vàlida també per a les cintes de 
les metralladores utilitzades als avions republicans, com ara la 
Shpitalniy Komaritski, PV-1 o Maxim aeronàutica.

El fet que la munició soviètica estigués detonada i que es 
tracta d’un context aeronàutic, ens porta a pensar que van ser 
utilitzades com a munició de prova d’una de les metralladores ja 
descrites, prèviament a la instal·lació a l’avió en qüestió.

Al tram de passadís de l’accés sud, en una zona on el pavi-
ment es troba molt deteriorat, es va fer un sondeig a fi de detectar 
la cota de la part inferior del retall de la galeria, localitzada a una 
profunditat de 10 cm respecte al nivell de circulació.

Cal destacar l’existència d’un grafit fet amb llapis a la volta, 
on es llegeix «ARRIBA ESPAÑA», segurament realitzat per 
un soldat de la facció colpista en un moment posterior al 23 de 
gener de 1939, quan les tropes franquistes van ocupar la conca 
d’Òdena.

Tot i la localització de sedimentació a l’interior, l’estructura 
no va ser emplenada immediatament, ja que es van identificar 
diferents orificis realitzats de forma antròpica tant a la volta com 
a les parets. Es tracta de perforacions fetes per localitzar les llo-
drigueres dels conills i introduir-hi les fures com a instigadores, 
que persegueixen els conills fins a fer-los sortir i poder-los caçar 
amb xarxa o escopeta.

El refugi es deuria amortitzar durant la segona meitat del 
segle xx, atès que es van localitzar restes d’ampolles de plàstic, 
un carretó i una pala d’obra actuals a l’interior de l’estructura 
(Pàmies, 2014). 
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Fig. 4. Vista general d’una de les galeries apuntalades (Pàmies, 2014).

Com que la trinxera de construcció (1,8 m d’amplada) era 
més ampla que l’estructura (1,6 m d’amplada), l’espai es va em-
plenar amb un estrat d’argila i grava poc compactat.

El nivell de circulació és format per terra piconada amb un 
gruix d’aproximadament 5 cm. En alguns trams es van identificar 
capes de ciment endurit dipositades de manera involuntària i 
originats durant el procés de construcció del refugi. Val a dir que 
la concentració més gran de ciment es troba a l’exterior i davant 
les boques d’accés, ja que era la zona més còmoda per poder fer 
les tasques de pastar.

En alguns punts es conserven diferents maons disposats de 
forma plana a una distància uns dels altres que oscil·la entre 4,6 
i 3 m, seguint un eix central i de forma longitudinal. Probable-
ment aquests es deurien emprar per marcar la cota a la qual havia 
d’anar el nivell de circulació.

El paviment presenta un lleuger pendent del 0,23 % descen-
dent de nord a sud (seguint el curs del torrent) amb l’objectiu 
de permetre l’evacuació de l’aigua en una eventual inundació 
del torrent.

Tant a la boca nord com a la boca sud, just damunt del pavi-
ment, es van localitzar quatre bales corresponents a dues tipolo-
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8. PROJECTE EÒLIC «VIURE DE L’AIRE DEL CEL» 
(PUJALT, ANOIA)

Nom del jaciment: Projecte eòlic «Viure de l’aire del cel»
Municipi: Pujalt
Comarca: Anoia
Coordenades UTM: X: 369.817; Y: 4.618.402. Altitud: 750 
m sobre el nivell del mar (aerogenerador)
Direcció: Natàlia Salazar Ortiz (Web Cultura, SCP)
Promotor: EOLPOP, SL
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció, dirigida per l’arqueòloga Natàlia Salazar (Web 
Cultura, SCP), es va dur a terme entre els dies 30 de juliol i 3 
d’agost de 2012. L’actuació va ser motivada per la presentació 
del projecte de construcció d’una petita instal·lació eòlica d’un 
sol aerogenerador, que es preveia connectar a una línia elèctrica 
de mitjana tensió que discorre molt pròxima al seu emplaça-
ment, així com una torre de mesurament anemomètric i una línia 
d’evacuació. El conjunt afecta quatre parcel·les i part d’un camí 
rural situats en un altiplà agrícola, anomenat pla de la Font, al 
centre del terme municipal de Pujalt (Anoia), a mig camí entre 
els nuclis de Pujalt i Astor. 

 BAGES

9. FORN DE LA RIERA D’AGUILAR DE SEGARRA 
(ELS CAUS) (AGUILAR DE SEGARRA, BAGES)

Nom del jaciment: Forn de la riera d’Aguilar de Segarra (els 
Caus)
Municipi: Aguilar de Segarra
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 384.796; Y: 4.621.922. Altitud: 470 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Eduard Sánchez Campoy (AKHESA, SL) 
Promotor: CEDINSA
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
Arran de les obres de desdoblament de l’Eix Transversal (C-25) 
es van efectuar alguns treballs col·laterals, com ara l’arranjament 
de la riera d’Aguilar de Segarra, amb l’objectiu de reconduir-la 

Fig. 1. Àrea on es va dur a terme la prospecció (Salazar, 2012).

Els treballs van consistir en el buidatge exhaustiu dels inven-
taris de patrimoni cultural (Inventari del Patrimoni Arqueològic 
i Paleontològic de Catalunya, Inventari del Patrimoni Arqui-
tectònic de Catalunya i el Catàleg municipal de Pujalt), així 
com una prospecció arqueològica superficial a tota la superfície 
afectada pel projecte. 

Els resultats de la prospecció superficial van ser negatius des 
del punt de vista arqueològic (Salazar, 2012). 

Bibliografia

Salazar, Natàlia. «Projecte eòlic “Viure de l’aire del cel” Pujalt 
(Anoia). Estudi d’afectació al patrimoni cultural i memòria de la 
intervenció preventiva (prospecció superficial)». Arxiu del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 2012. [Document 
inèdit]

Fig. 1. Ubicació del forn (Sánchez, 2012).

i evitar possibles inundacions de la via. Durant els treballs de 
desbrossat de la riera es van localitzar les restes d’un forn d’obra 
proper al mas dels Caus d’Aguilar de Segarra (entorn del PK 115 
de la C-25), amb el qual, sens dubte, cal relacionar-lo. 

Fig. 2. Aspecte de la cambra de cocció (Sánchez, 2012).
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Es tracta d’un forn de planta lleugerament rectangular que 
conserva les dues cambres: la baixa o fogaina i la superior o cam-
bra de cocció, ambdues separades per la graella. Les dimensions 
són les habituals en forns d’aquestes característiques: 4,60 x 5,40 
m de planta exterior i 3,5 m d’alçària. 

El forn va ser construït aprofitant el desnivell del marge de 
la riera d’Aguilar per encavalcar la construcció en dos nivells. 
Exteriorment es va utilitzar pedra de gres irregular, tret de les 
cantoneres, que van ser treballades a martell. La porta de la fo-
gaina és feta amb arc i té l’alçària suficient per permetre enfornar 
a peu dret. Quant la porta va caure en desús es va tapiar amb maó 
de fabricació pròpia i encara es conserva intacta. Interiorment 
la caixa de la cambra de cocció està construïda amb maó lligat 
amb argila cuita (3,20 m de llargada x 2,50 m d’amplada x 3 m 
d’alçària). El mur est presenta dues obertures, una d’original cor-
responent a l’accés per enfornar i l’altra feta posteriorment, que 
s’interpreta com a xemeneia o ajut al tiratge de fums. La graella 
és perforada per 35 forats rodons centrals envoltats per 28 forats 
rectangulars perimetrals. Per sota la graella es conserva la fogaina 
(a la qual no s’ha pogut accedir, perquè l’entrada és tapiada). Està 
construïda amb obra de maó recuit en volta i mesura 1,60 m de 
fondària, similar a l’alçària de la porta d’accés.

particular. Així s’esmenten com a exemple els forns del Fornot 
de Puigdomènec a Sant Quirze Safaja o el del mas Canadell a 
Calders. Cronològicament tots aquests forns es poden conside-
rar tardans i datables al segle xix o primer quart del segle xix 
(Sánchez, 2012).

En comprovar les característiques comunes del forn, així 
com la impossibilitat de trobar alternatives viables per desviar la 
riera, la Direcció General de Patrimoni Cultural va autoritzar el 
desmuntatge de l’estructura. 
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10.  PONT DE LA RIERA DE RAJADELL 
 (AGUILAR DE SEGARRA, BAGES)

Nom del jaciment: Pont de la riera de Rajadell
Municipi: Aguilar de Segarra
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 385.470; Y: 4.621.743. Altitud: 462 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Eduard Sánchez Campoy (AKHESA, SL)
Promotor: CEDINSA
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada pels treballs col·laterals al desdo-
blament de l’Eix Transversal (C-25). El pont, situat damunt la ri-
era de Rajadell, dóna accés al mas Vendrell. La possible afectació 
de l’estructura a les obres de millora del camí veïnal va aconsellar 
fer-ne un estudi històric i arqueològic. 

La construcció de la línia fèrria entre Manresa i Calaf a partir 
de l’any 1860 va generar una activitat econòmica important al 

Fig. 3. Aspecte de la porta d’accés a la fogaina (Sánchez, 2012).

Fins a la generalització de la industrialització de la fabricació 
de maons, teules i rajoles, ben entrat el segle xx, la fabricació 
artesanal d’obra al món rural es va mantenir per la dificultat que 
implicava el trasllat dels materials fabricats. Les comunicacions 
per camins carreters eren molt limitades fins al segon terç del 
segle xx. Per aquest motiu, prop de les masies de la Catalunya 
rural sempre es construïen forns de calç i forns d’obra, on els 
professionals itinerants de l’època, anomenats teulers o rajolers, 
s’atansaven a petició dels propietaris o masovers quan necessi-
taven obres de reforma als seus casals. Els forns d’obra se solien 
construir prop dels masos, però sempre es prioritzava la presència 
d’un curs d’aigua per fer rescloses on decantar l’argila i proveir-se 
d’aigua per pastar. Per aquest motiu, la majoria de forns estan 
situats en els vessants de les rieres (Sánchez, 2012).

El cas del forn dels Caus entra perfectament en els parà-
metres de la construcció de forns de la darrera etapa de forns 
artesanals. No es coneix una tipologia cronològica de forns, tot i 
que se sap que els moderns són en essència similars i evolucionats 
dels romans. Tanmateix la nostra coneixença del medi i l’entorn 
rurals ens permet afirmar que el forn d’obra dels Caus té molts 
paral·lels a la vora. No es tracta d’una construcció singular o Fig. 1. Ubicació del pont. (Font: ICGC)
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seu entorn. Al terme d’Aguilar de Segarra els propietaris forestals 
van aprofitar el ferrocarril per exportar fusta, que era transporta-
da fins a l’estació de Rajadell. La llunyania d’aquesta estació va 
provocar la creació d’una parada més propera, l’estació d’Aguilar, 
a l’entorn de la qual va aparèixer un nou veïnat. 

Segons Roser Parcerisas (2000), l’hereu del mas Vendrell, 
Francisco Comelles i Comallonga, hauria promogut la cons-
trucció de la nova estació gràcies a la influència que tenia sobre 
Leonci Soler i Marc, que era diputat a Corts per la Lliga Regi-
onalista. L’estació d’Aguilar es va inaugurar el 15 de desembre 
de 1913, després d’arribar a un acord amb la Companyia dels 
Camins de Ferro del Nord d’Espanya.

El transport de la fusta fins a la nova estació va obligar a 
construir un nou pont, sens dubte estretament relacionat amb 
la creació d’un nou camí carreter. L’estudi històric no ha pogut 
determinar amb seguretat l’any exacte de la construcció del pont, 
però molt probablement hauria estat el mateix 1913.

Descripció
L’any 2009 es va dur a terme un primer estudi arqueològic a la 
zona amb l’objectiu de valorar les possibles afectacions al patri-
moni amb vista a l’estudi d’impacte ambiental del projecte de 
prolongació de la variant d’Artés, des de la carretera BV-4512, 
PK 0+960, fins a la carretera B-431, PK 41+000, tram: Artés. En 
aquella primera intervenció (Busquets i Pou, 2009; 2012) es van 
localitzar quatre barraques de vinya i un tram de camí empedrat, 
que resultaven directament afectats pel projecte constructiu. 

Fig. 2. Aspecte del pont des d’un lateral. 
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11.  VARIANT D’ARTÉS, DES DE LA CARRETERA 
BV-4512, PK 0+960 FINS A LA CARRETERA B-431, 
PK41+000. TRAM: ARTÉS (BAGES)

Nom del jaciment: Variant d’Artés, des de la carretera BV-
4512, PK 0+960 fins a la carretera B-431, PK 41+000. Tram: 
Artés
Municipi: Artés
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 412.620; Y: 4.627.310. Altitud: 
311 m sobre el nivell del mar (extrem oest de la zona 
intervinguda)
Direcció: Òscar de Castro López (Actium, SL)
Promotor: TEC4
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Fig. 1. Àrea intervinguda (Busquets i Pou, 2009).

Atès que en aquell primer estudi no es va recollir documen-
tació gràfica suficient, en la intervenció del 2012 es va elaborar 
una nova documentació exhaustiva dels diferents elements. Se-
gons informacions dels STC, la intervenció no va aportar nove-
tats de rellevància des del punt de vista arqueològic.
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Fig. 2. Una de les barraques de pedra seca (ED8), de planta circular, 
localitzada durant la intervenció del 2009 (Busquets i Pou, 2009).
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fins a la carretera B-431, PK 41+000. Tram: Artés (Bages). Maig 
de 2008 i desembre de 2009». Arxiu del Servei d’Arqueologia i 
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12.  JACIMENT DE CASTELLBISBAL  
(ARTÉS, BAGES)

Nom del jaciment: Jaciment de Castellbisbal
Municipi: Artés
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 412.749; Y: 4.628.058. Altitud: 338 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Òscar Trullàs i Ledesma. Judit Sedano Careta 
(tècnica) 
Promotor: Grup de Treball i Recerca del Museu d’Història 
d’Artés
Any de la intervenció: 2013
Autors de la fitxa: Òscar Trullàs i Judit Sedano

Descripció
La intervenció es va dur a terme al jaciment arqueològic de Cas-
tellbisbal d’Artés, concretament a l’esplanada ubicada a la part 
de ponent de l’antic castell. El jaciment és ubicat al capdamunt 
d’un petit turó, en una esplanada de grans dimensions de terreny 
agrícola, dividida en diverses parcel·les i terrasses de conreu, fet 
que genera diversos desnivells del terreny. Delimita a llevant amb 
l’antic castell bisbal; al sud, amb la carretera d’accés a la plaça; 
al nord, amb una forta pendent aterrassada i, a ponent, amb les 
restes de l’antiga muralla del nucli antic de la vila.

nisme al lloc recuperat, hi va fer alçar una nova fortalesa (primer 
una petita torre que més tard esdevindria el castell), i una petita 
església cristiana, d’estil romànic, sobre les restes de l’antic temple 
paleocristià.

La intervenció pretenia obrir un seguit de cales de sondeig 
per determinar l’existència de restes d’interès arqueològic ocultes 
al subsòl i establir la possibilitat de dur a terme durant l’any 2014 
un camp de treball arqueològic. Les cales responien, alhora, a una 
acció preventiva, ja que l’Ajuntament d’Artés tenia en estudi la 
ubicació en aquest punt d’una zona d’aparcament en superfície, 
sense afectació del subsòl, però que dificultaria posteriorment la 
recerca arqueològica.

Així doncs, es van obrir quatre cales de sondeig amb unes di-
mensions de 3 x 2 m. Les cales 1 i 2 van oferir resultats negatius, 
amb rebliment de cronologia moderna i contemporània, on van 
aparèixer fragments de materials ibèrics i romans (campanianes, 
ceràmica tipus sandwich i sigil·lades). Sota aquest reompliment 
antròpic de cronologia moderna aflorava el substrat geològic 
compost de roca, molt esmicolada.

D’altra banda, les cales 3 i 4 van oferir resultats positius. En 
aquest cas, a la cala 3 es van extreure fins a tres estrats, que dona-
ven una cronologia moderna (segles xviii-xix) amb una potència 
aproximada de 0,30 m. Seguit d’aquests nivells va aparèixer un 
estrat de poca potència (0,13 m), molt regular i amb pocs ma-
terials, entre els quals cal esmentar un fragment de ceràmica 
sigil·lada i petits fragments de ceràmica feta amb torn oxidada. 
D’aquesta manera, a causa del poc material extret a l’últim estrat 
i les dimensions de la cala, és difícil establir amb rotunditat un 
marc cronològic, tot i que cap material indicaria una cronologia 
posterior al segle iv dC.

Els resultats de la cala 4, situada al nord de la cala anterior 
i a pocs metres d’aquesta, van ser de nou positius. Pel que fa a 
potència es van haver de rebaixar fins a 0,35 m perquè comencés 
a aflorar una estructura murària, que presentava una orientació 
est-oest i formava una cantonada amb un nou mur, possiblement 
orientat a nord (Fig. 1). Els dos murs s’alcen amb blocs de pedra 
de mides variades, sense escairar i de formes irregulars, encara 
que amb les cares visibles del mur de superfície llisa. El mur és 
lligat amb terra, amb la tècnica de pedra seca, sense que s’observi 
presència de morter. D’aquesta manera, l’estat de conservació es 
pot considerar força bo, malgrat que els nivells més elevats van 
patir un enderroc, encara conservat in situ. El fet que els murs 
es trobin ubicats al límit est i sud de la cala, fa que no es pugui 
establir l’amplada exacta de les estructures ni tampoc la llargada. 
Tot i això, és possible documentar fins a 2 m de mur orientat 
a llevant i 1,15 m del que s’orienta al sud. En el moment de 

Fig. 1. Àrea on es va dur a terme la intervenció amb relació al castell 
d’Artés i a la mateixa població. (Font: ICGC)

Pels volts del segle i dC, la zona de la plaça acollia una crei-
xent necròpolis romana, i per això entre les parets del castell 
es van recuperar fins a dues làpides i un altar d’homenatge. La 
presència de les làpides i el fet que en el text d’una d’aquestes 
se sobreentén a quin déu anava dedicada, sembla indicar la pre-
sència d’un petit temple. A dia d’avui la necròpolis romana no 
ha estat localitzada. Entre els segles iii i vi dC, va començar la 
construcció d’un petit temple paleocristià, molt probablement 
pròxim a la necròpolis romana i va continuar l’ús de l’àrea com a 
espai funerari (fins al principi del segle xx el cementiri municipal 
es va mantenir en aquest mateix indret).

Amb l’arribada del compte Guifré a la vall d’Artés, vers el 
889, el rei franc Odó, per restablir el seu poder i el del cristia- Fig. 2. Aspecte dels dos murs localitzats a la cala 4.
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l’acabament dels treballs, es va extreure parcialment l’enderroc 
que amortitzava els murs, que oferia un marc cronològic vers els 
segles i-iii dC.

Finalment, cal tenir present que els treballs exposats estan 
encara en procés d’estudi i redacció de la memòria final, i també 
les característiques pròpies d’una intervenció d’aquest tipus, com 
ara les cales de sondeig, que ofereixen solament una visió parcial 
del jaciment i de l’estratigrafia conservada.
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13.  TORRE DEL SOLDAT (AVINYÓ, BAGES)

Nom del jaciment: Torre del Soldat
Municipi: Avinyó
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 415.600; Y: 4.636.018,3. Altitud: 458 
m sobre el nivell del mar.
Direcció: Javier Fierro Macía (Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona) 
Promotor: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la 
Diputació de Barcelona.
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La Torre del Soldat és una construcció exempta situada al nord-
est del poble d’Avinyó, a 485 m sobre el nivell del mar. Té forma 
quadrada i consta de dues plantes i un terrat. A la planta baixa, 
s’obre una porta d’arc rebaixat, com la finestra del primer pis. 
Els dos nivells estan separats per una línia d’arquets cecs. Una 
motllura llisa separa el primer pis del mur que delimita el terrat. 
Queden restes i empremtes d’un cos afegit d’una sola planta i 
coberta inclinada a la cara de ponent.

L’estructura va ser construïda com a torre de telegrafia òptica 
(torre de comunicacions) durant la segona guerra carlina (1846-
1849), també anomenada la guerra dels matiners.

Durant l’any 2013, es va dur a terme una actuació de conso-
lidació dels murs i de les estructures arquitectòniques de la torre, 
per evitar que continués el procés de degradació. 

