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Presentació

Ramon Ten Carné*

La Tribuna d’Arqueologia 2012-2013 segueix el seu camí i es disposa a ser publi-
cada digitalment tal com s’ha fet en els últims anys. Així, a part de seguir en directe 
o en streaming el cicle de conferències, podrem gaudir de les novetats de les inter-
vencions arqueològiques i paleontològiques en un format escrit. Com cada any les 
actuacions més representatives, ja siguin intervencions d’urgència preventives o de 
recerca, veuen la llum i permeten un debat enriquidor.

Trobem en primer lloc els resultats de la reexcavació del derelicte de Cap del Vol 
al Port de la Selva, excavat el 1978 i el 1980 i que anteriorment havia estat espoliat, fet 
que va comportar la pèrdua una gran quantitat d’àmfores. Ressalta la importància 
de l’arquitectura naval d’aquest vaixell, que devia formar part de la pràctica de dras-
sana, o sia, en què s’emprà una tècnica constructiva coneguda per un bon nombre 
d’artesans.

Es tracta d’un model de vaixell amb bodega descoberta i fons pla, apte per na-
vegar en diversos espais nàutics, incloent-hi el fluvial, les maresmes i el costaner o 
de cabotatge. En la seva construcció trobem uns trets d’hibridació cultural entre 
la construcció naval indígena peninsular i la del món mediterrani, que evidencien 
una pràctica de drassana diferent a la d’altres derelictes i la situen en el Conventus 
Tarraconensis.

Un altre jaciment conegut de fa molts anys i excavat sistemàticament des de finals 
dels anys setanta del segle xx és l’Hort de la Boquera a Margalef de Montsant que 
juntament amb l’Abric del Filador i altres, configuren un ric registre a la vall del riu 
Montsant. Cal ressaltar les estructures de combustió i el ric material lític, així com 
el material amb gravats figuratius de caràcter artístic i simbòlic. S’estableix un marc 
cronològic entre el 12500-11500 BP.

Saltem un registre cultural i ens situem en el període neolític a la part nord de 
Catalunya, a l’entorn de l’estany de Banyoles i en un jaciment paradigmàtic com és la 
Draga, a cavall entre les aigües de l’estany i la terra ferma. Es tracta d’un assentament 
amb uns nivells de conservació de material de fusta insuperables.

* Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia
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Tornem al sud de Catalunya, més concretament a la serralada del Montsià, mirant 
cap a la Mediterrània, on ens trobem el poblat de la primera edat del ferro de Sant 
Jaume, ben fortificat i situat cronològicament entre mitjan segle vii i les primeries 
del segle vi aC, i que podria respondre a la seu d’un nucli de poder polític local amb 
abast territorial.

Anem ara a un lloc cabdal en l’època romana com és Tarraco. En les intervencions 
a la zona del circ i, en concret, al carrer de l’Enrajolat, podrem conèixer l’evolució 
diacrònica d’aquest sector i tenir una visió completa de la gran canalització hidràulica 
en la delimitació de la plaça de representació o la graderia septentrional, amb una 
clara secció entre el podium i el visori.

La publicació que presentem ens torna als nostres orígens amb 25 anys de recerca 
arqueològica de la Universitat de Barcelona al jaciment prehistòric de la Cova del 
Parco d’Alòs de Balaguer.

Els sistemes de prospecció geofísica han anat guanyant terreny en el camp arqueo-
lògic a mesura que la tecnologia emprada, la metodologia i la seva interpretació s’han 
anat perfeccionant. El jaciment tardorepublicà de Puig Ciutat n’és un clar exemple 
abans d’iniciar la corresponent excavació.

Encara que faci més de cent anys que es fa recerca en un jaciment, aquest ens pot 
aportar grans novetats i engrescar-nos a continuar en aquesta recerca, per exemple, 
arran de la planificació d’un nou centre de recepció de visitants, amb la troballa 
d’una necròpolis grega, de fases industrials d’època romana baixrepublicana i d’una 
necròpolis romana. Com podeu imaginar-vos, parlem d’Empúries.

A continuació es presenta un jaciment a cavall entre el paleolític i la paleontologia, 
com és el Camp dels Ninots de Caldes de Malavella. Es tracta d’un maar o volcà on 
hi ha una sedimentació amb un important nombre d’animals fossilitzats amb un 
grau admirable de conservació d’esquelets complets i en connexió anatòmica. D’entre 
la gran varietat d’animals destaquem tritons, tortuga mediterrània, peixos grans i 
petits, tapirs, grans bòvids, rinoceronts i també material paleobotànic.