També es va efectuar l’excavació arqueològica de l’interior 
de la torre i un petit sondeig a tocar de la façana de ponent, on 
afloren alguns carreus que sobresurten del mur i que podrien per-
tànyer a la banqueta de fonamentació d’aquests carreus. També es 
va aprofitar el seguiment arqueològic dels treballs de consolidació 
per documentar i caracteritzar la tècnica constructiva emprada, 

així com les possibles refeccions que es poguessin documentar a 
través de la lectura arqueològica dels paraments. 

Segons informacions dels STC, la intervenció va confirmar 
la cronologia i l’ús de l’estructura. 
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14.  PROLONGACIÓ DEL COL·LECTOR DE 
SALMORRES ENTRE LA PLANTA DE LIXIVIATS 
I L’ARQUETA DE CONNEXIÓ AL COL·LECTOR 
EXISTENT AL TM DE BALSARENY (BALSARENY, 
BAGES)

Nom del jaciment: Prolongació del col·lector de salmorres 
entre la planta de lixiviats i l’arqueta de connexió al 
col·lector existent al TM de Balsareny
Municipi: Balsareny
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 406.659; Y:4.632.857,2. Altitud: 354 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Roser Pou Calvet
Promotor: Taller d’Enginyeria Ambiental, SL
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada per elaborar l’estudi d’impacte 
ambiental sobre el patrimoni cultural del projecte de la pro-
longació del col·lector de salmorres entre la planta de lixiviats i 
l’arqueta de connexió al col·lector de salmorres existent, al TM 
de Balsareny. L’obra té una longitud de 7 km.  

Els treballs van consistir en la prospecció superficial de tot 
el tram afectat per les obres i els camps adjacents.

Segons informacions dels STC, la intervenció va aportar 
resultats negatius des del punt de vista arqueològic. 
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15.  CISTA PREHISTÒRICA DEL PLA DEL COLL 
(BALSARENY, BAGES)

Nom del jaciment: Cista prehistòrica del Pla del Coll
Municipi: Balsareny
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Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 405.398; Y: 4.636.335. Altitud: 370 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Eduard Sánchez Campoy (AKHESA, SL)
Promotor: Ajuntament de Balsareny
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

 Descripció
Les obres d’eixamplament de la carretera de Balsareny a 

Súria van posar al descobert un sepulcre prehistòric conegut 
com la Cista del Pla del Coll. L’any 1977, l’arqueòleg Miquel 
Cura va donar-lo a conèixer a través d’una publicació (1977). 

inclemències atmosfèriques i accions antròpiques incontrolades. 
Aquell mateix any es van fer treballs de neteja, consolidació i de-
limitació del jaciment, per garantir-ne la conservació i posar-ne 
en relleu els valors culturals. 

La delimitació es va efectuar amb quatre pilones de fusta i 
una corda. Aquests treballs no van permetre localitzar cap nova 
resta ni material a inventariar (Sánchez, 2013).
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16.  TRINXERA DE LA GUERRA CIVIL DEL MAS 
TORRECABOTA (CALDERS, BAGES)

Nom del jaciment: Trinxera de la Guerra Civil del mas 
Torrecabota
Municipi: Calders
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 413.950,50; Y: 4.626.720,75. Altitud: 
441 m sobre el nivell del mar.
Direcció: Òscar Trullàs i Ledesma i David Canal i Barcalà
Promotor: Grup de Treball i Recerca del Museu d’Història 
d’Artés
Any de la intervenció: 2012
Autors de la fitxa: Òscar Trullàs i David Canal 

Descripció
Els darrers anys el poble d’Artés (Bages) va començar un treball 
de recuperació i preservació de la memòria històrica i col·lectiva 
d’àmbit local, amb un interès especial per la recerca i la difusió 
d’aquells episodis històrics, com són la Segona República o la 
Guerra Civil, que malgrat no ser tan llunyans des d’un punt de 
vista històric sí que esdevenen força desconeguts per les ge-

Fig. 1. Ubicació de la Cista del Pla del Coll (Sánchez, 2013).

El sepulcre es troba dins el terme municipal de Balsareny 
(Bages), al PK 44,9 de la carretera BV-4313, que comunica 
Manresa i Súria, al talús esquerre en direcció a Súria. Es tracta 
d’una caixa de lloses, l’espai interior de la qual mesura 1,7 x 1,5 m 
de costat i 0,8 m d’alçària. El gruix de les lloses és d’uns 15 cm. 
Quan es va estudiar faltava ja la llosa lateral del costat nord-oest, 
així com la de la coberta. L’absència de material arqueològic as-
sociat a l’estructura fa que l’atribució cronològica sigui imprecisa, 
però es podria tractar d’un sepulcre neolític.

Al començament del 2013, l’estat de conservació d’aquest 
sepulcre prehistòric era molt dolent, a causa de la vegetació, les 

Fig. 2. Aspecte frontal de la Cista abans de la intervenció arqueològica 
(Sánchez, 2013).

Fig. 3. Aspecte de la Cista un cop delimitada (Sánchez, 2013).
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neracions més joves. El Grup de Treball i Recerca del Museu 
d’Història d’Artés encapçala aquesta tasca contra l’oblit i la des-
memòria de la primera meitat del segle xx, amb l’objectiu central 
de reestructurar i potenciar el Museu d’Història d’Artés.

En aquest context, i gràcies a diversos testimonis orals, es 
va poder localitzar una possible trinxera de la Guerra Civil 
Espanyola (1936-1939), que era coberta parcialment de terra i 
matolls. Amb l’interès de conservar aquest ric patrimoni i po-
tenciar-ne, d’altra banda, la recerca, el Grup de Treball va creure 
oportú dur a terme un treball de delimitació i excavació de l’es-
tructura i establir-ne la funcionalitat i el marc històric, així com 
valorar l’interès de museïtzació de les restes. 

Els treballs d’excavació van tenir lloc entre els dies 4 i 22 de 
juny de 2012. El Grup de Recerca va ser el responsable de la 
direcció científica de l’excavació, que va recaure en els arqueò-
legs Òscar Trullàs i David Canal, amb la direcció de la recerca 
històrica de Ramon Fornell. 

La trinxera de Torrecabota es troba a la vora del camí que va 
del mas de Torrecabota a la collada de la Guàrdia, a uns 200 m 
a l’est de l’església de la Mare de Déu de Fàtima. Es tracta d’una 

Els testimonis orals recollits esmentaven que les tropes del 
bàndol nacional havien ubicat un niu de metralladora en aquell 
indret durant la Guerra Civil, fet que es va poder corroborar 
amb la documentació de les restes de l’estructura defensiva i 
d’altres elements relacionats amb un episodi bèl·lic. Així doncs, 
els elements que han pogut ser identificats són:

- Trinxera: Es mostra com un element defensiu de dimensions 
reduïdes que dóna cabuda a dues persones ben parapetades 
per la filada de pedres, que poden disparar en posició asse-
guda.

- Forat d’obús: A 8 m d’aquesta trinxera en sentit est, hi ha 
un forat al sòl de planta circular i perfil ovalat. El tall és molt 
uniforme i es va interpretar com un forat d’obús.

- Barraca de vinya derruïda: A pocs metres d’aquest fo-
rat, també en sentit est i en una terrassa inferior a la de la 
trinxera, es va localitzar una barraca de vinya amb el sostre 
totalment escapçat. Les pedres del sostre apareixien tant a 
l’interior com a l’exterior de la barraca, disperses en un radi 
d’uns 3 m en sentit sud.

Fig. 1. Ubicació del jaciment de Torrecabota. 

estructura molt simple i de dimensions escasses, formada per una 
filada de pedra seca que protegeix un forat fet al sòl seguint un 
retall natural al mateix substrat geològic rocós.

Fig. 2. Planta de la trinxera de la Guerra Civil del mas Torrecabota. 

Fig. 3. Aspecte de la façana de la barraca de vinya.

Al gener del 1939 el front cada cop era més a prop d’Artés i 
la retirada republicana ja transitava pel poble. Davant possibles 
bombardeigs, es van construir diversos refugis força senzills re-
partits per la població. Per guanyar temps en la retirada, l’exèrcit 
republicà feia volar tots els ponts que podia. Es van dinamitar, 
per exemple, el pont de Torremartina, el pont de Cabrianes i el 
pont de la Malrubí. 

Així doncs, el 27 de gener els nacionals van ocupar Artés 
amb tancs i cavalls, sense cap resistència organitzada del muni-
cipi. A les tres de la tarda les tropes de la 1a Divisió de Navarra 
del Cos de l’Exèrcit del Maestrat (a càrrec del general Rafael 
Garcia Valiño) van entrar al poble al crit d’«Arriba España» i van 
fer repicar les campanes de l’església, com a senyal de la seva ar-
ribada. Els dies posteriors, més regiments franquistes van passar 
pel poble, per exemple, el 29 de gener ho va fer el 9è Batalló del 
Regiment d’Infanteria Burgos núm. 31 de la 82a Divisió. Cap al 
febrer el poble va ser ocupat per més de deu mil soldats que es 
van quedar al voltant d’un mes a descansar. Es van allotjar a les 
fàbriques i a les cases deshabitades. Els oficials s’allotjaven a les 
cases habitades i es va ordenar la requisa de menjar, llenya, etc.

La trinxera forma part de les estructures que les tropes de 
l’exèrcit nacional van improvisar per fustigar les línies defensives 
dels republicans que fugien de la zona del pont de Cabrianes. 
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L’exèrcit republicà d’aquesta zona es trobava molt malmès i en 
franca retirada després d’haver sofert derrotes com la batalla de 
l’Ebre. En la seva fugida cap a Moià, havia establert una línia 
defensiva que incloïa bateries de canons a la falda de la mun-
tanya de la Guàrdia. Els combats a la zona deurien durar poc 
temps, atès que l’ocupació de Moià va esdevenir només nou dies 
més tard. De fet, la munició apareguda a la trinxera és escassa, 
i es van documentar dos tipus diferent de munició que podri-
en haver estat el producte de dos tiradors o, almenys, de dues 
armes diferents. Aquesta hipòtesi es podria explicar pel fet que 
l’impacte d’un obús a poc metres de la trinxera, el mateix que 
podria haver escapçat la barraca de vinya, hauria pogut provocar 
el relleu del tirador. 

Bibliografia
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17.  CONJUNT ARQUEOLÒGIC DE LA 
NECRÒPOLIS DE PERTEGÀS (CALDERS, BAGES)

Nom del jaciment: Conjunt arqueològic de la necròpolis de 
Pertegàs
Municipi: Calders
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 413.148; Y: 4.624.122. Altitud: 327 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Eduard Sánchez Campoy (AKHESA, SL)
Promotor: Ajuntament de Calders
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La necròpolis de Pertegàs es troba al sector sud del terme muni-
cipal de Calders, sobre un meandre prominent de la riba esquerra 
de la riera de Calders. La presència de la necròpolis en aquest 
indret es coneixia des de fa anys (Daura et al., 1995: 212-213), 
i ha estat objecte d’un important espoli al llarg del temps. Da-
vant el deteriorament de les restes, al llarg dels anys 2007-2009 
l’Ajuntament de Calders va impulsar l’excavació en extensió del 
jaciment, actuació que va permetre comprovar que es tracta d’una 
necròpolis d’època tardoantiga i altmedieval, de la qual es van 
excavar fins a 37 tombes (Folch et al., 2010: 152-153). 

El 23 de novembre de 2010 es va fer una primera actuació 
de protecció de les restes, amb la col·locació d’una tanca de fusta 
de delimitació del jaciment (Folch, 2014: 307).

L’any 2012 es va dur a terme una nova intervenció de con-
dicionament de l’espai, amb la neteja, la consolidació i el man-
teniment de les restes, a càrrec d’Eduard Sánchez, de l’empresa 
AKHESA, SL. Segons dades dels STC, aquesta nova actuació 
no va aportar nova informació d’interès arqueològic. 
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18.  LÍNIA D’ALTA TENSIÓ SE IBERPOTASH 
(CALLÚS, SANT MATEU DE BAGES I SÚRIA, 
BAGES)

Nom del jaciment: Línia d’alta tensió SE Iberpotash
Municipi: Callús, Sant Mateu de Bages i Súria
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 397.570,2; Y: 4.631.513,5. Altitud: 
423 m sobre el nivell del mar 
Direcció: Catalina Mas Florit
Promotor: Satel Catalunya, SLU
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va estar motivada per l’execució del Projecte de 
línia aèria i subterrània 110 KV entrada-sortida a la futura SE 
Iberpotash. El projecte inicial preveia la construcció de 15 tor-
retes de 4 bases i una rasa de 530 m de llargària per 1,3 m de 
profunditat mínima i una amplada de 1,20 m. En no recollir el 
projecte la totalitat dels possibles impactes sobre el patrimoni 
cultural, es va considerar necessari fer una prospecció superficial 
a tota la zona afectada (Satel, 2012). 

Segons informacions dels STC, la intervenció va aportar 
resultats negatius des del punt de vista arqueològic.

Bibliografia

Satel Catalunya. «Solicitud de autorización para realizar la 
intervención arqueológica línea aérea-subterránea de alta ten-
sión 110 kV entrada-salida a la futura S.E. Iberpotash”». Arxiu 
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Catalunya, 2012. [Document inèdit]

19.  CARRER DEL FORN DE LA MUNICIÓ,  4 
(CARDONA, BAGES)

Nom del jaciment: Carrer del Forn de la Munició, 4
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 390.672.9; Y: 4.641.319,4. Altitud: 
517 m sobre el nivell del mar
Direcció: Maria Pujals Bultó (ARKPADOC, SCP)
Promotor: Enca Enginyeria i Arquitectura
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Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada pel projecte de reforma i am-
pliació de l’edifici plurifamiliar entre mitgers, situat a l’illa de 
prevenció 29 del Pla especial de protecció del conjunt històric 

20.  CARRER GRAELLS, 60-62 (CARDONA, BAGES)

Nom del jaciment: Carrer Graells, 60-62
Municipi: Cardona
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 390.839; Y: 4.641.444. Altitud: 
472,21 m sobre el nivell del mar
Direcció: Òscar de Castro López (Actium, SL)
Promotor: ASI GLOBAL GRUP, SL
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada per les obres d’enderroc de l’edifi-
ci actual, situat al costat de la muralla i del portal Graells, d’època 
medieval, i en una zona on la documentació parla de l’existència 
d’antigues adoberies. 

Fig. 1. Ubicació de la finca del carrer del Forn de la Munició, 4, que va 
ser objecte d’intervenció. (Font: ICGC; Pujals, 2012: 5)

de la vila de Cardona. Aquesta illa és fruit de la urbanització de 
la zona en el decurs del segle xiv.

Els treballs van consistir en la neteja manual del solar un cop 
extreta la runa que omplia el soterrani.

Els resultats van ser negatius quan a la localització d’indicis 
de restes arqueològiques en el subsòl del solar, així com en la tro-
balla d’elements constructius en els paraments dels murs laterals 
estudiats visualment (Pujals, 2012: 14). 

Fig. 2. Vista general del solar un cop destapat el nivell geològic de tapàs.

Bibliografia

Pujals, Maria. «Memòria de la intervenció al carrer Forn de 
la Munició, 4 - carrer del Convent (Cardona, Bages)». Arxiu 
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de 
Catalunya, 2012. [Document inèdit]

Els treballs van consistir en el control arqueològic de les 
tasques d’enderroc dels elements arquitectònics més significatius 
i l’excavació de cinc sondejos arqueològics. 

Els treballs van permetre confirmar les dades documentals 
existents que parlen de la urbanització del carrer a partir del 
segle xiii i la construcció de les finques actuals entorn dels segles 
xiv-xv, moment en què es va tancar el perímetre emmurallat en 
aquest sector. 

Es van conservar dos arcs diafragmàtics construïts als segles 
xv-xvi, atesa la presència de produccions ceràmiques d’aquesta 
cronologia en els estrats que s’hi adossen. La façana posterior de 
la finca, que en primera instància donava a l’intervalum, també 
ofereix una cronologia relativa entorn dels segles xv-xvi, tant pel 
tipus de parament com per les restes ceràmiques identificades.

Altres elements identificats en els sondejos ens parlen de 
l’evolució de la finca del número 60, com el tapiat i l’escapçament 
de l’arc gòtic o la construcció d’un paviment de lloses, datat 
entorn del segle xvii per un fragment de ceràmica decorada 
amb reflex metàl·lic.

Les reformes identificades també inclouen construccions 
d’època moderna i contemporània, com el cup de vi identificat 
a la finca del número 60 i adossat a l’arc escapçat, o el gran cup 
localitzat al pati posterior, així com altres elements com ara cla-
vegueres i enllosats.

Fig. 1. Mapa topogràfic de Cardona amb la ubicació de la finca objecte 
d’estudi. (Font: ICGC) 
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La muralla de la vila també va poder ser identificada en una 
cala al pati de la finca número 62 (sondeig 5), associada a un 
estrat amb materials dels segles xv-xvii.

des d’Arqueologia de la Catalunya Central [Vic, 13-15 desembre 
2012]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2014, p. 238-239.

Castro, Òscar de. «Memòria de la intervenció arqueològica 
al carrer de Graells, 60-62. Cardona, Bages». Arxiu del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, 
2012. [Document inèdit]

21.  PLAÇA DE L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA  
DE CAMPS (LA FONOLLOSA, BAGES)

Nom del jaciment: Plaça de l’església de Santa Maria de 
Camps
Municipi: La Fonollosa
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 390.656,0; Y: 4.625.887. Altitud: 586 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Òscar Trullàs Ledesma (Arqueòlegs.cat, SL)
Promotor: Ajuntament de La Fonollosa 
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Òscar Trullàs (Arqueòlegs.cat, SL)

Descripció
La intervenció arqueològica efectuada a la plaça de l’església de 
Camps (la Fonollosa, Bages), va derivar de les obres de reordena-
ció del ferm de l’espai públic situat al davant i al lateral de ponent 
de l’església de Santa Maria de Camps. Amb l’obertura de les 
cales de sondeig i amb caràcter preventiu, es pretenia constatar la 
preservació o no al subsòl de restes d’interès arqueològic lligades 
a l’antiga església i al cementiri adjacent, i determinar, en el cas 
de localitzar-ne, quines mesures correctores caldria emprendre 
per no afectar-les i poder executar l’obra projectada. En aquest 
punt del nucli urbà està documentada l’existència del cementiri 
de la vila fins ben entrat el segle xix.

L’església era situada dins l’antic terme del castell de Caste-
lltallat, al lloc de Camps. Molt aviat devia adquirir la categoria 
de parròquia, que encara conserva avui, després d’un període de 
dependència com a sufragània de l’església de la Santa Creu de 
Fonollosa. 

Del temple romànic, tenint en compte que l’edifici va ser 
reedificar de nou al segle xviii, no en queda pràcticament res. 
L’únic vestigi que recorda d’una manera palpable l’antiga cons-

Fig. 2. Detall de la muralla localitzada en la cala efectuada al pati de la 
finca número 62 (Castro, 2012).

Totes les estructures identificades al subsòl de la finca es 
recolzen directament sobre nivells geològics, els quals apareixen 
a pocs centímetres del nivell de circulació actual. Aquest fet va 
fer dubtar del grau de conservació d’estructures anteriors (Castro, 
2012).

Els treballs efectuats no van permetre localitzar cap element 
que remeti a l’existència d’una adoberia al lloc de la intervenció, 
tal com s’apunta en els estudis històrics existents.

Fig. 3. Aspecte general de la finca un cop acabada la intervenció 
(Castro, 2012).

Bibliografia

Castro, Òscar de. «Estudi d’un edifici baixmedieval de la ciutat 
de Cardona. Carrer de Graells, 60-62». A: Actes de les II Jorna-

Fig. 1. Ubicació de la zona on es va dur a terme la intervenció 
(rectangle) dins el nucli de Camps. (Font: ICGC) 
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trucció és un petit fragment d’absis, corresponent a la socolada, 
que reposa sobre els fonaments.

Per bé que aquests vestigis són molt migrats, sembla que 
corresponen a una obra romànica força avançada, probablement 
del segle xii o del començament del xiii. Alhora, davant el soler 
del portal, hi ha un conjunt de làpides sepulcrals romàniques, 
datades al segle xiii, que mostren unes formes escultòriques ben 
interessants. 