Aquesta propera comunicació, a més d’explicar el patrimoni arqueològic urbà de 
Granollers, entra en els treballs executats per tal de poder difondre adequadament 
aquest patrimoni immoble i presenta la museïtzació i el centre d’interpretació de 
l’Adoberia dels Ginebreda. Explica també les intervencions de remodelació d’edificis 
i de les muralles i torres de la població mitjançant una senyalística acurada.

Les Drassanes de Barcelona, amb motiu de la seva remodelació i adequació, van ser 
excavades parcialment i un dels resultats importants fou el descobriment de l’evolució 
constructiva de l’edifici des del segle xiii fins a mitjan segle xviii. En aquesta Tribu-
na, concretament, es descriu la drassana dels segles xvi i xvii amb la seva evolució 
morfològica i la troballa d’una grada o escar de construcció de galeres en el context 
cronològic del 1600.

En la zona d’alta muntanya del Pirineu un equip de la UAB treballa a la cova 
del Sardo de Boí i en el concepte de l’explotació d’aquest tipus de paratge. S’han 
documentat una gran quantitat de punts amb interès arqueològic, més de 320, que 
comprenen tot l’Holocè.

Passem ara a la costa, concretament a l’antiga platja de Barcelona on s’han ex-
cavat unes barraques de pescadors interessants, en l’actual carrer del Doctor Ai-
guader, situades cronològicament a finals del segle xvi i mitjan segle xvii, on es 
constata una clara evolució arquitectònica i una gran quantitat de materials i restes 
d’ictiofauna.
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Una altra conferència interessant va ser la de l’equip d’Ullastret i l’empresa SOT, 
que van explicar l’experiència d’unes sessions teòriques i pràctiques en diferents tipus 
de prospecció geofísica, elèctrica, amb georadar, electromagnètica i magnètica apli-
cada a l’arqueologia. La pràctica es va desenvolupar al jaciment de l’Illa d’en Reixac.

Un dels jaciments coneguts i excavats des de fa anys és l’Esquerda, a les Masies 
de Roda, on s’ha descobert un gran pany de muralla i dues noves torres amb una 
tipologia i cronologia de construcció i ús entre els segles v i viii dC, que permet iden-
tificar-les amb la Roda, ciutat esmentada als annals reials de l’emperador carolingi 
Lluís el Pietós, i amb la Roda civitas destruïda per Aissó.

La intervenció a l’àrea arqueològica ibera, romana i visigòtica de la Fogonussa, a 
Sant Martí de Riucorb, es va fer dintre del projecte del tram iv del Canal Segarra-
Garrigues que inclou diversos jaciments, on destaquen estructures ibèriques en forma 
de dues grans basses amortitzades del segle iv aC i una tercera del segle ii aC i que 
semblen situades extramurs de la zona del poblat. D’època romana tenim un forn de 
calç dels segles ii-iii dC, i d’època baiximperial, dels segles iii-iv, una necròpolis que 
podria allargar la seva cronologia fins als segles v o vi dC. L’altre moment important 
és l’assentament d’ocupació d’època visigoda (segles vi-vii) on destaca un gran edifici 
i zones d’emmagatzematge.

Per tancar la publicació es presenten els resultats de la intervenció arqueoantropo-
lògica de l’hipogeu de la Sagrera a Barcelona, feta en el decurs de les obres de l’estació 
de l’AVE. El resultat va ser l’excavació i exhumació de 207 individus, a part de 150 
articulats i unes 5.000 restes d’individus en posició secundària, Es presenta un ús 
primigeni de l’hipogeu i un segon moment d’enterraments, que es podrien situar 
cronològicament entre 2800-2600 cal ANE, al neolític final.

Barcelona, maig de 2015





Cap del Vol.  
Un producte, un vaixell i un comerç del Conventus 
Tarraconensis en època d’August
Gustau Vivar, Carles de Juan i Rut Geli

  Antecedents

El derelicte conegut com a Cap del Vol, ubicat 
al municipi del Port de la Selva, a l’Alt Em
pordà, fou objecte d’espoli per part de sub
marinistes alemanys a finals de la dècada dels 
seixanta (Fig. 1). En van extreure un conside
rable nombre d’àmfores, que suposadament 
es troben actualment en mans de col·leccions 
particulars. Després del pas d’aquests, no va ser 
possible trobar en el jaciment una sola àmfora 
completa.