El projecte d’intervenció proposava dur a terme una actuació 
de caràcter preventiu consistent en l’obertura manual de fins 
a quatre cales de sondeig a l’àrea on es van executar les obres. 
Finalment, però, per obtenir una visió representativa, tot i que 
parcial, del subsòl de la plaça, es van obrir cinc cales de planta 
quadrada, amb unes dimensions d’1,5 m de costat i una potència 
variable (entorn dels 0,35 m), segons la cota de rebaix requerida 
per l’obra per assentar el nou paviment, i també per la localització 
de restes inhumades o estructures d’interès arqueològic. 

La intervenció arqueològica es va dur a terme entre els dies 
25 de novembre i 1 de desembre de 2013, sota la direcció de 
l’arqueòleg Òscar Trullàs i Ledesma, de l’empresa Arqueòlegs.
cat, SL. 

L’obertura de les cinc cales de sondeig va permetre documen-
tar fins a vuit inhumacions. Dues inhumacions, les localitzades 
a les cales 2 i 5, presenten coberta amb lloses, motiu pel qual no 
va ser possible l’observació in situ de les restes inhumades. En 

l’existència d’una caixa de fusta. En aquest cas, la datació preli-
minar se situaria entre els segles xvii i inici del xx. 

Un altre aspecte a tenir en compte és la poca profunditat a 
què afloren les inhumacions en alguna cala, com en el cas de la 
cala 4. 

Així doncs, els resultats obtinguts en la intervenció van ser 
positius en tots els casos, malgrat que les característiques de la 
intervenció, cales de sondeig, i les seves dimensions, només van 
permetre obtenir una visió parcial i reduïda de les restes de la 
necròpolis. 

Bibliografia

Achón, Oriol. «Proposta d’intervenció arqueològica a realitzar 
a la plaça de Camps (Fonollosa, Bages)». Arxiu del Servei d’Ar-
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22.  EDIFICI DE L’ARC DEL CARRER D’EN BOTÍ, 
1-3 (MANRESA, BAGES)

Nom del jaciment: Edifici de l’Arc del carrer d’en Botí, 1-3
Municipi: Manresa
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 402.324,3; Y: 4.619.783,5. Altitud: 
231 m sobre el nivell del mar
Direcció: Òscar Trullàs i Ledesma i Oriol Achón 
(Arqueòlegs.cat, SL)  
Promotor: Grup Vilà-Vila
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Òscar Trullàs i Ledesma (Arqueòlegs.cat, 
SL)

Descripció
Arran del projecte d’enderroc parcial de l’edifici situat entre 
els números 1-3 del carrer Botí i tenint en compte la protecció 
establerta pel Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni 
històric, arquitectònic, arqueològic, paleontològic, geològic o 
paisatgístic de Manresa per a aquest edifici, l’Arc d’en Botí, 
es va plantejar la necessitat d’elaborar l’estudi de paraments i 
documentació gràfica i planimètrica de l’interior de l’estructura. 
Es va entendre que l’espai d’interès per intervenir-hi era el 
format per la planta baixa (on encara s’observen les restes d’arcs 
gòtics), el subterrani i la part d’edifici conservada sobre els arcs, 
visible des del mateix carrer. Alhora, la conservació dels arcs 
ogivals i la finestra geminada va comportar que es plantegés 
la necessitat de fer un seguiment arqueològic del desmuntatge 
parcial de l’edifici per assegurar la conservació correcta de les 
estructures protegides. Els treballs van tenir lloc durant els 
mesos de setembre i desembre del 2013 sota la direcció dels 
arqueòlegs Oriol Achón i Òscar Trullàs, ambdós de l’empresa 
Arqueòlegs.cat, SL. 

L’edifici ha estat objecte de múltiples reformes i modifica-
cions de l’estructura externa i interna, lligades de ben segur al 
context històric que ha viscut la ciutat de Manresa al llarg del 
temps. Les estructures més antigues de l’edifici són al soterrani, 
amb murs alçats amb blocs de pedra poc escairada, de mida 
mitjana i sense presència de maons utilitzats com a falques o 
filades. Afloren, alhora, les restes d’un mur escapçat en direcció 
est-oest, que marcaria una línia de façana primerenca, modi-

Fig. 2. Ubicació de les cales davant l’església de Santa Maria. 

aquest cas, i malgrat no haver estat excavats, es parlaria d’una 
forquilla cronològica entre els segles xii i xv, seguint la tipologia 
de les tombes. 

Pel que fa a la resta d’inhumacions, presenten fossa simple 
i fragments de claus en algun dels casos, possible indicador de 
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ficada posteriorment a l’alçada del carrer Botí i que entre els 
segles xviii i xix va acabar ocupant part de la vorera i del mateix 
carrer. També en aquest punt es documenta un forat de cub, el 
qual mantindria una estreta relació amb la tina que s’hi adossa. 
Aquesta fase (fase i), s’ha d’emmarcar en el gran moment de 
creixement i esplendor que va viure la ciutat entre el final del 
segle xiii i el començament del xix. 

D’aquest primer habitatge, en formarien part els arcs ogivals 
i les dues finestres geminades exteriors. El cos primerenc, però, 
actualment és parcialment inserit a l’interior de l’edifici (planta 
baixa), on és visible per la presència de dos arcs ogivals més i 
diversos peus de columnata. Malgrat que en segles posteriors els 
arcs i les voltes es van reconstruir amb maons en plec de llibre, la 
ubicació i l’aparell els situarien en el marc cronològic indicat més 
amunt. El tancament dels arcs exteriors fa pensar, alhora, que po-
drien formar part d’un porticat obert més gran, tapiat en èpoques 
posteriors, que generava el pas sota cobert ara ja visible. L’antic 
habitatge baixmedieval s’hauria anat reformant fins a època re-
cent. En són un exemple el finestral i l’arc superior d’aquest al 
mur de la joieria o l’assentament de l’arc del carrer Sant Miquel 
a l’extrem de ponent. També es veuen aquestes actuacions a l’arc 
nord, on una modificació al parament marca una reparació a la 
part de connexió de l’arc amb el mur esquerre.

El cos format per l’edifici de l’Arc d’en Botí presenta un 
primer parament compost per blocs de pedra de mides irregu-
lars, poc escairats, molt desgastats i amb formes rectangulars i 
quadrangulars. Aquesta primera fase es mostra solidària amb 
ambdós arcs gòtics, i ofereix un marc cronològic vers el final del 
segle xiii i el segle xv. A la façana del carrer d’en Botí, aquest 
parament s’eleva fins a l’alçada del segon pis, on sobrepassa 
una gran finestra geminada, idèntica a la conservada al carrer 
Beates, la qual cronològicament s’ajustaria a la datació oferta 

anteriorment. A partir d’aquest punt el mur és format per tà-
pia, amb una cronologia molt posterior, als segles xvii-xviii 
(fase iii). D’altra banda, a la façana de la plaça que dóna accés 
al carrer Sant Miquel, el parament sembla anar-se diluint i, a 
partir de la coronació de l’arc, el parament canvia clarament cap 
a blocs de pedra rectangulars de mida mitjana, perfectament 
escairats i col·locats a trencajunts, sense que es documentin 
falques de maó, els quals es documenten fins al segon pis. La 
cronologia d’aquesta fase constructiva se situaria entre els se-
gles xv i xvi (fase ii). Al tercer pis, però, desapareixen i donen 
pas a un mur de blocs de pedra amb intercalació de línies de 
maons, dels segles xvii-xviii (fase iii). La part superior de 
l’edifici presenta una cronologia contemporània, dels segles 
xix-xx (fase iv).

A l’interior de l’edifici adossat al cos que s’assenta sobre els 
arcs d’en Botí, l’aparell de blocs perfectament escairats i rectan-
gulars de la fase ii (segles xv-xvi) aflora a les primeres filades 
de l’àmbit 0.E, 0.I i parets sud dels àmbits 0.D, 0.F i 0.G. Te-
nint en compte la llinda (1831) de la porta del carrer d’en Botí, 
el parament dels murs de façana i la documentació de com el 
nou habitatge amplia les dimensions endinsant-se més enllà dels 
límits del carrer, sembla clar que els propietaris van deure apro-
fitar moments de permissivitat després de la guerra del Francès 
per ocupar aquest espai sense problemes. Una segona llinda, en 
aquest cas al carrer Sant Miquel i amb data de 1814, fa referència 
a la reconstrucció després de la crema de la ciutat per les tropes 
napoleòniques. Malgrat aquesta data, algunes de les parets mes-
tres de l’habitatge i mitgeres entre habitatges sembla que pre-
sentin una cronologia anterior, al principi del segle xviii, quan, 
després de la crema de la ciutat el 1713 per les tropes felipistes 
durant la Guerra de Successió, la gent de Manresa va iniciar amb 
força la reconstrucció de la ciutat. Es coneix per la documentació 
existent que la destrucció va ser especialment virulenta als carrers 
d’en Botí i Sant Miquel, fet que va causar la destrucció de l’habi-
tatge del qual només es van conservar les estructures massisses de 
fonamentació baixmedievals, que es deurien reaprofitar per alçar 
el nou edifici, amb fases dels segles xviii i xix. Les reformes no 
es van aturar, i se n’observen modificacions successives al llarg 
dels segles xix i xx.
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23.  DIPÒSIT DE RESIDUS DEL BAGES 
(MANRESA, BAGES)

Nom del jaciment: Dipòsit de residus del Bages
Municipi: Manresa
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 404.857; Y: 4.617.600. Altitud: 369 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Eduard Sánchez Campoy (Akhesa, SL)
Promotor: Consorci del Bages per a la Gestió de Residus
Any de la intervenció: 2011-2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Fig. 1. Arc observable des del mateix carrer d’en Botí.  
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Descripció
La intervenció va ser motivada per l’«Estudi d’impacte ambi-
ental del projecte d’ampliació del dipòsit de residus del Bages», 
redactat a requeriment del Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 

Els treballs van consistir en la prospecció arqueològica super-
ficial a tota la zona afectada pel projecte i el seu entorn immediat. 

24.  CARRER SERAROLS (MANRESA, BAGES)

Nom del jaciment: Carrer Serarols
Municipi: Manresa
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 402.470; Y: 4.619.839. Altitud: 239 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Eduard Sánchez Campoy (Akhesa, SA)
Promotor: Aigües de Manresa, SA
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
El carrer de Serarols és situat a ponent de la ciutat medieval i el 
centre històric de Manresa, on un seguit d’intervencions al seu 
entorn han posat al descobert diverses restes amb una cronologia 
que oscil·la entre l’època ibèrica i el segle xiii dC, quan l’àrea 
estava ja plenament urbanitzada. 

Fig. 1. Foto aèria de la zona estudiada. (Font: ICGC)

La intervenció no va aportar cap resta arqueològica o pa-
leontològica, però es van localitzar set barraques de pedra seca 
datables, per la tipologia, entre els segles xviii i xix i restaurades 
al llarg del segle xx (Sánchez, 2012: 16). 
 

Fig. 2. Barraca de vinya número 9 (Sánchez, 2012). 
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Fig. 1. Ubicació del carrer de Serarols.  

Fig. 2. Aspecte del carrer Serarols un cop aixecat el paviment actual.
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Davant d’aquests indicis, la presentació del projecte de reur-
banització del carrer Serarols, promogut per l’Ajuntament de 
Manresa i Aigües de Manresa, va aconsellar fer el seguiment 
arqueològic de tota la remoció de terres derivades dels treballs. 

Els treballs no van aportar cap novetat al coneixement his-
tòric de la zona, atès que no es va localitzar cap resta d’interès 
arqueològic. Amb tot, cal tenir present que a més de mig carrer 
en avall les obres de millora del clavegueram i la construcció late-
ral d’un bloc de pisos ja havia alterat la zona, on la superficialitat 
del substrat geològic rocós resultava evident (Sánchez, 2013). 
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25.  CARRER SOBRERROCA (MANRESA, BAGES)

Nom del jaciment: Carrer Sobrerroca
Municipi: Manresa
Comarca: Bages
Coordenades UTM: 402.604; Y: 4.620.070. Altitud: 239 m 
sobre el nivell del mar
Direcció: Eduard Sánchez Campoy (Akhesa, SA)
Promotors: Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa, SA
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
El carrer Sobrerroca és ubicat dins el teixit urbà de la Man-

resa medieval i preserva encara elements d’època baixmedieval. 
 

Els treballs no van aportar novetats destacables sobre el pas-
sat antic o medieval de la ciutat, ja que probablement el nivell 
de circulació en aquells moments seria sobre el mateix substrat 
geològic rocós. Tanmateix, es van poder documentar diversos 
elements d’interès patrimonial:

 
- Claveguera antiga: L’estructura està excavada al centre del 

carrer i a uns 60 cm de fondària respecte al nivell de circula-
ció actual. La claveguera està tallada a la roca mare i presenta 
una secció de 50 cm d’amplada per 40 cm de fondària. La 
coberta antiga estava desapareguda i l’estructura es va trobar 
tapada per un forjat de formigó reforçat en alguns punts 
amb vareta de ferro. El lateral del costat est es va retallar 
per eixamplar-la, i així encabir-hi el tub corrugat de la nova 
claveguera. Aquesta estructura podria haver estat un brancal 
de la sèquia que s’esmenta en la documentació antiga. 

Fig. 1. Ubicació del carrer Sobrerroca. 

La presentació del projecte de reurbanització del carrer So-
brerroca, promogut per l’Ajuntament de Manresa i Aigües de 
Manresa, va comportar la realització d’una intervenció preven-
tiva de seguiment dels moviments de terres derivats de les obres. 

Fig. 2. Detall de la claveguera amb l’estratigrafia sobreposada 
(Sánchez, 2013). 

- El Pou de la Gallina: Es tracta d’un pou retallat a la roca, de 
planta circular, d’1,35 m de diàmetre i una fondària de 15 m 
des del nivell de circulació actual. El pou no és perfectament 
cilíndric sinó que s’eixampla en fondària fins a un diàmetre 
inferior de quasi 2 m, i per tant té una secció lleugerament 
troncocònica. A 5 m de fondària es conserva una plataforma 
feta amb obra de maó (a l’estil volta catalana) amb un accés 
quadrat a l’espai inferior, de 45 cm de costat. Al costat de la 
casa on s’adossa es conserven restes molt podrides d’ancorat-
ges de ferro que ben segur sustentaven el tub i el mecanisme 
d’una bomba mecànica per accionar l’aigua vers la superfície. 
El pou recull filtracions d’aigua natural, tot i que en època 
de sequera deuria actuar de cisterna per emmagatzemar-la.

Aquest pou tindria un ús públic i s’aprofitaria per al con-
sum del veïnat. L’aigua també es donava als malalts perquè 
es creia que podia curar.

Al costat del Pou de la Gallina es va construir una ca-
pella, coneguda amb el nom de capella del Pou de la Gallina 
o també capella del Pouet de Sobrerroca. Es va començar a 
construir cap al 1730, ja que hi ha la notícia de la donació 
dels baixos de la casa, per part de Pere Oliveras, per a aquesta 
finalitat.

L’augment de les activitats comercials i la població al 
carrer més important de la ciutat, ja que hi arribava el camí 
de la muntanya a través del portal de Sobrerroca, va fer que 
el Comú es plantegés treure el pou del mig del carrer. 
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Un acord municipal de 28 de maig de 1861 va decidir 
inutilitzar el pou construint una volta al mig del carrer, però 
els veïns es van queixar, ja que deien que els feia falta el pou. 
Així, un acord municipal de 4 de juny del mateix any va acor-
dar rehabilitar-lo, però posant el brocal de forma que ocupés 
com menys lloc millor, i per això es va decidir posar-lo a tocar 
la paret d’entrada de la capella.

ovalada de 4,55 i 3,90 m) com per la bona factura (coberta de 
volta i amb un revestiment intern de cairons vitrificats de 38 
x 38 cm). És la tina més gran coneguda fins ara en el context 
de la comarca del Bages i molt més gran que les altres que es 
coneixen pels encontorns. 
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26.  BALMA DEL GAI (MOIÀ, BAGES)

Nom del jaciment: Balma del Gai 
Municipi: Moià
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 428.509; Y: 4.629.858. Altitud: 760 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Pilar Garcia-Argüelles i Andreu, Lluís Lloveras 
Roca i Jofre Costa Rodríguez
Promotor: Grup Vilà-Vila
Any de la intervenció: 2012-2013
Autors de la fitxa: Jordi Nadal, Lluís Lloveras, Jofre Costa i 
Pilar Garcia-Argüelles

Descripció
El jaciment ja és conegut perquè es va presentar a les Jornades 
anteriors, celebrades a Manresa (2010) i Vic (2012) (Garcia-
Argüelles et al., 2012; 2014). Cal recordar només que la Bal-
ma del Gai és un abric situat al municipi de Moià en direcció 
Collsuspina. Presenta un desenvolupament estratigràfic simple, 
format per tres nivells: nivell superficial (amb materials remenats 
d’època epipaleolítica fins a fases modernes); nivell i (estricta-
ment les ocupacions epipaleolítiques, tant microlaminars com 
geomètriques), i el nivell ii (un paquet format per gelifractes, 
estèril, que és l’inici de la seqüència).

L’excavació es va fer entre el 16 de juliol i el 6 d’agost i hi van 
intervenir una mitjana de 12 persones diàriament. Es va interve-
nir en 13 dels 20 quadres oberts i es van retirar 733 l de sediment, 
que va ser flotat i garbellat, que representen una mitjana de 15 
cm de profunditat. Es van fer 1.346 registres, tant d’indústria 
lítica (majoritàriament sobre sílex), restes òssies (majoritària-
ment de conill) i malacofaunístiques (normalment conquilles 
de l’espècie Cepaea nemoralis) i carbons individualitzats. Entre 
la indústria lítica, les peces retocades són fonamentalment gra-
tadors ungiformes i elements de dors, que refermen l’atribució 
cronocultural a l’epipaleolític microlaminar. 

Al final de la campanya, gairebé a tota la zona del quadre 
3 es va arribar al punt de contacte entre el nivell i i el ii, i es 
començava a veure també la transició al quadre 4 (Fig. 1).

Si bé pel que fa a la cultura material no es pot destacar cap 
element d’especial singularitat trobat en aquesta campanya, cal 
citar l’aparició d’una resta de peix que, tot i que no té cap valor 
quantitatiu, té un valor qualitatiu a l’hora d’interpretar les es-
tratègies d’aprofitament dels recursos al voltant del jaciment. Es 
tracta d’una vèrtebra de peix que va aparèixer  durant les tasques 
de garbell del sediment del quadre H3, entre les cotes 170 i 180, 
per tant gairebé a la base del nivell i. El número d’inventari és 

Fig. 3. Aspecte del Pou de la Gallina un cop aixecat el paviment del 
carrer (Sánchez, 2013).

El nom del pou (Pou de la Gallina) deriva d’una llegenda, 
que es va incloure a la memòria de la intervenció (Sánchez, 
2012). 

- Tres tines: Dues de les tines presenten unes característiques 
molt comunes en aquest tipus de construcció, habitual a la 
zona. La tina 3 (ubicada a la finca número 18 del carrer) pre-
senta, en canvi, unes característiques monumentals, tant per 
les dimensions (8 m de fondària i uns diàmetres de la planta 

Fig. 4. Aspecte de la volta de la tina 3 (Sánchez, 2013).  
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H3 2115. La determinació específica, realitzada pel doctor Ar-
turo Morales, del Laboratori d’Arqueozoologia de la Universitat 
Autònoma de Madrid, estableix que aquesta resta correspon a 
una truita (Salmotrutta) (Fig. 2). La singularitat que es dóna a 
aquesta peça és que, si bé no són infreqüents les restes de peix 
als jaciments arqueològics del paleolític superior i l’epipaleo-
lític (a l’àrea catalana es podrien citar les restes recuperades a 
jaciments com la Balma Margineda o la Bauma del Serrat del 
Pont, només per citar un parell d’exemples de l’epipaleolític o 
el mesolític), és la primera resta de peix localitzada al jaciment 
i que significa que l’actual riera que passa pròxima al jaciment 
portava durant l’epipaleolític prou cabal d’aigua perquè es po-
guessin depredar peixos. A banda, amplifica l’espectre alimentari 
de les poblacions que van ocupar la balma, que ja per si mateix 
era molt divers, amb restes escasses però significatives de frui-
tes silvestres, cargols terrestres, aus, mamífers de mida gran i, 
especialment, conills.

Paral·lelament a les excavacions, la recerca sobre el material 
recuperat a la Balma del Gai durant el 2013 es caracteritza per 
l’estudi que una investigadora adscrita a l’equip (Elisabet Volart) 

patró de fragmentació estandarditzat que permet l’aprofitament 
d’aquests nutrients. Aquesta recerca va ser presentada com a 
treball de pràcticum i està en vies de publicació.

Datacions
Durant l’any 2013, es van obtenir dues noves datacions per al 
nivell i, concretament de diferents sòls d’habitació de les ocu-
pacions microlaminars:

-OxA-27437, una mostra de carbó vegetal (10.200±50 BP).
-OxA-29608, una mostra de banya de cérvol (11.440±50 

BP).
Aquests resultats són coherents amb les altres datacions que 

s’havien obtingut fins aleshores, tot i que la primera sembla mas-
sa jove respecte a la profunditat en què es va recuperar, per la 
qual cosa es considera més fiable la segona.
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27.  DOLMEN DEL CUSPINAR (MOIÀ, BAGES)

Nom del jaciment: Dolmen del Cuspinar
Municipi: Moià
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 429.500; Y: 4.629.463. Altitud: 833,3 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Jofre Costa Rodríguez i Cristina Casinos Molina
Promotor: OAL Museu Municipal de Moià
Any de la intervenció: 2012
Autors de la fitxa: Jofre Costa i Cristina Casinos 

Motiu de la intervenció
La intervenció arqueològica va ser promoguda per l’OAL Museu 
Municipal de Moià i motivada pel mal estat de conservació de 
l’element patrimonial i del seu risc de degradació, ja que presen-
tava un grau d’erosió elevat, amb alguns dels ortòstats caiguts. 
D’altra banda, es va voler continuar l’estudi de l’estructura fune-
rària, ja coneguda, fet que va permetre recuperar alguns mate-
rials arqueològics, tot i que l’interior de la càmera ja havia estat 
excavat als anys seixanta.

Antecedents i descripció
Es tracta d’una cista trapezoïdal oberta orientada de nord a sud 
amb una lleugera inclinació cap al nord-oest. Només se’n con-
serven tres lloses laterals dretes. El dolmen va ser excavat durant 
els anys 1954 i 1957 per Ricard Batista i Josep de Calassanç 
Serra i Ràfols. La llosa que va fer de coberta segurament va 
ser desplaçada durant les reutilitzacions posteriors. El túmul, 

Fig. 1. Punt de contacte entre el nivell i i ii al quadre 4.

Fig. 2. Resta de truita (Salmo trutta) localitzada a la Balma del Gai (H3 
2115).

va fer sobre les restes de grans mamífers, concretament sobre els 
ungulats. L’estudi se centra en l’aprofitament del moll de l’os de 
parts anatòmiques de baixa aportació càrnia, concretament els 
ossos dels autòpodes (metàpodes i falanges), en què s’observa un 
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molt erosionat, segurament devia tenir un perímetre ovalat, i el 
diàmetre més gran corresponia a l’eix longitudinal de la cambra.

Resultats
En les excavacions efectuades a mitjan anys cinquanta i seixanta 
es van trobar restes arqueològiques i antropològiques.

En la intervenció del 2012 el material obtingut constava 
de 76 peces, entre les quals: 13 de malacologia, 8 fragments 
ceràmics, 5 de sílex (1 gratador), 13 fragments de carbó, 17 frag-

ments ossis (1 dentició), 2 fòssils marins, 1 cassoleta, 14 quars, 
2 denes i 1 plom.

Les restes estan dipositades a l’OAL Museu Municipal de 
Moià.
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28.  ESGLÉSIA DE SANT PERE DE VILAMARICS 
(MONISTROL DE MONTSERRAT, BAGES)

Nom del jaciment: Església de Sant Pere de Vilamarics 
Municipi: Monistrol de Montserrat 
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 401.586,2; Y: 4.611.986,6. Altitud: 
275 m sobre el nivell del mar
Direcció: Jordi Roig Buxó (Arrago, SL)
Promotor: Patronat de la Muntanya de Montserrat
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Jordi Roig Buxó (Arrago, SL)

Descripció
L’edifici de l’església de Sant Pere de Vilamarics s’alça dins un 
bosc entre els termes de Marganell, Castellbell i el Vilar i Sant 
Vicenç de Castellet, dins del terme de Monistrol de Montserrat. 
L’església consta d’una sola nau capçada per un absis semicircular, 
orientat a l’est, al centre del qual s’obre una finestra de doble 
esqueixada, rematada amb un arc de mig punt monolític. La 
nau havia estat coberta amb una volta de pedra, ara esfondrada, 
que arrencava d’una simple cornisa aixamfranada que ressegueix 
tot l’edifici, excepte el mur de ponent, i s’estén també a l’interior 
de l’absis, que, a diferència de la nau, encara conserva la coberta 
de quart d’esfera. El parament té un aparell regular, amb pedres 
escairades i disposades en fileres regulars. L’entrada al temple es 
feia a través d’una porta situada al final del mur de migdia. La 
porta té un arc de mig punt fet amb dovelles de mida grossa, 
que estan emmarcades per una motllura. A sobre del mur de 
ponent hi ha un petit campanar d’espadanya d’una sola obertura 
amb el cimal trossejat. Tota l’obra de l’edifici sembla unitària i 
atribuïble al període romànic ple del segle xii. Està en runes, 
amb la coberta esfondrada, però es mantenen en alçat les parets 

Fig. 1. Plànol de situació del jaciment.

Fig. 2. Aspecte del dolmen (foto orientada al nord-est).

Fig. 3. Aspecte del dolmen un cop delimitat al terreny.
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perimetrals i l’absis semicircular, així com el mur de tanca del 
clos del cementiri de migdia.

Pel que fa a les notícies històriques, se sap que el lloc apareix 
documentat l’any 921 quan el comte Sunyer de Barcelona i la 
seva muller, Riquilda, van donar al monestir de Santa Maria de 

La intervenció arqueològica, la va fer durant el mes d’octubre 
de 2013 l’empresa Arrago, SL, amb la direcció de l’arqueòleg 
Jordi Roig. Els treballs van ser promoguts i finançats pel Patro-
nat de la Muntanya de Montserrat. L’objectiu d’aquesta primera 
actuació puntual va ser el desenrunatge i la neteja de vegetació i 
terres de l’interior de l’església, que cobrien tota la nau i l’absis. 
Aquest nivell era format per pedres i lloses caigudes de la volta 
i teules de la coberta, amb un gruix d’entre 30 i 50 cm. D’aques-
ta manera, va ser possible observar que el darrer paviment que 
cobria la nau abans de l’incendi de la Guerra Civil era de rajols 

Fig. 1. Entrada de l’església pel costat de migdia i els peus de la nau. 

Ripoll diversos béns i objectes, entre els quals hi figurava l’alou 
situat al comtat de Manresa, a l’apèndix de Montserrat a Villa de 
Milech. El 925, el bisbe Jordi de Vic va fer donació al monestir 
de Ripoll, entre d’altres, dels delmes de l’alou de Vila de Milech, 
que ja havia donat el comte Sunyer al monestir. Es creu que 
aquesta denominació de Villa de Milech correspon al topònim 
de Vilamarics. L’any 1936, en relació amb els esdeveniments 
de crema d’esglésies a l’inici de la Guerra Civil Espanyola, Sant 
Pere de Vilamarics va ser cremada. Durant l’incendi sembla que 
el sostre es va esfondrar, i va quedar en runes.

Fig. 2. Planta general de l’església.

Fig. 3. Vista de l’interior de l’església, la zona de la capçalera, abans i després de la intervenció arqueològica de retirada de runa. 
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rectangulars d’argila cuita, amb dues graonades transversals a 
la nau fetes de pedra, que l’estructura en tres espais. En alguns 
punts, aquest paviment es trobava enfonsat, segurament per la 
caiguda de la volta i pel pes acumulat de l’enderroc que el cobria, 
així com per la poca consistència del terreny de sota. Aquest fet 
ens indicaria la presència de tombes o bé sitges per sota d’aquest 
paviment enrajolat. 

Les dues graonades que divideixen l’espai de la nau estan 
fetes amb graons rectangulars de pedra cairejada i s’estenen de 
punta a punta de la nau, amb una alçada d’uns 10 cm cada un. 
El primer dóna accés a un espai quadrat on es localitza una 
base d’altar lateral de suport d’un possible retaule o imatge no 
conservada, situada al cantó de tramuntana i adossada a la paret 
nord. La segona graonada dóna accés a l’absis i a l’espai de l’altar. 
L’absis es troba en un estat de conservació precari i presenta dues 
esquerdes profundes que arriben a la volta de mig punt que el 
cobria. Tot el sòl de l’absis era cobert de runa, amb presència 
de grans blocs de pedra, que no van ser retirats del tot, i que 
correspondrien a la base de la mesa de l’altar. A la part central 
de la nau, i tocant al desnivell del primer graó, es va localitzar 
una possible tomba coberta amb una llosa de pedra trencada. En 
aquest espai, el terreny hauria cedit i hi havia un petit sot. Podria 
correspondre a un enterrament d’època moderna, tal vegada d’al-
gun rector. En aquest mateix punt, i afectant la possible tomba, es 
va localitzar un forat d’espoli, que també tallava, en part, l’estrat 
de runa superficial i part del graó. 

Els nivells excavats corresponien a la runa generada després 
de l’incendi de l’església, de manera que el material localitzat 
es pot datar amb anterioritat a 1936, i concretament entre el 
final del segle xviii i el segle xix. No va ser gaire abundant i 
a més es va localitzar molt fragmentat, fet que constata que la 
pràctica totalitat dels objectes i del mobiliari que hi podia haver 
a l’església abans de l’incendi, si és que n’hi havia gaires, van 
ser retirats i recuperats en aquell moment o abans. Ens referim 
especialment a tots els elements litúrgics, com ara imatges, creus 
i fins i tot l’ara de l’altar, que no va aparèixer durant l’excavació. 
D’aquesta manera, els materials recuperats per sota i entremig 
d’aquest nivell d’ensorrada del sostre i la teulada no arriben a la 
trentena d’elements, i corresponen a objectes trencats i en desús 
que havien quedat a l’edifici abans de l’incendi del 1936. Així, pel 
que fa al material metàl·lic, cal destacar dos tiradors de bronze 
del segle xviii d’un calaix d’un moble de fusta, les restes d’un 
canelobre de bronze doblegat i trencat en dues parts, i la peça de 
suspensió de bronze d’una llàntia d’il·luminació del sostre, també 
del segle xviii. També es van recuperar una quinzena de claus 
de ferro que probablement correspondrien a les llates de la porta 
de fusta, així com dues anelles o tiradors, també de ferro, i dues 
frontisses. Pel que fa al material ceràmic, sols es van recuperar 
alguns fragments d’un plat d’Alcora amb decoració policroma, 
i els fragments d’un pitxell o gerret d’altar de ceràmica vidrada 
de color groc, ambdós del segle xix. També es van recuperar 
restes d’objectes de vidre, com ara el cos d’ampolla d’un quinqué 
d’opalina blanca del segle xix, i diversos fragments de vidre de 
finestra termoalterats i doblegats per l’acció del foc.
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29.  CASTELL DE ROCAFORT (EL PONT  
DE VILOMARA I ROCAFORT, BAGES)

Nom del jaciment: Castell de Rocafort
Municipi: El Pont de Vilomara i Rocafort
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 410.628,8; Y: 4.618.835. Altitud: 
467,6 m sobre el nivell del mar
Direcció: Jordi Roig Buxó (Arrago, SL)
Promotors: Villages Immobles, SL, Associació de Veïns de 
Rocafort i Fundació Privada de Rocafort
Any de la intervenció: 2013 
Autor de la fitxa: Jordi Roig Buxó (Arrago, SL)

Descripció
El castell de Rocafort és situat a la part central del terme munici-
pal del Pont de Vilomara i Rocafort, a tocar d’aquest últim poble, 
ja dins la comarca del Bages. L’origen del castell de Rocafort 
s’hauria d’enquadrar en algun moment del segle xi. 

El conjunt defensiu es trobava en un estat ruïnós i les restes 
quedaven pràcticament ocultes dins l’espessa vegetació boscosa, 
a dalt d’un petit turó que s’alça al costat esquerre de la carretera, 
poc abans d’arribar al poblet de Rocafort (a un quilòmetre es-
càs), venint del Pont de Vilomara. El turó on s’assenta el castell 

forma part d’un dels contraforts nord-occidentals de la serra de 
Sant Llorenç, a l’esquerra de la riera de Mura, a 467,6 m sobre 
el nivell del mar. Les restes consistien en alguns murs que encara 
es trobaven dempeus i que afloraven per sobre de la vegetació al 
llarg de tot el turó. 

Alguns autors situen el castell de Rocafort al centre d’un ter-
me primitiu anomenat Nèspola, documentat per primera vegada 
el 926, i que, pretesament, comprenia els castells de Rocafort 
(que es va voler identificar com el mateix castell de Nèspola), 
Mura i possiblement el de Talamanca. Al final del segle x, aquest 
antic territori de Nèspola es va separar en els tres termes castrals 
esmentats. El terme del castell de Rocafort s’estenia amb els 
mateixos límits que l’actual Pont de Vilomara i Rocafort. Les 
notícies històriques i fonts textuals sobre la propietat del castell 
permeten deduir que era de domini comtal i que al seu terme 
hi havia importants alous comtals, fins i tot algunes esglésies. 
Tanmateix, el seu dret i domini van ser adquirits molt aviat per 
la família que es va anomenar Rocafort, que va tenir el castell en 
alou i van passar a ser-ne els senyors eminents. 

Fig. 1. Ubicació del castell de Rocafort en relació amb la població de 
Rocafort. (Font: ICGC)
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Durant el mes de març del 2013, l’Associació de Veïns de 
Rocafort, la Fundació Privada Museu de Rocafort i la propietat 
Villages Immobles, SL, van impulsar i promoure la primera ac-
tuació de recuperació del conjunt arquitectònic, que va consistir 
en la neteja i el desbrossament de la superfície del turó del castell, 
ocupat per una pineda, sota control arqueològic. La intervenció, 
la va dur a terme l’empresa Arrago, SL, sota la direcció de l’ar-
queòleg Jordi Roig Buxó. 

Un cop fetes aquestes primeres tasques de neteja i topografia 
bàsica del jaciment, va ser possible delimitar-ne millor l’estruc-
tura i les parts integrals, així com començar a intuir el potencial 
arqueològic i museològic de l’indret. Així doncs, l’excavació ar-
queològica va esdevenir molt interessant, i es va plantejar com 
una recuperació del conjunt, que es creia que es podia trobar 
en un bon estat de conservació i amb un alçat important de les 
parets i estances. En aquest sentit, cal tenir en consideració que 
el conjunt patrimonial del castell de Rocafort no disposava de 
cap tipus d’intervenció arqueològica. Resulta sorprenent que, 
tot i ser l’element més rellevant del patrimoni arquitectònic i 
arqueològic de la zona, mai no s’hi hagi efectuat cap excavació 
per conèixer-ne la història i recuperar les restes. D’aquesta ma-
nera, l’actuació realitzada al març del 2013 va esdevenir pionera 
en aquest sentit i significa l’inici de la recuperació d’aquest sin-
gular castell.

Amb la retirada de tota la vegetació i dels arbres del turó, 
se’n va poder observar el relleu original i localitzar diverses restes 
constructives i trams de murs que permetien intuir la distribució 
i l’organització espacial del castell original. Així, se’n poden dis-
tingir tres grans àrees, que correspondrien a les zones residencials 
i funcionals següents: el recinte sobirà, situat al cim del turó i 
que englobaria la part més alta i més escarpada del castell; el 
recinte jussà, emplaçat en una plataforma inferior al cantó oest, 
on el relleu és més aplanat i suau, i el fossat defensiu del costat 
de ponent. 

El recinte sobirà és situat al cantó sud-est del conjunt, està 
flanquejat per roques i penya-segats als cantons orientals i de 
migdia, i constitueix el punt més alt i més escarpat del turó, amb 
una extensió d’uns 535 m². És format per dos sectors: el sector 
del sud, on s’emplaça un cos construït de planta rectangular de-
limitat per quatre àmbits, i el sector nord, que coincideix amb la 
part més elevada, on hi ha una potent acumulació de pedres en 
forma de con (possible torre central) i les restes de dos murs pe-
rimetrals, que podrien formar part de les construccions d’aquest 
espai just al voltant de la torre. 

El recinte jussà es correspon amb el pendent més suau del 
turó, a la part oest, amb una extensió d’uns 475 m². Estaria li-
mitat a ponent pel gran fossat defensiu i, al costat nord, per uns 
penya-segats naturals. En aquesta zona, s’hi han documentat 
dues importants acumulacions de pedres i terres que formen 
suaus elevacions del terreny, que semblen producte de l’enderroc 
d’algunes edificacions. 

El gran fossat defensiu és situat al cantó oest del turó i està 
excavat i retallat a la roca natural. Envolta tot el costat de ponent 
del conjunt, més suau i accessible, i separa la plataforma inferior 
del recinte jussà de la terrassa en vessant suau del costat oest, a 
l’altra banda del conjunt edificat del castell. El fossat fa uns 48 
m de llargada i entre 5 i 8 m d’amplada, segons els punts. La 
profunditat actual oscil·la entre 6 i 7 m, considerant que la part 
del fons està reblerta per estrats arqueològics entre 50 cm i 150 
cm de potència.
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30.  INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA A 
L’EMPLAÇAMENT D’UNA TERRERA A RAJADELL 
(RAJADELL, BAGES)

Nom del jaciment: Emplaçament d’una terrera a Rajadell 
Municipi: Rajadell
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 326.436,8; Y: 4.595.838,5. Altitud: 
375 m sobre el nivell del mar
Direcció: Marta Fàbrega Espadaler (Atics, SL)
Promotor: CEDINSA
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Fig. 1. Espai on es va dur a terme la intervenció.
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Descripció
La intervenció va ser motivada per les mesures correctores deri-
vades del Projecte constructiu. Millora general. Desdoblament de 
l’Eix Transversal, C-25. Tram: Aguilar de Segarra-Manresa. En 
el punt on es va dur a terme la intervenció s’havia de controlar 
el rebaix de la zona on s’havia de situar temporalment una de 
les terreres emprades durant les obres. En un primer moment, la 
presència de l’arqueòloga havia de ser efectiva des de les tasques 
d’exhumació de la capa vegetal, però la direcció de l’obra no va 
comunicar les seves intencions fins que ja s’havien dut a terme 
part dels rebaixos. 

Així doncs, la intervenció va consistir en l’observació dels 
rebaixos al camp situat a l’est, un cop la capa vegetal ja estava 
extreta. En canvi, sí que es van poder controlar les tasques d’exca-
vació de les terres vegetals a la part més al sud, on encara restaven 
part dels nivells superficials. 

La intervenció als camps del nord de l’estació de Rajadell, en 
aquest cas als terrenys situats més a l’est, va permetre la compro-
vació de la inexistència d’evidències arqueològiques en aquesta 
zona (Fàbrega, 2012).

Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada pel projecte de construcció d’un 
parc eòlic de petites dimensions al TM de Rajadell. L’informe 
emès per la Secció d’Informació i Estudis del Servei d’Arque-
ologia sobre la memòria ambiental del parc eòlic de Rajadell, 
requeria una prospecció arqueològica. 

Els treballs van consistir en la prospecció superficial de tota 
l’àrea afectada pel projecte: espais ocupats pels aerogeneradors, 
camins d’accés, rases per al cablatge, línia d’evacuació, etc. (Re-
novis, 2012). 

Segons informacions dels STC, no es van localitzar restes 
d’interès patrimonial durant la intervenció.
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32.  POBLAT IBÈRIC DEL COGULLÓ  
(SALLENT, BAGES)

Nom del jaciment: Poblat ibèric del Cogulló
Municipi: Sallent
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 407.773,03; Y: 4.629.351,06. Altitud: 
475 m sobre el nivell del mar
Direcció: Meritxell Lladó Fité (Akhesa, SL)
Promotor: Ajuntament de Sallent
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada per desenvolupar el projecte 
destinat a l’obtenció de dades que permetessin millorar el co-
neixement del poblat ibèric del Cogulló, així com garantir-ne la 
recuperació i la dinamització cultural. 

En aquest sentit, es volia obtenir una seqüència estratigrà-
fica, completa i sòlida de l’evolució cronològica i estructural 
del jaciment, fet bàsic per poder bastir un discurs històric so-
bre aquest emplaçament ibèric. Durant la intervenció, també 
es van consolidar i posar en valor les estructures del jaciment 
amb l’objectiu de facilitar la comprensió del conjunt i la futura 
visita pública.