No va ser fins al 1978 que els membres del 
Centre d’Activitats Subaquàtiques del Cap de 
Creus (CASC) van ser coneixedors d’aquests 
fets, i de la ubicació exacta del derelicte, i 
transmeteren les dades al Patronat d’Arqueo
logia Submarina de la Província de Girona. 

Entre els anys 1978 i 1980 es realitzaren tre
balls arqueològics al jaciment, sota la direc
ció de X. Nieto i F. Foerster (Nieto i Foerster, 
1980; Nieto, 1982). En aquestes campanyes es 
van poder documentar les restes de l’arquitec
tura naval d’un dels extrems de la nau, que, 
a partir de la localització de la paramola, es 
va identificar com la popa del vaixell. Apa
regueren també fragments de l’orla decorada 
(obra morta).

Del carregament es van poder documentar 
diversos fragments d’àmfora Pascual 1, alguns 
amb segells. També es documentaren peces 
de ceràmica de la vaixella de la tripulació. Tot 
el conjunt ceràmic documentat en aquestes 
campanyes d’excavació de 19781980 permeté 
parlar d’una data d’enfonsament del derelicte 
entre els últims anys del segla i aC i primers del 
segle i dC (Nieto, 1982, p. 168).

Figura 1. Localització del derelicte de Cap del Vol
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Pocs anys després d’aquestes intervencions, 
Foerster proposava una estreta relació entre 
l’arquitectura naval dels derelictes de Cap del 
Vol, Palamós o Formigues I, Perduto 1 i els 
Ullastres I, amb línies del casc amb fons molt 
planers i amb carregaments d’àmfores tarra
conenses (Foerster, Pascual i Barberá, 1987,  
p. 17).

Els vaixells amb carregament d’àmfores 
Pascual 1 també presenten una altra caracterís
tica constructiva que es va detectar per primera 
vegada a partir de l’estudi del casc del derelicte 
Cap Béar 3, enfonsat a Portvendres. Es tracta 
d’un sistema original de fixació de les quader
nes al casc fins aquest moment inèdit (Liou 
i Pomey, 1985, p. 547551). El casc correspon 
a un petit vaixell el sistema arquitectural del 
qual es manifesta del tot habitual per l’època 
(construcció a casc primer amb taules a topar 

unides per mossa, llengüeta i cavilla, fusteria 
transversal alternada composta per medissos 
i semi quadernes, paramola encastada en els 
medissos, vàgares i sobreescues). Per contra, el 
sistema de fixació de les quadernes (medissos, 
semiquadernes) sembla del tot inèdit. Aques
ta fixació està realitzada mitjançant lligadures 
internes en bucle que uneixen les quadernes 
amb el casc i que després son bloquejades per 
cavilles, unió que s’alterna amb cavilles aïlla
des de fusta (Fig. 2).

La reoberta a partir de l’any 1991 d’una sèrie 
de derelictes a França en el marc del progra
ma de recerca “Dendrochronologie et la dendro-
morphologie des épaves antiques de Méditérra-
née” (Pomey, 2002), va posar en evidència que 
aquest sistema particular d’unió de la fusteria 
transversal al casc, basat en una tècnica de lli
gats en bucle amb un patró de col·locació pre

1. Cfr. Pomey i Rieth, 2005, p. 35.

Figura 2. Detall d’una de les lligadures internes que uneixen les quadernes al casc del derelicte de Cap del Vol
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cís, es mostrava en molts d’aquests derelictes. 
Posteriorment foren definits per Pomey (2002) 
com una firma arquitectural,1 en la qual Mar
lier va incloure convenientment en la seva tesi 
doctoral el vaixell de Cap del Vol.

  La relocalització del derelicte 
i els treballs realitzats en la 
campanya de 2012

Dins els treballs d’actualització de la Carta 
Arqueològica Subaquàtica realitzats pel CASC 
l’agost de 2011 a la comarca de l’Alt Empordà, 
es va projectar treballar al derelicte de Cap del 
Vol. Es tractava primerament de relocalitzarlo 
a partir de les senyes i indicacions proporci
onades pel col·laborador del CASC Jordi Ni
colàs, que havia participat en les campanyes 
d’excavació del Cap del Vol de 19781980. A 
més es volia determinar l’estat de conservació 
de la fusta del vaixell, per tal de valorar la pos
sibilitat de realitzarhi una excavació en ex

tensió amb l’objectiu de documentar i estudiar 
de manera precisa la seva arquitectura naval. 
Cal dir que són pocs els vaixells d’aquest tipus 
coneguts, amb carregament d’àmfores Pas
cual 1, que conservin la fusta i que estiguin a 
fondàries assequibles per realitzar un estudi 
científic rigorós.