Els STC no disposen de dades referents als resultats d’aques-
ta intervenció. 
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Fig. 2. Treballs d’extracció de terres efectuats sota control arqueològic 
(Fàbrega, 2012).
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31.  MINIPARC EÒLIC AL TM DE RAJADELL 
(RAJADELL, BAGES)

Nom del jaciment: Miniparc eòlic al TM de Rajadell
Municipi: Rajadell
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 389.318,5; Y: 4.619.827. Altitud: 
674-668 m sobre el nivell del mar
Direcció: Jordi Chóren Tosar (Estrats, SL)
Promotor: Renovis Energías Catalunya, SL
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33.  BALMA SEPULCRAL DEL SAMUNTÀ  
(SÚRIA, BAGES)

Nom del jaciment: Balma sepulcral del Samuntà
Municipi: Súria
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 395.847; Y: 4.634.874. Altitud: 370 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Montserrat Río Carra (Atics, SL) i Agustín 
Gamarra (Gamarra & Garcia, conservació i restauració, SL)
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Direcció 
General del Patrimoni Cultural, Departament de Cultura, 
Generalitat de Catalunya.
Any de la intervenció: 2012 
Autor de la fitxa: Agustín Gamarra (Gamarra & Garcia, 
conservació i restauració, SL)

Descripció
L’empresa Gamarra & Garcia, conservació i restauració, SL, ha 
dut a terme les tasques de consolidació de la balma ubicada dins 
l’itinerari patrimonial del Samuntà (Súria).3 La intervenció res-
pon a la voluntat d’efectuar els treballs de conservació i restaura-
ció necessaris per garantir l’estabilitat d’aquest element i protegir 
les restes materials que conté (Fig. 1). L’arqueòloga Montserrat 
Río, de l’empresa Atics, SL, va dur a terme les tasques de control 
arqueològic de la intervenció (Río, 2013). 

La balma presentava diverses patologies. L’aportació de l’ai-
gua de pluja i l’acumulació d’humitat van donar com a resultat 
el desenvolupament de les arrels d’arbres i arbustos propers, que 
afecten el material petri. La formació geològica en forma de 
capes (diferents estrats per aportació de sediments), afavoreix que 
les arrels s’obrin camí entre les capes i provoquin desplacacions.

D’altra banda, van aparèixer esquerdes i fissures que van 
provocar desplacacions i pèrdua de material petri. Sens dubte, 
el punt central de la llosa pateix els esforços més grans, que són 
de compressió a la part superior i de tracció a la part inferior. 
Habitualment, els més difícils de suportar són els de tracció, i 
per això la patologia que es pot produir més habitualment és la 

3.  La Balma Sepulcral del Samuntà ha estat objecte de diverses intervencions 
arqueològiques des de l’any 2001. Pel seu mal estat de conservació es van 
emprendre diferents actuacions de consolidació i restauració a partir de l’any 
2011 (Río, 2013). 

fissura a la cara inferior, que progressa cap a la zona superior, fins 
que finalment es podria produir el trencament total.

L’obertura en forma d’esquerdes provoca l’entrada d’aigua 
de pluja. Atès que la pedra sorrenca és una roca sedimentària 
de tipus detrític, producte de l’acumulació en forma de capes de 
partícules sòlides compactades i cimentades, la degradació també 
ocorre d’aquesta manera, és a dir, en forma de desplacacions 
contínues de cada una d’aquestes capes.

Des del punt de vista d’alteracions i de deteriorament, els 
elements petris ubicats a la intempèrie sumen a les variables 
climàtiques els mecanismes propis de l’entorn (terreny). La pluja 
i el vent, per separat o conjuntament, es comporten com a agents 
abrasius i originen canvis en la textura i pèrdua de partícules 
minerals.

La part interna de la balma sofreix també una erosió a causa 
de les filtracions d’aigua, que deixa al descobert diverses restes 
d’ossos, amb el consegüent perill de pèrdua d’aquest material i 
desestabilització de la llossa, en perdre part del suport intern.

Fig. 1. Estat de l’estructura abans d’iniciar la intervenció  
de consolidació.

Fig. 2. Beurada de terra aplicada damunt del formigó per aconseguir un 
color més natural.

La intervenció del 2012 va tenir com a objectiu pal·liar la 
pèrdua d’estabilitat lateral. Les pedres del costat esquerre de la 
llosa han patit la manca de material de suport (terra), fet que 
provoca una inestabilitat de la base i el perill de despreniment.

Les dues pedres ubicades a la part dreta, on es recolza l’ex-
trem de la llosa, van ser col·locades en un moment anterior per 
evitar-ne el desplaçament i la caiguda. Encara que a simple vista 
no semblen inestables, calia ampliar la consolidació per assegu-
rar-ho.

En primer lloc es van netejar les zones que calia intervenir i 
es van preparar les bases dels encofrats per donar-hi més profun-
ditat. Un cop delimitats, es va tancar el perímetre de l’encofrat 
amb placa d’escuma rígida (foam), que es va retallar per poder-la 
ajustar i evitar la sortida del formigó. Mentrestant es va preparar 
la barreja de grava, sorra, calç hidràulica i aigua que compon el 
formigó, en una proporció de 2:1:1.

Els calaixos d’escuma rígida es van haver de reforçar amb 
cinta pels costats i suports de fusta. Un cop omplerts amb el 
formigó, es van deixar assecar. La intervenció es va fer al mes de 
desembre i, a causa de les temperatures, el desencofrat s’havia de 
fer un cop passat mínimament un mes, atès que les baixes tempe-
ratures fan més lent el procés d’assecatge del morter. El procés de 
desencofrat es va fer un cop comprovat l’enduriment correcte. Un 
cop destapat es va allisar lleugerament la superfície, i el formigó 
es va integrar en color amb una beurada de terra (Fig. 2). 
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La part central de la llosa patia els esforços més grans, que 
són de compressió a la part superior i de tracció a la part inferior, 
i provocava esquerdes i fissures que van comportar desplacacions 
i pèrdua de material petri. Va caldre obturar-les amb un morter 
de restauració de pedra per evitar-ne el deteriorament progressiu, 
en forma de pèrdua de material i futures desplacacions. 

La pèrdua de material de les parets va deixar al descobert 
restes de material arqueològic (ossos); per evitar-ne la manipu-
lació i la sostracció es va protegir amb un morter elaborat amb 
calç hidràulica i fang per ocultar-los. 

Per protegir el terra de la balma i assegurar una excavació 
futura, es va aplicar per la superfície una capa de morter de calç 
hidràulica i terra en sec, i es va interposar una malla de fibra 
de vidre com a element separador de la superfície original. El 
morter es va escampar sobre el terra en sec i es va mullar amb 
vaporitzacions per facilitar la penetració lenta de l’aigua, al ma-
teix temps que es compactava mecànicament. Posteriorment es 
va estendre una capa de terra per integrar-ho en el conjunt. 

La intervenció va permetre, d’una banda, recuperar i millorar 
l’estat de conservació del conjunt arqueològic, i evitar el procés 
de pèrdua d’estabilitat, tractant-se d’un element arquitectònic 
ubicat a l’exterior; de l’altra, es va poder protegir de la vista restes 
que apareixen a l’interior de la balma, i assegurar així la perma-
nència per a una futura excavació del conjunt en profunditat. 
Els productes i els processos utilitzats són respectuosos amb els 
materials originals (Fig. 3). 

La restauració posa en valor el conjunt, inserit dintre de l’iti-
nerari patrimonial del Samuntà (Súria), i format part d’un seguit 
de troballes interessants per al caminant que fa aquest itinerari: 
barraques de vinya, molins, necròpolis medievals, etc.

34.  ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA 
(TALAMANCA, BAGES)

Nom del jaciment: Església de Santa Magdalena
Municipi: Talamanca
Comarca: Bages
Coordenades UTM: X: 411.991,8; Y: 4.621.380. Altitud: 436 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Eduard Sánchez Campoy (Akhesa, SL)
Promotor: Ajuntament de Talamanca
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
L’església romànica de Santa Magdalena és situada dins l’antic 
terme del castell de Talamanca, en un sector a ponent del castell 
i tocant als límits de Navarcles. L’estructura està documentada 
des del final del segle xiii, quan els anys 1282 i 1294 li van fer 
diversos llegats. La seva funció degué ser sempre la de capella 
rural que servia al sector de ponent del terme, allunyat de l’es-
glésia parroquial. Aquesta situació és documentada el 1686 i era 
el mas Escaiola qui tenia cura del temple ( Junyent, Mazcuñan, 
1984: 504-505). 

Es tracta d’una construcció senzilla i humil que segueix el pla 
tradicional d’una nau capçada per un absis semicircular orientat a 
llevant. Els murs són llisos i no tenen cap mena d’ornamentació. 
Al centre de l’absis hi ha una finestra rematada amb un arc de 
mig punt adovellat. 

El portal primitiu, que ara resta mig tapiat, és situat al cap-
davall del mur de migjorn i és coronat amb un arc de mig punt 
fet amb dovelles. Posteriorment aquesta capella va ser ampliada 
amb un cos d’edifici que la va engrandir per la banda de ponent, 
on hi ha un altre portal que va reemplaçar l’anterior, el qual va 
ser inutilitzat. 

L’edifici, a més de l’ampliació, mostra senyals evidents d’haver 
estat transformat i reestructurat, la qual cosa probablement devia 
succeir quan li van adossar el cos d’edifici al·ludit, que es relaci-
ona amb la capella mitjançant el portal, però sense unificar-s’hi 
plenament, i per tant sembla un edifici independent. Pel que fa 
als paraments interiors, encara resten unes grans plaques de guix 
encastades a les parets. D’altra banda, l’absis, inicialment cobert, 
segurament amb volta de quart d’esfera, ara admet una volta de 
mig punt revestida amb guix. Tanmateix la coberta de la nau que, 
quan va ser erigit el temple, devia ser de volta de pedra, ara està 
totalment esfondrada. 

Es té notícia que durant la Guerra Civil l’edifici va patir 
danys greus, i possiblement l’estat actual, molt deteriorat, en sigui 
conseqüència en part. Els incendis ocorreguts en èpoques recents 
la van deixar completament al descobert. 

Atenent al seu mal estat, es va considerar necessari refona-
mentar el perímetre de l’edifici, i per aquest motiu es va fer un 
seguiment arqueològic de l’obra (Sánchez, 2013). La intervenció 
no va aportar dades significatives que ampliïn el coneixement 
del conjunt. 
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Fig. 3. Aspecte de la balma un cop finalitzada la intervenció.
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 BERGUEDÀ

35.  PONT VELL D’ORNIU (AVIÀ, BERGUEDÀ)

Nom del jaciment: Pont Vell d’Orniu 
Municipi: Avià
Comarca: Berguedà
Coordenades UTM: X: 406.378; Y: 4.657.854. Altitud: 474 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Àlvar Caixal Mata (Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona)
Promotors: Servei de Patrimoni Arquitectònic Local 
(Diputació de Barcelona) i Ajuntament d’Avià.
Any de la intervenció: 2012-2013
Autor de la fitxa: Àlvar Caixal Mata (Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local. Diputació de Barcelona).

Descripció
Les restes del pont Vell d’Orniu s’alcen a banda i banda del riu 
Llobregat, uns metres més avall del pont Nou d’Orniu. El riu 
fa de partió i límit natural entre els municipis d’Avià i Olvan. 
S’hi arriba des del PK 93 de la C-16z a la Colònia de Cal Rosal 
(Olvan), on cal agafar el carrer del Pont que mena fins al pont 
Nou, que permet travessar el riu. 

Els anys 2000 i 2001, el Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local (SPAL) va dur a terme la rehabilitació de les restes del 
pont Vell d’Orniu a la riba que correspon al terme municipal 
d’Olvan (un arc de mig punt sencer i l’estrep d’un segon arc). 
L’actuació va consistir a desmuntar amb mitjans mecànics les 
edificacions que malbarataven l’estructura original del pont i a 
retirar manualment, successivament, els afegitons i els envans 
moderns que hi restaven adossats, a netejar les restes de la fà-
brica antiga i, finalment, un cop enllestides aquestes tasques, a 
consolidar i restaurar el monument. El juny del 2007, arran d’una 
petició de l’Ajuntament d’Àvia, es va fer una visita d’inspecció 
que va generar un informe de valoració sobre les potencialitats 
arqueològiques del lloc. Dos anys més tard, l’SPAL va redactar 
un informe tècnic sobre l’entitat i el cost de les actuacions d’in-
tervenció necessàries. Finalment, el 2011, els ajuntaments d’Avià 
i Olvan, conjuntament, van reiterar la petició de restauració de 
l’estrep occidental del pont Vell. 

El seguiment arqueològic es va efectuar la tardor del 2012. 
En primer lloc es va desbrossar l’entorn i es va alliberar el mo-
nument del teixit vegetal que l’emmascarava i el malmetia. Un 
cop efectuada aquesta fase inicial, els treballs es van centrar en 
el sanejament de la caixa del pont, i es va confirmar que no hi 
quedava cap resta de paviment. Un cop eliminada la vegetació 
arbustiva, va aparèixer el rebliment intern de la fàbrica del pont, 
format per rebles, còdols i morter de calç amb força grava. No 
quedaven restes dels ampits, que tradicionalment solen desapa-
rèixer sense deixar rastre, ni tampoc dels guarda-rodes, però sí 
dels forats de bastida per al cindri de l’arc. No hi havia tampoc 
constància d’arquets de desguàs ni de cap ull auxiliar. 

El parament del pont són carreus de pedra, majoritàriament 
quadrats i amb empremtes evidents d’haver estat repicats i escan-
tonats, disposats en filades irregulars i units amb morter de calç.

A continuació, es va controlar la retirada de les terres situades 
a totes dues bandes de l’estrep de l’arc, que es recolza directament 
sobre la llera rocosa del riu. Es van extraure manualment tots els 

Fig. 1. Les restes del pont després de la desbrossada vegetal i la 
retirada dels sediments dipositats a banda i banda de l’estrep (Àlvar 
Caixal, SPAL, novembre del 2012).

rebliments que s’hi adossaven, fruit d’amuntegaments naturals i 
artificials, i es van recuperar en ambdós costats les restes d’unes 
estructures de perfil triangular a mena d’esperons, solidàries de 
la fàbrica original, bastides per alleugerir l’empenta i la pressió 
de l’aigua en cas de riuada. Finalment, el control arqueològic 
també va abastar les actuacions de consolidació i estabilització 
de l’estructura, a fi de protegir-les i preservar-les.

Tot i l’escassetat de dades històriques de què es disposa i de 
la poca informació que va proporcionar el control arqueològic, 
val a dir que les característiques morfològiques i constructives 
de la fàbrica emprada i els condicionaments històrics afavorei-
xen una datació baixmedieval, probablement del darrer terç del 
segle xiv. Cal tenir present la data del 1369, moment en què 
les baronies de la Portella —de la qual depenia el terme d’Ol-
van— i de Lluçà van passar a mans dels barons de Pinós i de 
Mataplana, senyors de Bagà i de la Pobla de Lillet. Aquest canvi 
jurisdiccional va comportar anys de prosperitat a la contrada, 
amb la construcció a Gironella, per exemple, de l’església de 
Santa Eulàlia (el darrer quart del segle xiv) i d’un pont sobre 
el riu Llobregat (1389). 

La primera referència escrita del pont Vell data del 12 de 
juny de 1660, quan s’hi va reunir el Consell General de la baronia 
de Gironella. Consta que el 1719 es trobava en molt mal estat i 
que calia reconstruir-lo. L’absència de riuades documentades en 
època moderna i la proximitat cronològica del final de la guerra 
de Successió fan pensar que l’arc central del pont va ser destruït 
(o va quedar molt malmès) per causes bèl·liques. El 1840 es va 
decidir fer-ne un de nou uns quants metres riu amunt, allà on 
s’alça actualment el pont Nou, constituït per un arc rebaixat amb 
el vèrtex lleugerament apuntat, que presenta dovelles de pedra 
i els estreps directament bastits damunt de la roca. Les baranes 
i el paviment són de formigó, fruit d’una reparació particular 
executada els anys vuitanta del segle xx. Des d’aleshores, les 
poques restes conservades del pont Vell van quedar encaixona-
des i disfressades per la vegetació de ribera i per un seguit de 
construccions modernes de poca entitat.
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pedra ben treballada i escairada, units amb argamassa i disposats 
en filades regulars. Hom ha interpretat que aquest mur, del segle 
xii o principi del xiii, formaria part de la desapareguda església 
dedicada a Sant Martí, d’orígens altmedievals (s. x) (Cascante, 
2011; 2014).

En la intervenció actual es va efectuar el tractament de les 
restes, autoritzat per la Direcció General de Patrimoni Cultu-
ral. Els treballs van consistir en el cobriment del mur medieval 
mitjançant la col·locació d’una fibra geotèxtil de protecció i la 
construcció d’un nou mur fet amb maó calat (gero) i ciment 
pòrtland, per sostenir l’estructura principal. A la planta pis de 
l’edifici es va sanejar la pedra vista i es van reajustar els carreus 
amb morter de calç, per donar al parament un acabat acurat. 
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37.  CASTELL DE GUARDIOLA (GUARDIOLA  
DE BERGUEDÀ, BERGUEDÀ)

Nom del jaciment: Castell de Guardiola 
Municipi: Guardiola de Berguedà
Comarca: Berguedà
Coordenades UTM: X: 406.613,5; Y: 4.674.339,5. Altitud: 
751,9 m sobre el nivell del mar
Direcció: Jordi Guàrdia Felip
Promotors: Associació per la Protecció i Conservació del 
Patrimoni Local de Guardiola de Berguedà i l’Associació 
Torre de Guaita.
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Jordi Guàrdia Felip

Descripció
Entre els dies 1 i 12 de juliol de 2013 es va efectuar una nova 
intervenció arqueològica consistent en una campanya d’excavació 
al castell de Guardiola (municipi de Guardiola de Berguedà, 
Berguedà), promoguda per l’Associació Torre de Guaita i diri-
gida per l’arqueòleg Jordi Guàrdia.4

En el moment de començar la intervenció, el castell de Guar-
diola es caracteritzava per un conjunt d’estructures situades a la 
part més elevada d’un turó, entre les quals destacava el perímetre 
emmurallat de trajectòria semicircular ubicat al vessant nord, 
defensat per dues torres circulars (torres 1 i 2), i una altra torre 
rectangular o de l’homenatge situada a una cota superior. Igual-
ment destacava la presència d’un àmbit de planta rectangular i 
dos pisos d’altura. La troballa de diversos trams de murs a l’inte-
rior del recinte, alguns encara en procés de delimitació, semblava 
confirmar l’existència de diverses habitacions distribuïdes de ma-
nera radial. La cronologia dels materials va del segle xii al xvii.

4. Els resultats de la campanya del 2012 es van recollir a les actes de les II 
Jornades d’Arqueologia de la Catalunya Central.  

Fig. 2. Estat final de l’estrep occidental del pont Vell d’Orniu un cop 
enllestits els treballs de consolidació i restauració (Arcadi Arribas, 
SPAL, juliol del 2013).
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36.  CASA DE CAL BOIXER – CARRER PORTAL, 24 
(AVIÀ, BERGUEDÀ) 

Nom del jaciment: Casa de Cal Boixer – Carrer Portal, 24 
Municipi: Avià
Comarca: Berguedà
Coordenades UTM: X: 402.930,4; Y: 4.659.253,1. Altitud: 
659 m sobre el nivell del mar
Direcció: Pere Cascante Torrella (Petrea Patrimoni, SCP)
Promotor: Josep Gabarró i Vancells
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
A mitjan 2011 es va dur a terme una intervenció arqueològica 
a la finca de cal Boixer, situada al carrer del Portal, 24 d’Avià. 
La intervenció va ser dirigida per l’arqueòleg Pere Cascante i 
va permetre documentar un important pany de paret de 6 m 
d’alçària i 6 m de llargada, construït amb un aparell de carreus de 
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A la torre 2, un cop delimitada i excavada interiorment en 
intervencions arqueològiques anteriors, es va excavar el nivell 
de terra que s’adossava externament al llarg de tot el perímetre 
de la torre, fins arribar al substrat natural sobre el qual s’assenta 
directament. 

Quant al tram central de la muralla nord, es va efectuar un 
rebaix del sediment acumulat al llarg de tot el perímetre extern, 
fins a assolir la cota del terreny natural sobre la qual es fona-
menta.

Un cop excavat i documentat del tot l’interior de la torre 1, 
es va actuar sobre el perímetre extern del contrafort que li fa de 
suport, incloent-hi la base, que és el punt on presenta una alçària 
més gran, sense arribar, però, al nivell de fonamentació.

Al tram nord-est de la muralla nord, es va acabar la deli-
mitació de la trajectòria en sentit nord-est, fet que va permetre 
calcular la distància entre la torre 1 i el límit del penya-segat, 
que és de 26 m. D’altra banda, es va completar el procés de deli-
mitació i excavació de la porta, que amida 1 m d’amplada. Com 

Al recinte de l’àmbit es va continuar l’excavació del mateix 
nivell d’enderroc (UE 69) identificat tant a l’interior com a l’ex-
terior, però sense arribar encara a la fonamentació de tres dels 
quatre murs que formen el conjunt. De la UE 69 es van recu-
perar, entre altres, ceràmica de reflex metàl·lic, blava catalana i 
vidrada monocroma.

A la torre de l’homenatge (Fig. 1) es va continuar l’extracció 
del nivell d’enderroc acumulat al seu interior i també a la part 
de fora. Una de les troballes més significatives va ser una escala 
de tres esglaons de pedra adossada a un dels angles interns de la 
torre (Fig. 2), relacionada amb la documentació d’un nou estrat 
amb restes de carbons i una coloració vermella força intensa, pro-
ducte del desgast i l’erosió de la gran acumulació de fragments de 
teules caigudes, amb presència també de ceràmica grisa medieval, 
blava catalana, vidrada monocroma i claus de ferro.

A la façana sud-oest de la torre es va identificar el marxapeu 
d’entrada al recinte, a la base de l’obertura documentada l’any 
2012, que correspon a les restes molt malmeses de la porta ori-
ginal. Morfològicament, el marxapeu esdevé un conglomerat de 
base plana, format per carreus amb lligam de morter de calç. Al 
mateix temps es va acabar la delimitació i l’excavació de diverses 
espitlleres. 

En el procés d’excavació efectuat a la cara externa de l’ala 
sud-oest, es va seguir la delimitació del mur perpendicular a 
la torre (UE 49), lligat o adossat a la paret d’aquesta. Al llarg 
de l’extracció del nivell d’enderroc acumulat en aquest indret, 

Fig. 1. Ubicació del castell de Guardiola. (Font: ICGC)

Fig. 2. Torre de l’homenatge. Imatge general de l’interior.

a gran novetat, destaca la troballa i la delimitació posterior d’un 
mur de 6 m de llargada, adossat perpendicularment a un dels 
laterals de la porta, que arriba fins a l’entrada tapiada de l’àmbit. 

Procedent de l’excavació de totes aquestes estructures asso-
ciades a la muralla nord, es va recuperar, entre altres materials, 
ceràmica blava catalana i vidrada monocroma.

Fig. 3. Torre de l’homenatge. Detall de la porta i de l’escala interna.

es va localitzar una nova paret que semblava que formava un 
angle recte amb el mur 49 i que es troba a 2,05 m de la façana 
de la torre. 

Per la cara externa del mur 17 es va seguir el rebaix del nivell 
d’enderroc corresponent, i es va continuar al mateix temps l’exca-
vació en fondària de l’única cara coneguda del mur 67, descobert 
l’any 2012 i també relacionat perpendicularment amb l’estructura 
de la torre. 
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38.  SANT MIQUEL DE SORBA (MONTMAJOR, 
BERGUEDÀ)

Nom del jaciment: Sant Miquel de Sorba 
Municipi: Montmajor
Comarca: Berguedà
Coordenades UTM: X: 389.324; Y: 4.646.815. Altitud: 573 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Jordi Morer de Llorens, Francisco José Cantero i 
Borja Gil 
Promotor: Centre d’Estudis Lacetans
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
El jaciment de Sant Miquel de Sorba va ser excavat en una gran 
part per mossèn Serra i Vilaró durant els anys 1920 i 1921. Pos-
teriorment, en el bienni 2010 i 2011, es van dur a terme noves 
excavacions que van permetre comprovar l’existència de sitges 
romanes i ibèriques, així com la continuïtat de l’edifici B a la zona 
1.5 També es van localitzar altres estructures a la zona 2, amb un 
estat de conservació molt precari, però amb estratigrafia in situ. 

En la campanya del 2012, pel que fa a la zona 1, es va de-
limitar i excavar l’enderroc de l’edifici B fins a assolir els nivells 
de paviment. L’excavació de l’enderroc ha permès identificar di-
versos tovots cremats barrejats amb cendres i carbons. El nivell 
presentava una gran riquesa material, amb abundància de peces 
de ceràmica campaniana A, àmfores grecoitàliques, un doli, dos 
morters itàlics, una àmfora ibèrica, un bol de ceràmica reduïda 
ibèrica i diverses eines de ferro. 

A la mateixa zona es van delimitar les estructures existents 
entre els recintes A (ermita) i B. S’hi van localitzar tres sitges, i 
se’n van excavar dues, que han aportat materials de cronologia 
romana republicana (campaniana B). Es va poder localitzar tam-
bé la rasa de construcció de l’edifici B, així com una inhumació 
que retallava el rebliment de la rasa, la cronologia de la qual no 
es va poder determinar per la manca de material associat, si bé, 

5.  Edifici d’unes grans dimensions de planta rectangular allargada (de 13 m 
de llargada per 5 m d’amplada) excavat a la roca natural del turó, que presenta 
a la cara est una fondària màxima conservada de 2,90 m (Asensio, et al., 2014: 
107).

per estratigrafia, cal situar-la entre el moment de construcció 
de l’ermita, entorn del segle xiii dC, i la construcció del marge 
modern situat als voltants. 

Fig. 1. Al rectangle, turó on hi ha l’assentament de Sant Miquel de 
Sorba. (Font: ICGC)

Fig. 2. Vista de l’enderroc de l’edifici B (UE 73) (Asensio et al., 2012)..

Fig. 3.Vista de la sitja 8 un cop excavada (Asensio et al., 2012).

A la zona 2 es va continuar l’excavació de l’edifici H. Malgrat 
que la intervenció va ser dificultosa per l’alteració de les restes 
pels anys d’abandó, es va poder constatar l’existència de dues fases 
constructives, l’una d’època republicana i l’altra d’anterior, encara 
per excavar. La fase republicana coincideix cronològicament amb 
les tres sitges excavades a la zona 1 i amb el nivell de rebliment 
republicà de l’edifici B. 

En la intervenció del 2012 també es va obrir una nova zona 
d’excavació, que es va anomenar zona 3. És situada a la segona 
terrassa del turó, a l’extrem sud i és creuada pel camí d’accés 
actual. En aquesta zona es va excavar en extensió una estructura 
que ja havia estat identificada per Serra Vilaró. Els nous treballs 
van permetre comprovar que es tracta d’un gran edifici constru-
ït en pedra, d’ús possiblement defensiu. Aquesta estructura es 
troba aparentment en bon estat de conservació per a la futura 
excavació, ja que no s’hi han detectat indicis d’espoli. L’edifici és 
construït amb grans correus de pedra en tres dels murs, mentre 
que el quart és construït amb pedres més irregulars i pot estar 
relacionat amb alguna fase de reparació o reutilització d’aquest 
edifici. L’excavació en futures campanyes aportarà més llum sobre 
les característiques i la funcionalitat de l’edifici. 
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39.  SECTOR DEL CASTELL NOU DE VALLCEBRE 
(VALLCEBRE, BERGUEDÀ)

Nom del jaciment: Sector del Castell Nou de Vallcebre
Municipi: Vallcebre 
Comarca: Berguedà
Coordenades UTM: X: 402.203,3; Y: 4.673.090,5. Altitud: 
1.150 m sobre el nivell del mar
Direcció: Jordi Ramos Ruiz (Atics, SL)
Promotor: Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat 
de Catalunya 
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Jordi Ramos Ruiz (Atics, SL)

Descripció
La intervenció arqueològica va estar motivada pel projecte d’ur-
banització del sector anomenat Castell Nou de l’Ajuntament de 
Vallcebre (Berguedà). Aquest pla urbanístic se situava a prop de 
la casa anomenada Castell Nou i en una zona on es localitzen una 
sèrie de murs de feixa formats per un parament amb grans blocs 
de pedra. En aquest sector se signifiquen altres construccions 
indeterminades de pedra i es pensava que podrien correspondre a 
un antic fortí d’època carlina o al desconegut castell de Vallcebre.

Per aquest motiu el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de 
la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya va encarregar a l’empresa Atics, SL una intervenció 

Fig. 4. Vista de l’enderroc del recinte H (UE 89) (Asensio et al., 2012).

Fig. 5. Vista de la torre apareguda al vessant sud del turó  
(Asensio et al., 2012).

Fig. 1. Ubicació de la intervenció.

arqueològica d’urgència. Els treballs arqueològics es van efectuar 
entre els dies 2 i 6 de juliol de 2012 i van consistir en l’obertura 
de cinc sondejos destinats a comprovar la presència de restes 
arqueològiques. 

Els treballs es van fer amb mitjans mecànics sota el control 
de l’arqueòleg director, Jordi Ramos Ruiz, i el suport d’un equip 
de set estudiants d’arqueologia de la Universitat de Barcelona. 
La intervenció va donar resultats negatius des del punt de vista 
arqueològic. No va ser possible detectar cap resta arqueològica 
(material o estructural).
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Per ampliar el coneixement sobre aquesta àrea, i amb la in-
tenció de poder localitzar el castell de Vallcebre, es va buidar la 
documentació disponible a l’arxiu històric dipositat a l’Ajunta-
ment de Vallcebre. La documentació de mitjan segle xviii no fa 
menció de l’existència de cap edificació a l’indret intervingut, i 
succeeix el mateix amb la informació relativa als geòmetres de 
1741, Joseph Mayol i Pablo Modolell del Puig.

Els treballs arqueològics van permetre comprovar que les res-
tes de feixes correspon a la modificació del terreny per a tasques 
agrícoles. Les rases es van exhaurir fins al nivell geològic, i només 
amb la documentació d’un nivell argilós fruit de l’aportació flu-
vial i de l’activitat agrícola. Cal dir que en alguns llocs d’aquesta 
àrea aflora ja el nivell geològic, format per pedra calcària.

Promotor: Agrigest Enginyeria
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
Els Serveis Territorials de Cultura a la Catalunya Central van 
tramitar una sol·licitud d’intervenció arqueològica al terme mu-
nicipal de Seva, que afectava lleugerament els municipis veïns 
del Brull, Balenyà i Malla. 

L’actuació derivava de les mesures correctores del projecte 
de la variant de la carretera BV-5303 entre l’enllaç de la C-17, 
PK 49+500 i el PK 7+000 de la BV-5303, tram Balenyà-Seva. 

Els treballs previstos consistien en la prospecció superfi-
cial del tram afectat per la variant, amb l’objectiu de detectar 
possibles elements patrimonials no documentats. Els STC no 
disposen de dades referents als resultats d’aquesta intervenció. 
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41.  DOLMEN DE PUIGSESPEDRES (L’ESQUIROL, 
OSONA)

Nom del jaciment: Dolmen de Puigsespedres
Municipi: L’Esquirol - Santa Maria del Corcó
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 448.875,8; Y: 4.653.832,6. Altitud: 
723 m sobre el nivell del mar
Direcció: Joel Casanova Martí i Judit Serradell Pons 
(Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la 
Prehistòria, Universitat Autònoma de Barcelona [UAB])
Promotors: Ajuntament de Santa Maria de Corcó i Centre 
d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la Prehistòria 
(UAB)
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció arqueològica va ser motivada per la voluntat de 
l’Ajuntament de Santa Maria de Corcó de recuperar i posar en 
valor el dolmen de Puigsespedres. 

El megàlit té una planta trapezoïdal amb un corredor d’en-
trada. Abans de començar la intervenció, l’estructura conservava 
en un dels laterals acumulacions de pedres que es van relacionar 
amb la construcció del túmul. Les lloses o la llosa cobertora no 
es van conservar i se’n desconeixia la ubicació. 

Diverses notícies parlen de la localització de materials as-
sociats amb el megàlit corresponents a restes humanes i part 
dels aixovars associats amb l’enterrament: ceràmica a mà amb 
decoració de tipus solar, dos ganivets de sílex, dues denes circu-
lars de petxina de pelegrí (pecten) i quatre de pedra, així com un 
fragment de coure en forma de plaqueta (Batista, 1963; Colo-
mines i Gudiol, 1923). 

Fig. 2. Imatge general de l’indret intervingut.
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 OSONA

40.  VARIANT DE LA CARRETERA BV-5303 ENTRE 
L’ENLLAÇ DE LA C-17, PK 49+500 I EL PK 7+000 DE 
LA BV-5303. TRAM BALENYÀ - SEVA (OSONA)

Nom del jaciment: Variant de la carretera BV-5303 entre 
l’enllaç de la C-17, PK 49+500 i el PK 7+000 de la BV-5303. 
Tram: Balenyà-Seva 
Municipi: Balenyà, el Brull, Malla i Seva
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 437.420,8; Y: 4.632.806,2. Altitud: 
586 m sobre el nivell del mar (punt central)
Direcció: Marta Aguilà Huguet 
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La campanya del 2011 va permetre recuperar noves restes 
antropològiques i ceràmiques, alguns elements d’ornament i una 
làmina de sílex (Casanova i Serradell, 2012: 4-7). 

La intervenció de 2012 va consistir en l’excavació estratigrà-
fica i la documentació topogràfica de l’element. 

No es disposa dels resultats concrets de la intervenció, atès 
que malauradament l’apreciat arqueòleg Joel Casanova, un dels 
directors de la intervenció, va morir al final del 2013.6
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42.  LÍNIA DE MITJANA TENSIÓ A 20 KV I 
40 KV PER DERIVACIÓ DE LA SUBESTACIÓ 
ER (ELECTRIFICACIÓ RURAL) 1038 VIC ALS 
SUPORTS T-140R I T-143R DE LA LÍNIA EXISTENT 
TARADELL - SANT PERE DE TORELLÓ 
(FOLGUEROLES I VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Línia de mitjana tensió a 20 kV i 40 
kV per derivació de la subestació ER 1083 Vic als suports 
T-140R i T-143R de la línia existent Taradell - Sant Pere de 
Torelló
Municipi: Folgueroles i Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 444.112; Y: 4.645.050. Altitud: 477 
m sobre el nivell del mar (punt central).
Direcció: Montserrat Freixa Vila i Damià Griñó Márquez 
(Atics, SL)
Promotor: Estabanell i Pahisa Energia, SA
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada per l’elaboració de l’estudi d’im-
pacte ambiental del projecte de la línia de mitjana tensió a 20 kV 
i 40 kV per derivació de la subestació ER 1083 Vic als suports 
T-140R i T-143R de la línia existent Taradell - Sant Pere de 
Torelló. 

Els treballs es van efectuar en dues fases. A la primera, es va 
fer una prospecció superficial a tota l’àrea afectada pel projecte, 
dirigida per l’arqueòloga Montserrat Freixa. 

A la segona fase, dirigida per l’arqueòleg Damià Griñó, es 
va efectuar el seguiment arqueològic de l’excavació d’una rasa 
de 400 m de llargada. La rasa mesurava 90 cm d’amplada apro-

6. En un futur s’espera poder reprendre els treballs al jaciment i recuperar els 
resultats d’aquesta intervenció.  

ximadament. La profunditat màxima que es va assolir va ser de 
150 cm per sota del nivell d’ús actual (camps erms), segons la 
cota reglamentària per instal·lar cablejat elèctric. 

En primer lloc es va extreure, amb l’ajut d’una màquina 
retroexcavadora, el nivell vegetal d’uns 30 cm de profunditat, 
aproximadament. A continuació es va excavar mecànicament un 
nivell estèril d’argiles d’entre 1 i 1,50 m de potència, depenent de 
la zona, que cobria el substrat geològic, que en aquest cas era un 
sòl de pissarra compactada. Aquest estrat d’argiles no va propor-
cionar cap fragment de ceràmica ni altres elements arqueològics. 

Davant dels resultats arqueològics negatius, es van col·locar 
els tubs de plàstic, dins dels quals es van passar els cables elèctrics 
de mitjana tensió. Finalment, es va cobrir de nou tot el tram 
obert amb la mateixa terra extreta (Griñó, 2013). 

Fig. 1. Àrea on es va dur a terme la intervenció.

Fig. 2. POUM/PA. La casa de Puigseslloses propera a la zona 
intervinguda (Griñó, 2013). 
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43.  LA CODINA (SANT BARTOMEU DEL GRAU, 
OSONA)

Nom del jaciment: La Codina
Municipi: Sant Bartomeu del Grau
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 429.737; Y: 4.647.754. Altitud: 799 
m sobre el nivell del mar
Direcció: M. Àngels Pujol Camps
Promotor: Josep Maria Salvans Rifà
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: M. Àngels Pujol Camps

pel cim de la carena. Seguirien aquest recorregut tant el 
tram de possible via romana com un fragment d’un camí 
ramader. La presència de la via romana en aquest punt 
representaria la projecció vers el nord del tram localitzat 
anteriorment a la zona del Permanyer (Sala, 2005: 6), que, 
procedent del Moianès i Osona, entraria a l’altiplà del Llu-
çanès per aquest indret. D’altra banda, el tram del camí 
ramader identificat formaria part del traçat conjunt de la 
ruta Vallès-Alpens i Montseny-Cadí (Torres et al., 2000). 
Així doncs, aquest itinerari, tot i que presenta lleugeres 
variacions de traçat al llarg del temps, tindria l’origen en 
època romana o anterior. 

 Itinerari est-oest: Estaria resseguit per camins que traves-
sen la baga de les Ferreres d’est a oest, salvant el desnivell 
existent entre el cim i la part baixa de la carena. Tots els 
camins identificats corresponents a aquest itinerari són del 
tipus de ferradura. Es considera que podrien respondre a una 
doble funció: d’una banda, comunicarien les diverses masies 
situades al cim de la carena (les Ferreres, la Codina, etc.) 
amb l’església romànica de Sant Genís Sadevesa, situada a la 
part baixa de la serra, com a possible centre d’atracció; i, de 
l’altra, donarien accés a les diverses feixes de conreu disper-
ses al llarg de tot el vessant. Es fa difícil atribuir un origen 
concret a aquest tipus de via, que acostuma a situar-se en 
un punt remot i perdut en el temps, si bé la possible relació 
amb l’església romànica els situaria com a mínim en època 
medieval.

Un altre aspecte que ha ajudat decisivament a modular 
el paisatge de la zona ha estat la densa explotació fores-
tal, agrícola i ramadera a què ha estat sotmesa al llarg del 
temps.

 Explotació forestal: Es van detectar dues activitats diferents 
relacionades amb aquest tipus d’explotació: el carboneig i la 
tala d’arbres per obtenir fusta. Amb referència al carboneig, 
es van identificar tres carboneres del tipus clot, una possible 
plaça carbonera i un camí associat al conjunt. La manca d’ex-
cavació no permet precisar la cronologia d’aquestes restes, si 
bé es podria moure en un ventall ampli, ja que el carboneig 
va tenir una gran importància des de l’edat mitjana i es va 
prolongar fins a les darreries del segle passat (Zamora, 1992; 
Euba i Ribes, 2010). Pel que fa a l’explotació forestal, es van 
localitzar diversos camins de desboscar oberts amb màquina, 
la majoria dels quals han estat aprofitats per al traçat del nou 
circuit. 

 Explotació agrícola: Aquesta activitat és representada per 
l’alta densitat de feixes de cultiu abandonades disseminades 
per tot el vessant de la carena i que són el tipus d’estructura 
més abundant a la zona (10 conjunts). Amb tot, no es va 
poder determinar ni el tipus de cultiu que devien acollir ni 
la cronologia. Tot i així, l’adaptació dels camins de ferradura 
al traçat d’alguna de les feixes fa pensar que podrien tenir 
una cronologia similar a la dels camins.

 Explotació ramadera: Aquesta activitat és representada per 
un femer, una bassa i una balma per a caixa d’abelles. Les 
dues primeres estructures es van posar en relació amb l’ús 
de la zona com a tancat de vaques, un ús immediatament 
anterior a l’obertura del circuit. La caixa d’abelles no deuria 
ser gaire anterior. 

Fig. 1. Traçat del circuit i ubicació de les estructures localitzades.

Descripció 
La intervenció es va dur a terme a la baga de les Ferreres, dins 
la finca de la Codina del terme de Sant Bartomeu del Grau 
(Osona). La zona quedava afectada per la construcció d’un cir-
cuit de cotxes de ral·li i motos d’enduro, que en el moment de la 
intervenció ja es trobava en execució. 