En aquesta curta intervenció de 2011 es va 
poder localitzar el derelicte i es va georefe
renciar. Seguidament es va destapar la fusta 
conservada del vaixell, uns 12 metres d’eslora 
per 4 metres de mànega. Es va identificar la 
paramola treballada a la mateixa sobrequilla, 
que va permetre situar la proa i la popa del 
derelicte (Fig. 3). Amb aquesta actuació es va 
constatar que l’estat de conservació de la fusta 
era òptim, tot i que algunes de les taules del 
pallol, construïdes amb una fusta de menys 
gruix que la resta d’elements de l’arquitectura 
del vaixell, es trobaven més deteriorades. Els 
treballs realitzats el 2011 van permetre poder 
planificar i organitzar la campanya d’excavació 
del 2012.

Figura 3. Imatge de l’excavació on es pot observar treballada a la mateixa sobrequilla la paramola del vaixell 
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La fusta del vaixell romà es troba a 25 m de 
fondària, coberta per una capa de sorra d’uns 
50 cm de potència. Aquest fet limita el temps 
de fons, és a dir, de treball real en el jaciment. 
Els treballs de la campanya de 2012 es van cen
trar en l’excavació de la proa del vaixell, zona 
que no havia estat objecte de cap actuació en 
els anteriors treballs. Primer de tot es va reti
rar el sediment amb què s’havia cobert una 
lona plastificada col·locada en la intervenció 
de 2011 i que protegia la fusta del vaixell. Un 
cop neta aquesta protecció es va retirar i va 
quedar la fusta visible, i es va començar a ex
cavar mitjançant mànegues de succió d’aire, 
netejant tots els elements cap a proa per tal de 
comprovar en quin estat es trobava la roda de 
proa. Aquesta fou localitzada en un estat òptim 
(Fig. 4).

Es van deixar visibles 7 m de longitud de 
l’eslora del vaixell des de la roda de proa, amb 
els seus 4 m de mànega corresponents. El pri

mer nivell visible de l’arquitectura naval era el 
pallol. Es va procedir al seu marcatge d’acord 
amb la metodologia (Pomey i Rieth, 2005,  
p. 99), numerant les taules a babord i estribord 
de la sobrequilla, fent servir aquest eix longi
tudinal com a referència, i es van marcar els 
elements de fixació d’aquestes taules (Fig. 5). 
Posteriorment es va procedir a documentar el 
pallol mitjançant dibuixos de cotes acumula
des amb cintes mètriques, amb el complement 
d’una cobertura fotogràfica de tota la zona des
tapada.

Un cop documentat el pallol es va procedir a 
la seva extracció. Es va decidir deixar en reser
va el costat de babord del vaixell i només inter
venir en la zona d’estribord. Els claus de ferro 
que fixaven les taules havien desaparegut i en 
quedava tan sols la concreció, de manera que 
desenganxarles de les quadernes no compor
tava cap dificultat. Les fustes retirades es van 
anar col·locant en sacs i aquests es van enterrar 

Figura 4. Vista de la roda de proa del derelicte
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en una rasa oberta a la cubeta de sorra ubicada 
a la proa del derelicte. 

Després es va procedir a excavar les clares 
entre quadernes, es van deixar visibles aquests 
elements i es va arribar fins al casc. Les cla
res estaven omplertes amb tòries o sarments, 
que una vegada documentades es van extreu
re (Fig. 6). Tota la fusta del casc estava reco
berta per una capa, amb un gruix que podia 
arribar als 2 cm, d’una substància que resta 
encara pendent d’analitzar. Aquesta capa, de 
textura cerosa i greixosa, presentava barreja
des estelles i encenalls de fusta i crins o pèls 
d’animals. Aquest fet també fou documentat 
en les campanyes de 19781980 (Nieto i Foers
ter, 1980, p. 165166). Així, un cop fou retirada 
de la superfície de la fusta van quedar visibles 
els elements de fixació de les andanes del casc 
i de les quadernes. Després es van etiquetar 
aquests elements, començant la numeració de 

les quadernes des de la proa i de les andanes del 
casc d’estribord a partir de l’eix longitudinal. 
Al mateix temps es van començar a marcar 
amb xinxetes tots els elements de fixació.