Els treballs efectuats, de caràcter preventiu, van consistir en 
la prospecció superficial de tota l’àrea afectada (unes 18 ha). 

La intervenció ha posat de manifest la importància de la 
zona com a lloc de pas i àrea d’explotació agrícola i ramadera. 
Pel que fa a les vies de comunicació, es van poder identificar dos 
itineraris diferents:

 Itinerari nord-sud: Correspondria, a grans trets, al traçat 
de l’actual camí de les Ferreres i el GR3, que discorren 

Fig. 2. Elevació N-S al terreny que podria correspondre a un tram de via 
romana. La fletxa indica la ubicació del tram de via del Permanyer.
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La prospecció va permetre identificar també dues cabanes; 
la cabana 1, de planta quadrada, sembla que tindria relació amb 
alguna de les activitats esmentades anteriorment, si bé no va ser 
possible determinar amb quina. Amb tot, i segons fonts orals, les 
dues estructures haurien estat aprofitades durant la Guerra Civil 
com a punt de control i vigia, sense poder descartar que almenys 
una (cabana 2), s’utilitzés com a niu de metralladora.
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44.  ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANTA 
EUGÈNIA DE BERGA (SANTA EUGÈNIA  
DE BERGA, OSONA)

Nom del jaciment: Entorn de l’església de Sant Eugènia de 
Berga
Municipi: Santa Eugènia de Berga
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 440.548; Y: 4.638.937. Altitud: 537,7 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Maribel Fuertes Avellaneda
Promotor: Bisbat de Vic
Any de la intervenció: 2012
Autors de la fitxa: Mònica Bouso i Maribel Fuertes

Fig. 1. Mapa de situació de la zona on es va dur a terme la intervenció 
dins el nucli de Santa Eugènia de Berga. (Font: ICGC) 

Fig. 2. Plànol de situació de les estructures documentades.
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Descripció
L’església de Santa Eugènia de Berga està situada al centre del 
nucli antic de la població (Fig. 1).7 El temple, documentat tex-
tualment ja al segle xi,8 és de planta de creu llatina formada per 
una nau única amb un transsepte, a l’est, en el qual s’obren tres 
absis (Pladevall,1997: 39). En el punt d’intersecció de la nau 
amb el transsepte, cobert amb una volta de canó, s’hi aixeca un 
cimbori que fa de suport al campanar.

En aquest edifici es van efectuar diverses restauracions al llarg 
del segle xx (Pladevall, 1997: 43). Un nou projecte de restauració 
iniciat l’any 2012, dins el programa Romànic Obert, que implica-
va efectuar un rebaix de terres a la zona enjardinada que envoltava 
l’àrea exterior de l’absis, va motivar la intervenció arqueològica 
duta a terme per Maribel Fuertes (direcció) i Mònica Bouso.

El resultat d’aquesta actuació va ser la localització, en primer 
lloc, d’un seguit d’estructures negatives excavades al subsòl: una 
canalització (UE [unitat estratigràfica] 1002), una fossa (UE 
1003) i diversos retalls de funcionalitat indeterminada (UE 1004, 
UE 1005 i UE 1007). En segon lloc, van ser documentades les 
restes de dues estructures construïdes (UE 1005 i UE 1006) (Fig. 
2). D’aquestes construccions, només se’n va poder determinar 
l’amortització general cap a mitjan segle xx, sense que hagi estat 
possible especificar ni el moment de construcció ni la seva fun-
cionalitat. Atès que dades textuals testimonien que aquesta zona, 
és a dir la sagrera, va ser ocupada per habitatges des del segle xii 
(Pladevall, 1997: 51-55), i concretament la presència d’unes 20 
cases al segle xvii (Pladevall, 1952-1954: 442), és factible pensar 
que alguna d’aquestes estructures hi pot estar relacionada.
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45.  PLA DE SAVASSONA (TAVÈRNOLES, OSONA)

Nom del jaciment: Pla de Savassona
Municipi: Tavèrnoles
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 445.414,4; Y: 4.645.516,4. Altitud: 
624 m sobre el nivell del mar (Pedra de les Bruixes)
Direcció: Jordi Amorós (arqueòleg) 
Promotor: Consorci de l’Espai Natural Guilleries-
Savassona
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

7. Declarada monument historicoartístic nacional el 1931 i actualment inclosa 
en el Registre-Inventari dels Béns d’Interès Nacional, núm. 51-0438 (Pladevall, 
1997: 39).

8. Es té constància que un segle més tard la construcció va ser ampliada i 
consagrada de nou. Vegeu «Acta de consagració de l’església de Santa Eu-
gènia de Berga (1173)», a Catalunya Romànica, vol. V, III, Barcelona, Fundació 
Enciclopèdia Catalana, 1991, p. 545. 

Descripció
La intervenció s’emmarca en el projecte d’actuacions de conser-
vació i valoració del patrimoni de l’Espai Natural de les Guille-
ries-Savassona, engegat l’any 2011 des del Consorci que gestiona 
aquest espai natural. 

En una primera intervenció, efectuada l’any 2011, es van fer 
treballs de neteja i consolidació de la Pedra de l’Home i de la 
Pedra de les Bruixes, que presenten nombrosos petròglifs. 

Durant aquells primers treballs es van evidenciar importants 
desperfectes al tram inicial de la rampa empedrada que condueix 
a les escales d’accés a l’ermita de Sant Feliuet. 

Davant d’aquest fet, durant l’any 2013 es va fer una nova 
intervenció sota la direcció tècnica de Jordi Amorós i amb el 
suport del restaurador Adriano Casagrande. Els treballs es van 
centrar en tres punts: 

- Continuació de les tasques de neteja i consolidació de la 
Pedra de l’Home i la Pedra de les Bruixes.

- Consolidació del tram inicial de la rampa empedrada que 
porta a les escales de l’ermita de Sant Feliuet. 

- Treballs d’adequació de l’entorn, amb la neteja de la vege-
tació adjacent, reposició de pedres desplaçades, construcció 
de canals d’evacuació d’aigües i formació d’una petita zona 
amb graveta de pedres i sorra gruixuda entre les pedres i el 
seu entorn immediat. 
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Amorós, Jordi. «Projecte de conservació i consolidació del pla 
inicial de les escales del camí de l’ermita de Sant Feliuet (Ta-
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46.  CARRETERA DE MANRESA, 10 - 
CANTONADA AMB EL CARRER DE VIC  
(TONA, OSONA)

Nom del jaciment: Carretera de Manresa, 10 - cantonada 
amb el carrer de Vic.
Municipi: Tona
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 435.699; Y: 4.633.455. Altitud: 602 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Òscar de Castro López (Actium, SL) 
Promotor: Jacqueline Hall
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
L’edifici se situa al número 10 de la carretera de Manresa de 
Tona, que fa xamfrà amb el carrer de Vic. Correspon al sector 
de l’eixample de Tona, prolongació del nucli antic vers el sector 
de la Mare de Déu de Lorda, al peu del turó del Castell. És 
una zona urbanitzada a partir dels anys setanta del segle xx. El 
solar se situa ben a prop del jaciment del Camp de les Lloses i 
al marge de la carretera de Manresa, que correspon al traçat de 
l’antic camí cap al Moianès o Manresa, passant per Collsuspina. 

La intervenció va estar motivada pel projecte d’enderroc d’un 
edifici unifamiliar aïllat a la carretera de Manresa, 10, cantonada 
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amb el carrer de Vic (Tona, Osona), que preveia també la cons-
trucció d’un nou edifici. 

La intervenció va consistir en el seguiment de l’enderroc, 
l’excavació i la retirada dels fonaments de l’edifici existent i en el 
control de l’excavació de les rases i pous per fonamentar el nou 
edifici, així com el seguiment de l’obertura de rases de serveis i 
rebaixos necessaris per a la nova construcció.

Els treballs van permetre identificar un estrat amb material 
ceràmic de característiques idèntiques als documentats al jaci-
ment del Camp de les Lloses. Amb tot, i atesos l’espai limitat i 
la fondària afectada, no es va poder documentar cap estructura 
d’interès arqueològic, tot i no descartar-ne la presència en altres 
zones de la parcel·la afectada i/o en cotes inferiors a les assolides 
per l’obra (Castro, 2013: 7).
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Castro, Òscar de. «Memòria de la intervenció arqueològica a 
la Carretera de Manresa, 10 – cantonada carrer de Vic. De l’11 
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47.  CARRER DE ROCAPREVERA  
(TORELLÓ, OSONA)

Nom del jaciment: Carrer de Rocaprevera
Municipi: Torelló
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 439.029; Y: 4.655.384. Altitud: 509 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Antònia Díaz-Carvajal (In Situ, SCP)
Promotor: Ajuntament de Torelló
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Antònia Díaz-Carvajal (In Situ, SCP)

Descripció
Entre els mesos d’abril i setembre de 2013 es va dur a terme el 
seguiment arqueològic de les obres d’adequació del carrer de 
Rocaprevera (Torelló). 

Les obres preveien l’obertura de quatre rases que en sentit 
longitudinal travessaven el carrer als costats pròxims a les façanes. 

Fig. 1. Ubicació del carrer de Rocaprevera (font: ICC). 

Fig. 2. Vista de la rasa 1 en direcció al centre el poble (Díaz-Carvajal, 
2013). 

Fig. 1. Estat final de les tasques d’excavació.
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L’obertura de les rases no va posar al descobert l’existència de 
restes ni estratigrafia arqueològica i per tant el resultat de la in-
tervenció va ser negatiu. Les excavacions de les rases només van 
posar al descobert nombroses canalitzacions de serveis urbans 
d’època contemporània, així com una estructura de formigó que 
conduïa aigües procedents d’una mina d’origen pluvial.
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Díaz-Carvajal, Antònia. «Memòria d’intervenció arqueolò-
gica: carrer de Rocaprevera, Torelló (Osona)». Arxiu del Servei 
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2013. [Document inèdit]

48.  CARRER DE SANT PERE, 108 (VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Carrer de Sant Pere, 108
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 437.884; Y: 4.641.949. Altitud: 484 
m sobre el nivell del mar
Direcció: M. Àngels Pujol Camps 
Promotors: Encarnación Pajarols Muñoz i Ramon Ginebra 
Erra
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: M. Àngels Pujol Camps

Descripció
La intervenció arqueològica a la finca del carrer de Sant Pere, 
108 de Vic va estar motivada pel projecte d’instal·lació d’un 
aparell elevador per a persones de mobilitat reduïda. 

D’altra banda, la formació en època baixmedieval del raval de 
Sant Pere inclouria l’àrea d’estudi, que molt probablement també 
hauria estat reclosa per la clausura del Morbo, edificada al final 
del segle xvi. Malgrat que no es coneix el traçat exacte d’aquesta 
última estructura, la presència de la porta del carrer de Sant Pere, 
just davant el pont del Remei, fa pensar que el traçat no hauria 
de ser en un punt gaire llunyà respecte a la finca. 

Malgrat que l’àrea del carrer de Sant Pere es trobava força 
allunyada del centre de la ciutat en època romana, no es pot 
oblidar tampoc la descoberta de materials arqueològics corres-
ponents a aquest període a la zona propera del Prat de la Riera 
i a Can Claveres, que podrien provenir d’algunes de les vil·les 
que s’aixecaven a l’entorn del turó on s’assentava la ciutat d’Auso.

Fig. 1. Zona de la intervenció dins la planta general de l’edifici 
(rectangle).

La presència d’aquests elements patrimonials propers va 
comportar que l’excavació mecànica de la rasa de fonamentació 
de l’aparell elevador es fes sota control arqueològic. La superfície 
avaluada va ser de només 4 m² (2 x 2 m). 

Les restes més antigues localitzades en la intervenció es cor-
responen amb material molt fragmentat i en posició secundària 
d’època moderna (ceràmica blava catalana). D’aquest mateix pe-
ríode (probablement cap al segle xviii) datarien les primeres es-
tructures documentades: la cantonada sud-est d’un edifici proveït 
d’un paviment de calç i dos graons d’una escala. Sembla que poc 
temps després, i segons els elements arquitectònics conservats a 
la façana, s’hauria construït l’edifici actual. 
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Pujol, M. Àngels. «Memòria de la intervenció arqueològica al 
carrer Sant Pere, 108 de Vic (Osona)». Arxiu del Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, 2013. 
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49.  COL·LEGI ESCORIAL: ESPAI DEL CARRER 
TORRAS I BAGES (VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Col·legi Escorial: espai del carrer Torras 
i Bages
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 438.701; Y: 4.642.187. Altitud: 483,7 
m sobre el nivell del mar

Fig. 2. Aspecte de les restes corresponents al primer edifici.

La consulta dels inventaris del patrimoni (arquitectònic i 
arqueològic) va permetre comprovar que l’edifici on es pretenia 
intervenir estava catalogat en l’Inventari del Patrimoni Arqui-
tectònic de Catalunya (número de registre 24626). Pel que fa al 
patrimoni arqueològic, es van localitzar diversos elements cata-
logats molt propers a la zona d’intervenció: el pont del Remei, el 
carrer del Remei i el carrer de Sant Pere. Tant el pont com els dos 
eixos viaris eren molt transitats en època medieval i moderna, i 
eren el punt d’entrada principal a la ciutat pel camí de Barcelona 
des del segle xiii. 
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Direcció: Antònia Díaz-Carvajal (In Situ, SCP)
Promotor: Fundació Privada Educativa Vedruna Barcelona
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Antònia Díaz-Carvajal (In Situ, SCP)

Descripció
La intervenció arqueològica efectuada l’any 2012 al col·legi Es-
corial de Vic es va centrar en el seguiment de l’excavació d’un 
fossat per instal·lar un ascensor i en el control de l’obertura de 
les 16 rases i els 14 pous necessaris per fonamentar el nou aulari 
projectat. 

Les obres van posar al descobert un seguit de restes cons-
tructives que hom situa en època recent. Tot i la parcialitat de 
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col·legi Escorial. Vic, Osona». Arxiu del Servei d’Arqueologia i 
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50.  CLAUSTRE DEL CONVENT DE L’ESCORIAL 
(VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Claustre del convent de l’Escorial
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 438.602,9; Y: 4.642.241,7. Altitud: 
486,5 m sobre el nivell del mar
Direcció: Bibiana Agustí i Farjas i Antònia Díaz-Carvajal 
(In Situ, SCP)
Promotor: Casa Provincial de les Germanes Carmelites de 
la Caritat-Vedruna
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Antònia Díaz-Carvajal (In Situ, SCP)

Descripció
Al mes de novembre del 2013 es va dur a terme un seguiment 
arqueològic al pati del claustre de l’Escorial (Fig. 1 i 2).

Els treballs van consistir en la supervisió de la substitució 
del paviment de lloses de pedra i dels marxapeus entre columnes 
per uns altres de característiques similars. Els rebaixos, de poca 
profunditat, van documentar una estratigrafia formada per sorres 
de color marró que cobria un estrat de graves aportades de mida 
mitjana. Ambdós estrats han estat arqueològicament estèrils.

L’aixecament de les lloses va posar al descobert diversos 
trams de canalitzacions d’aigua fets amb rajoles i de cronolo-
gia contemporània a l’edificació del convent (final del segle xix) 
(Fig. 3). També es va documentar una estructura de rajola amb 
coberta de volta que es relaciona amb l’aixecament del conjunt 
monumental del centre del pati (Fig. 4). El monument actual, 
dedicat a Joaquima Vedruna, prové d’un original realitzat per 
Josep Llimona al començament del segle xx que va ser destruït 
durant la Guerra Civil.

Fig. 1. Ubicació del col·legi Escorial de Vic i zona concreta de la 
intervenció. 

Fig. 2. Restes d’un mur al qual s’adossaven un paviment de cairons i un 
canal per desaiguar (pou 4) (Díaz-Carvajal, 2014).

les troballes, definien espais que bé podien correspondre a les 
estances de dues cases, potser tres, i que són evidència del barri 
de cases que al llarg dels segles xviii i xix es va anar formant 
al llarg del pendent per on discorria el carrer de Santa Teresa, 
actual carrer Torras i Bages. Aquestes cases eren construccions 
senzilles, d’un sol traç, que s’adaptaven al desnivell del terreny. 
Tindrien una façana d’uns tres metres, estarien adossades entre 
si i podien tenir un o dos pisos i un pati interior.

Les evidències físiques destapades al llarg de l’excavació van 
mostrar diversos trams de murs, i també el sòl d’una d’aquestes 
cases, amb el terra fet de rajola vermella, per sota del qual dis-
corria una canal feta també de rajol (Fig. 1). També es van trobar 
les restes d’un possible celler subterrani, amb volta de maó, tapiat 
posteriorment.

Fig. 1. Imatge aèria de la ciutat de Vic. S’indica el lloc on es va dur a 
terme la intervenció. (Font: Google Maps)
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51.  CARRER DE LA FUSINA, 9 (VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Carrer de la Fusina, 9
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 438.498; Y: 4.642.556. Altitud: 
499,24 m sobre el nivell del mar
Direcció: Antònia Díaz-Carvajal i Bibiana Agustí (In Situ, 
SCP)
Promotor: Beatriu Blasi Cayuela 
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Antònia Díaz-Carvajal (In Situ, SCP) 

Descripció
El mes de març del 2013 es van fer els treballs de seguiment 
arqueològic en l’afectació del subsòl de les obres de reforma de 
l’immoble ubicat al carrer de la Fusina, 9 de Vic. Van consistir a 
controlar l’excavació de les rases de suport d’una escala projecta-
da. El seguiment no va registrar restes arqueològiques construc-
tives i, per tant, el resultat va ser negatiu. L’estrat documentat era 
superficial, de poc interès, amb context ceràmic d’època moderna 
i/o contemporània. En aquest sentit, és important destacar que 
les obres van afectar molt poc el subsòl d’aquest immoble.

Fig. 3. Xarxa de canalitzacions d’aigua posada al descobert en retirar el 
paviment (Díaz-Carvajal i Agustí, 2013).

Fig. 4. Aspecte de l’espai de volta descobert sota el monument (Díaz-
Carvajal i Agustí, 2013).
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52.  RAMBLA DEL CARME, 8 (VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Rambla del Carme, 8
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 438.169; Y: 4.642.414. Altitud: 495 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Antònia Díaz-Carvajal (In Situ SCP)
Promotor: Calzados Lamolla
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Antònia Díaz-Carvajal (In Situ SCP)

Fig. 1. Aspecte de la rasa un cop acabada la intervenció (Díaz-Carvajal 
i Agustí, 2013).

Fig. 2. Planta del convent. S’indica el pati del claustre. (Font: Casas i 
Florenza Arquitectes Associats, SCP)
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Descripció
La intervenció arqueològica efectuada a l’immoble situat al 

número 8 de la rambla del Carme de Vic el mes d’agost de 2013, 
es va centrar en el seguiment i el control arqueològic de les obres 
que afectaven el subsòl de la finca. Les obres van consistir en 
l’excavació de dues rases destinades a fonamentar una estructura 
divisòria nova que partia de parets existents. 

El seguiment arqueològic va ser negatiu, ja que no es van 
registrar restes arqueològiques constructives ni cap altre element 
antròpic. Es va documentar un nivell geològic format per mar-
gues característiques d’aquesta zona.

Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 436.047,8; Y: 4.640.470,9. Altitud: 
518 m sobre el nivell del mar
Direcció: Anna Gómez Bach 
Promotor: Jordi Coll Aurich
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Anna Gómez Bach

Descripció
El projecte de remodelació d’un edifici particular al carrer 

de les Escoles  42 de Sentfores, al municipi de Vic (Osona), on 
era prevista la construcció d’un pàrquing, va motivar una breu 
intervenció arqueològica al subsòl de la finca.9 

La finca afectada és formada per un espai estret i allargat 
que comunica el carrer Major i el carrer de les Escoles, i salva 
un desnivell important. El relleu natural del terreny presenta un 
pendent cap al sud i està fortament modificat per intervencions 
humanes. El conjunt s’estructura en tres nivells, amb una dife-
rència de cota màxima d’uns 4 m, i la intervenció es va efectuar 
en el punt més alt.

Introducció històrica
La zona intervinguda és situada entre les parròquies de Sant 
Martí de Sentfores i l’antiga parròquia, després sufragània de 
Sant Joan de Riuprimer o del Galí. Ambdues tenen una llarga 
història i evidencien assentaments des de l’època prehistòrica 
(Sant Joan del Galí), sobretot d’època romana i altmedieval.10

El sector de Sentfores se centrava primitivament al castell de 
Sentfores, situat en un turonet (603 m sobre el nivell del mar), 
mentre que la primitiva parròquia de Sant Martí se situava a 
l’extrem oest del terme, gairebé a tocar del límit de Santa Eulàlia 
de Riuprimer. Aquesta situació anòmala sembla que correspon 
a les divisions feudals originades al llarg dels segles x i xi, quan 
es van estructurar les jurisdiccions dels castells de Torroella, a 
Santa Eulàlia de Riuprimer, i de Sentfores (Pascual, 1988; Ju-
nyent, 1976). 

L’assentament concentrat es va començar a formar al segle 
xviii al llarg del camí ral de Vic a Santa Eulàlia de Riuprimer, 
seguint el carrer Major. La construcció d’una església al barri, 
entre el 1865 i el 1878, va permetre un creixement de tipus més 
radial (Pladelasala, 1954; Surinyach, 1985). La darrera gran ac-
tuació urbanística es va fer al principi del segle xxi. 

Treballs efectuats
Els treballs van consistir en l’obertura de rases utilitzant mitjans 
mecànics (de 1,50 m de llargada, aproximadament, i entre 60 i 
80 cm d’amplada), situades de manera perpendicular a les parets 

9. Els treballs es van fer entre el 31 de maig i el 9 de juny de 2012 i van con-
sistir en l’obertura de dues cales fins a assolir el terreny natural, per avaluar la 
potència estratigràfica i la possible presència de restes arqueològiques.

10. L’antic municipi de Sentfores es va fusionar amb el de Vic l’any 1932.

Fig. 1. Vista aèria de la ciutat de Vic amb la ubicació de la finca objecte 
d’estudi.

Fig. 2. Vista de les rases excavades (Díaz-Carvajal, 2013).
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53.  CARRER DE LES ESCOLES, 42,  
DE SENTFORES (VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Carrer de les Escoles, 42, de Sentfores
Municipi: Vic

Fig. 1. Mapa de situació amb indicació del punt d’actuació. 
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limítrofes amb les altres propietats. La superfície del solar és de 
74 m², però una part es troba situada ja en terreny geològic, fet 
que descarta la presència de restes arqueològiques. La resta és 
formada per una superfície d’uns 46 m², aproximadament, i hi 
ha acumulada una capa important de runa i sediment, amb un 
pendent de nord-est a sud-est. 

Resultats 
Els sondejos efectuats al carrer de les Escoles, 42 de Sentfores 
(Vic) no van permetre recuperar evidències d’interès arqueològic. 
La proximitat de les dues fiques (números 40 i 44), ambdues amb 
garatge, i primer pis i terrat (en el cas de la finca 44), i planta i 
tres pisos (en el cas de la finca 40) poden haver alterat el nivell 
estratigràfic originari de la finca.

Cal destacar que l’edifici correspon a un model de casa allar-
gada, en la qual l’habitatge i l’espai d’activitat econòmica, en 
aquest cas una lleteria, tenen l’entrada pel carrer principal (carrer 

Major), a darrera es construïen annexos de caire ramader (corts 
i espais d’estabulació dels animals), a més d’un hort a l’extrem 
posterior de la finca.
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54.  RAMBLA DE L’HOSPITAL, 14 (VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Rambla de l’Hospital, 14
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 438.023; Y: 4.642.219. Altitud: 489,4 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Òscar de Castro López (Actium, SL) 
Promotor: Aman Vila Barfull
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

 
Descripció
La intervenció va ser motivada pel projecte d’ampliació i cons-
trucció d’un ascensor a l’immoble situat a la rambla de l’Hospital, 
14 de Vic (Osona). 

Fig. 2. Vista dels treballs efectuats i detall d’un dels sondejos efectuats.

Es coneix que a la zona de la rambla de l’Hospital es trobava 
part de la muralla medieval de la ciutat. Segons la documentació 
històrica i cartogràfica existent, en aquesta zona l’estructura hau-
ria estat enderrocada durant la construcció dels eixamples entre 
el final del segle xix i principi del segle xx, però es van conservar 
part dels fonaments de l’antic recorregut. Així, es tenia notícia de 
la localització de trams de muralla durant les obres en diversos 
immobles de la mateixa rambla de l’Hospital, per exemple a les 
finques número 7 i 11. Així mateix, en una intervenció arqueo-
lògica efectuada al número 5 de la mateixa rambla, dirigida per 

Fig. 1. Mapa topogràfic amb la zona on es va efectuar la intervenció.
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Marta Fàbregas, es va localitzar un tram de muralla de 12 m de 
longitud, així com de part del vall i del pas de ronda, datat del 
segle xiv (Fàbregas, 1995). 

Els treballs van consistir en el seguiment i el control arque-
ològic dels moviments de terres derivats de l’excavació mecànica 
de quatre estreps de 50 cm de fondària i el fossat de l’ascensor, 
d’unes dimensions de 250 x 220 cm de costat i 100 cm de fon-
dària. 

Els treballs no van permetre documentar cap estrat ni es-
tructura d’interès arqueològic (Castro, 2014). 
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55.  CARRER DEL BISBE CASADEVALL, 9  
(VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Carrer del Bisbe Casadevall, 9
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 438.591; Y: 4.642.509. Altitud: 487 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Òscar de Castro López (Actium, SL)
Promotor: Concepció Puigdesens Arcala
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
L’indret objecte d’intervenció correspon a l’actual finca número 
9 del carrer del Bisbe Casadevall de Vic. El carrer discorre entre 
la rambla del Passeig i el xamfrà amb la plaça dels Màrtirs i 
el carrer de la Gelada. La zona correspon al sector sud-est de 
l’anomenat Eixample Morató, situat al nord-est del barri antic de 
Vic, fora de l’antic recinte emmurallat medieval.

La intervenció va estar motivada pel projecte de restauració 
de façanes i de rehabilitació parcial de l’edifici. 

Els treballs van consistir en el control dels moviments de 
terra derivats de les obres de construcció de 10 sabates de fo-
namentació de l’edifici i de l’obertura del fossat per instal·lar-hi 
l’ascensor, de 2,5 x 2,5 m. 

Segons informacions dels STC, la intervenció va aportar 
resultats negatius des del punt de vista arqueològic.
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56.  CARRER NOU, 2 (VIC, OSONA)

Nom del jaciment: Carrer Nou, 2
Municipi: Vic
Comarca: Osona
Coordenades UTM: X: 438.369; Y: 4.642.710. Altitud: 497,8 
m sobre el nivell del mar
Direcció: Òscar de Castro López (Actium, SL) 
Promotor: Concepció Morell Sanglas
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
Es va tramitar el permís d’una intervenció motivada pel projec-
te de restauració de façanes i la rehabilitació parcial de l’edifici 
d’habitatges ubicat al carrer Nou, 2 de Vic. L’edifici es troba 
dins l’emplaçament de l’Eixample Morató, situat fora del recinte 
emmurallat d’època medieval i format pel conjunt de la plaça 
dels Màrtirs i els carrers adjacents fins al carrer Manlleu, a l’oest, 
Santa Joaquima, a l’est, Jaume I, al nord, i la rambla del Passeig 
(antigues muralles), al sud. 

L’espai de l’antic Eixample Morató està protegit pel POUM, 
atès que se situa en una zona d’expectativa arqueològica (ZEA). 

Els treballs consistien a controlar els moviments de terra 
derivats dels treballs de refonamentació de l’edifici (una super-
fície de 34,9 m²) i de l’obertura d’un fossat d’ascensor d’1,70 m 
de costat. 

Els STC no disposen de dades referents als resultats d’aques-
ta intervenció.

Bibliografia

Font, Josep. «Projecte d’intervenció arqueològica. Carrer Nou, 2 
de Vic (Osona)». Arxiu del Servei d’Arqueologia i Paleontologia 
de la Generalitat de Catalunya, 2012. [Document inèdit]

Fig. 2. Aspecte de la finca un cop acabats els treballs.



actes / III JORNADES D’ARQUEOLOGIA DE LA CATALUNYA CENTRAL 2014

297 / 

 SOLSONÈS

57.  PROSPECCIÓ ARQUEOLÒGICA A LA ZONA 
SEPTENTRIONAL DE LA RIBERA SALADA 
(LLADURS I ODÈN, SOLSONÈS)

Nom del jaciment: Prospecció arqueològica a la zona 
septentrional de la Ribera Salada. 
Municipi: Lladurs i Odèn
Comarca: Solsonès
Coordenades UTM: X: 372.038,9; Y: 4.665.173,2. Altitud: 
1.150 m sobre el nivell del mar (punt central).
Direcció: Lídia Fàbregas Solé 
Equip: Josep Castany, Josep M. Bertran, Anna Segués i 
Marta Codina
Promotor: Grup de Prehistòria del Solsonès
Any de la intervenció: 2013
Autors de la fitxa: Lídia Fàbregas, Josep Castany, Josep M. 
Bertran, Anna Segués i Marta Codina

per conglomerats i el sediment dipositat té una potència 
elevada. Hi ha estructures de pedra pertanyents a diferents 
èpoques. En superfície s’observa tot tipus de material: restes 
faunístiques, vidre, fragments de ferro i material ceràmic, 
d’un ventall cronològic molt ampli: fragments amb cordons 
característics de l’edat del bronze, ceràmica grisa medieval, 
vidriats moderns, etc.

2. L’Espluga del Riu Fred: Es tracta d’una balma orientada 
a l’est amb restes d’estructures modernes a l’interior. Es 
van dividir les estructures en tres zones per diferenciar-les 
a causa de la seva llargada. La zona 1 és la més sencera. 
Hi ha una estructura d’un forn de pa ben conservada i 
una aigüera de pedra; seria l’edificació principal. La zona 2 
seria la central, on pràcticament no s’observen estructures, 
i la zona 3 és un lloc d’estabulació i és on es conserva més 
gruix de sediment. Hi ha material arqueològic modern. Per 
l’estructura, la situació i l’orientació es podria tractar d’un 
assentament prehistòric, malgrat que caldria fer un sondeig 
per comprovar-ho.

3. Balma de les Cordes: Es tracta d’un abric d’alçada conside-
rable i molt obert. A la zona central hi ha uns murs de pedra 
moderns a l’interior dels quals es va extreure el sediment en 
fer una neteja a causa de l’estabulació recent de bestiar. Fora 
els murs, a l’extrem nord-oest de la balma, es van recollir 
alguns fragments de ceràmica feta a mà. A l’extrem sud-est 
de la balma, hi ha una petita cabana de pedra i un carro de 
fusta. En aquesta zona hi ha diversos fragments de ceràmica 
moderna. La situació de la balma, orientada al sud, i el medi 
que l’envolta, la converteixen en un punt d’hàbitat important 
al llarg de la història.

4. Balma del Pont del Clop: Podria ser una balma sepulcral. 
Està orientada a l’oest, on dóna al precipici obert sobre la vall 
de la Ribera Salada. Va ser formada per erosió diferencial, 
és a dir, els estrats tenen diferent resistència al desgast. Els 
estrats de sota són més tous i s’erosionen més que els de 
sobre. L’erosió d’aquests estrats ha anat tapant la balma i hi 
ha deixat sediments argilosos amb molt conglomerat, ja que 
les parets estan formades d’aquests materials. Fa més de 20 
anys s’hi van observar restes humanes. No es va poder trobar 
cap tipus de resta ceràmica ni antropològica. 

5. Balma de Cal Pere Jan: Es tracta d’una petita balma de bloc 
calcari. És un espai obert orientat al sud i a prop d’un curs 
d’aigua, el Riulacó. A dins hi ha restes d’una construcció, i 
un forn de pa parcialment enrunat. Al costat de les parets 
del forn hi ha un molí de mà de barqueta. Sembla que es 
tractaria d’un lloc d’assentament continuat. Hi ha materials 
ceràmics de diferents èpoques, i en destaca un fragment a 
mà possiblement d’època prehistòrica. 

Així doncs, es pot confirmar en quatre dels cinc jaciments 
prospectats l’existència de restes arqueològiques. D’aquests qua-
tre, tres mostren restes d’una ocupació des de l’època prehistòrica: 
l’Espluga Tremosa, la Balma de les Cordes i la Balma de Cal 
Pere Jan. Es va acomplir, doncs, l’objectiu de la intervenció, i els 
treballs en aquests tres jaciments haurien de donar noves infor-
macions sobre els patrons d’hàbitat a la zona més septentrional 
de la Ribera Salada. 

Descripció
Per donar continuïtat al projecte que el Grup de Prehistòria del 
Solsonès va tancar el 2011, es va plantejar aquesta nova inter-
venció. L’objectiu era localitzar nous jaciments que permetessin 
continuar treballant per establir els models d’ocupació i explo-
tació durant el neolític i l’edat dels metalls al nord-oest de la 
comarca del Solsonès. Es tractava de detectar nous assentaments, 
prioritàriament llocs d’hàbitat, a excavar a la zona geogràfica més 
septentrional de la Ribera Salada, una àrea d’un gran potencial 
arqueològic des de l’època prehistòrica i fins a l’època medieval 
i moderna. Cal destacar que es tractava de prospectar possibles 
assentaments inèdits, malgrat que no es descartava que, en al-
guns, s’hi haguessin fet intrusions furtives. La localització i la 
documentació d’aquests jaciments hauria de propiciar-ne, també, 
la protecció. 

La prospecció es va fer sobre cinc punts concrets, dels quals, 
a través de fonts orals, a priori ja se sabia que podien correspon-
dre a jaciments arqueològics: l’Espluga Tremosa (Odèn, Solso-
nès), l’Espluga del Riu Fred (Lladurs, Solsonès), la Balma de les 
Cordes (Odèn, Solsonès), la Balma del Pont del Clop (Lladurs, 
Solsonès) i la Balma de Cal Pere Jan (Odèn, Solsonès). 

Els resultats obtinguts són els següents:

1. L’Espluga Tremosa: És una balma de grans dimensions si-
tuada sota una gran roca i orientada al nord-est. És formada 

Fig. 1. Àrea on es van dur a terme les prospeccions. 
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58.  LÍNIA AÈRIA D’ALTA TENSIÓ ALS MUNICIPIS 
DE LLADURS, OLIUS I SOLSONA (SOLSONÈS)

Nom del jaciment: Línia aèria d’alta tensió als municipis de 
Lladurs, Solsona i Olius (Solsonès)
Municipi: Lladurs, Olius i Solsona
Comarca: Solsonès
Coordenades UTM: X: 374.479; Y: 4.650.433. Altitud: 700-
850 m sobre el nivell del mar
Direcció: Fernando Díaz Águila (Estrats, SA)
Promotor: SATEL, SA
Any de la intervenció: 2013
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada pel projecte de línia aèria i sub-
terrània 110 kV entrada/sortida a la SE Solsona de la línia SE 
Adrall - SE Mas de Figueres. 

Els treballs van consistir en el buidatge documental de les 
diferents fonts d’informació relacionades amb l’àrea d’estudi i 
en la prospecció superficial de les zones afectades pel projecte 
esmentat. 

El buidatge documental va evidenciar una gran riquesa ar-
queològica i arquitectònica a la zona, però els treballs de prospec-
ció no van permetre localitzar noves restes arqueològiques, amb 
la qual cosa els resultats van ser negatius (Díaz, 2013: 42-43). 

Bibliografia

Díaz, Ferran. «Estudio de impacto sobre el patrimonio cultural 
en los terrenos afectados por la construcción de la nueva línea 
aérea de alta tensión 110 kV entrada/salida en la SE Solsona 
de la línea SE Adrall - SE Mas de Figueres». Arxiu del Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya, 
2013. [Document inèdit]

59.  ABASTAMENT D’AIGUA DES DE 
L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DE CAVALL A 
IGUALADA. RAMAL PINÓS (PINÓS, SOLSONÈS)

Nom del jaciment: Abastament d’aigua de l’embassament de 
la Llosa de Cavall a Igualada. Ramal Pinós

Municipi: Pinós
Comarca: Solsonès
Coordenades UTM: X: 380.937,2; Y: 4.632.700,1. Altitud: 
708 m sobre el nivell del mar
Direcció: Lourdes Moret Pujol (Antequem, SL) 
Promotor: Acuamed - Aguas de las Cuencas Mediterráneas, 
SA
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

Descripció
La intervenció va ser motivada pel projecte constructiu de pro-
veïment d’aigua des de l’embassament de la Llosa de Cavall fins 
a Igualada. Aquest projecte es va desenvolupar en diverses fases, 
i amb anterioritat s’havia treballat als ramals de Calaf (Anoia 
) i del Bages - Secció central. En la campanya del 2012 es va 
intervenir al ramal de Pinós.

Els treballs van consistir en el control arqueològic dels mo-
viments de terres fets en el transcurs de l’obra, d’una llargada 
aproximada d’un quilòmetre.

Els sòls localitzats al llarg del recorregut són formats per una 
primera capa d’argila, d’aproximadament 40 cm de potència, 
seguit de la roca natural, formada per l’alternança de lutites, 
margues grises i argiles.

Pel que fa als elements patrimonials localitzats a la fase de 
prospecció, es va establir com a mesura correctora de caràcter 
general el control arqueològic de tots els moviments de terra, 
ja que el traçat transcorre, a l’extrem nord, per una zona molt 
propera al jaciment arqueològic del sepulcre de la Calderassa.

Malgrat la proximitat d’aquest element, durant els treballs 
de seguiment arqueològic no es van localitzar nous elements 
patrimonials ni jaciments arqueològics (Moret, 2012: 7-8).
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 DIVERSES COMARQUES

60.  ABASTAMENT D’AIGUA DES DE 
L’EMBASSAMENT DE LA LLOSA DE CAVALL A 
IGUALADA. TRAM: LLOSA DE CAVALL A CALAF 
(ANOIA, BAGES I SOLSONÈS)

Nom del jaciment: Abastament d’aigua des de 
l’embassament de la Llosa de Cavall a Igualada. Tram: Llosa 
de Cavall a Calaf. 
Municipi: Aguilar de Segarra, Calonge de Segarra, 
Cardona, Clariana de Cardener, La Fonollosa, Lladurs, La 
Molsosa, Navès, Olius, Pinós, Prats de Rei, Riner, Sant 
Mateu de Bages i Sant Pere Sallavinera 
Comarca: Anoia, Bages i Solsonès
Coordenades UTM: X: 382.815; Y: 4.661.778. Altitud: 
704 m sobre el nivell del mar (punt inicial). X: 379.394; Y: 
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Fig. 1. Àrea prospectada durant la intervenció (Bosch i Moret, 2012). 

4.620.155. Altitud: 648 m sobre el nivell del mar (punt final) 
Direcció: Lourdes Moret Pujol (Antequem, SL)
Promotor: Acuamed - Aguas de las Cuencas Mediterráneas, 
SA
Any de la intervenció: 2012
Autor de la fitxa: Serveis Territorials a la Catalunya Central 
del Departament de Cultura

La prospecció a les àrees encara no explorades va permetre 
localitzar sis nous elements al llarg de tot el traçat: fita de Cal 
Garriga (CEA 118), barraca del Clot dels Pinyers (CEA 119), 
Seguers de Torrescassana (CEA 120), pou de la Caseta (CEA 
121), pou de Cal Xeringa (CEA 122) i la fita de la Flauta (CEA 
123). Cap dels elements no van resultar afectats per l’obra, ja que 
als punts on va ser necessari es va modificar el traçat (Bosch i 
Moret, 2012). 
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Fig. 2. Pont de la Rabassola (CEA 95).

Descripció
La intervenció va ser motivada pel projecte constructiu de pro-
veïment d’aigua des de l’embassament de la Llosa de Cavall fins 
a Igualada. Tram: Llosa de Cavall-Calaf. Els treballs, executats 
durant l’any 2011, es van prorrogar fins al començament del 
2012, ja que l’empresa constructora no havia acabat els treballs 
a la data prevista. 

Els treballs van consistir a controlar els moviments de terres 
derivats de les obres. També es van controlar els elements propers 
al traçat i que podien quedar afectats per l’obra. Igualment es va 
vetllar pel compliment de les mesures correctores proposades 
(Bosch i Moret, 2012).

La intervenció va permetre efectuar les mesures correctores 
previstes per a cadascun dels elements coneguts prèviament: mur 
del camí de Solanelles (ZEA 23), la barraca i feixa de l’Anoguer 
(CEA 24), el canal de la granja dels Pinyers (CEA 92) i el pont 
de la Rabassola (CEA 95). 