En aquest moment es va col·locar i anive
llar el quadre de dibuix de 6 m de costat per 4 
m subdividit en carrils d’1 m per 4 m, orien
tantne el costat llarg en el sentit longitudinal 
del vaixell, és a dir, de proa a popa. Mitjançant 
aquesta estructura i el sistema de coordena
des cartesianes es va realitzar la planimetria 
de l’arquitectura naval visible del vaixell, així 
com les seccions. Es va provar en aquesta in
tervenció per primer cop un sistema de làser 
que substitueix la plomada per tal de prendre 
els punts o coordenades del vaixell i traspas
sarles al paper mil·limetrat. El sistema va re
sultar d’una gran efectivitat, tant per la seva 
precisió com per la rapidesa que comporta en 
l’execució del dibuix (Fig. 7).

Figura 5. Marcatge de les taules del pallol del costat d’estribord, on es pot observar l’alternança entre taules 
fixades amb claus de ferro i unes altres que anomenaríem mòbils que no presenten cap elements de fixació
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Figura 6. Detall d’una clara o espai entre quadernes 
omplert amb tòries

Figura 7. Realització de la planimetria de 
l’arquitectura naval utilitzant el sistema  
de coordenades cartesianes i el làser subaquàtic  
que actua de plomada

En aquesta campanya de 2012 es va excavar 
i documentar des de la roda de proa fins a 6 m 
d’eslora del costat d’estribord del derelicte. Al 
final de la intervenció es va cobrir el jaciment 
amb la lona plastificada i es va procedir a abo
carhi sorra mitjançant les mànegues de succió 
fins que va quedar totalment colgat i protegit.

  Les primeres observacions  
en l’arquitectura naval

Durant la campanya d’excavació de 2012 s’han 
anat observant una sèrie de particularitats en 
l’arquitectura naval del derelicte que permeten 
elevar el grau de sistematització del nivell de 
firma arquitectural al de pràctica de drassana. 
Això significa que es detecten traces i maneres 
de realitzar una tècnica constructiva ben co
neguda per un determinat nombre d’artesans. 

Es detecten moltes similituds en general entre 
Cap del Vol i els altres vaixells de la seva firma 
arquitectural, però sensibles diferències pel que 
fa al detall.

Observem que en els espais entre quader
nes es van col·locar tòries de vinya, segura
ment amb la funció de deixar lliure de petits 
objectes la circulació de l’aigua de la sentina. 
Els paral·lels són escassos; només s’ha docu
mentat aquest fet en els derelictes de Cap Bénat 
(Joncheray, 1997, p. 109), Saintes Maries 2 
(Long, 2003) i Saintes Maries 242 (Long, Mar
lier i Rival, 2004) i els Ullastres I3 (Foerster, 
1988, p. 179).

El pallol està format per vàgares fixes alter
nades amb vàgares mòbils, i presenta unions a 
bisell fixades amb dos claus per dos trams de 
taules d’una mateixa filada. Les vàgares fixes 
estan clavades sistemàticament a cadascuna de 
les quadernes per tres o quatre claus. 

2. Aquests dos darrers de la mateixa firma arquitectural.

3. Derelicte localitzat davant de Llafranc, al Baix Empordà, amb carregament de Pascual 1.
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En aquesta campanya d’excavació s’han de
tectat en diversos casos lligadures internes a la 
cara superior de les quadernes que no presen
ten regata d’unió entre els parells de cavilles. 
En la zona documentada en aquesta interven
ció s’han detectat algunes cavilles de secció 
rectangular i altres de gran diàmetre, així com 
cavilles de secció facetada de diàmetre intern 
inferior al comú. No s’han detectat claus de 
bronze o coure en tota la zona excavada. Un 
altre fet observat ha estat la presència aïllada de 
tascons de fusta que es col·loquen entre les pa
relles de cavilles, en la zona de la regata d’unió 
i de pas de les lligadures (Fig. 8). 

En la zona del vaixell excavada s’han detectat 
dos casos de claus de ferro d’indubtable secció 
circular, pràcticament inexistents en l’arquitec
tura naval antiga. El vaixell de Cap del Vol és 
l’evidència més antiga coneguda de quadernes 
sobrepassades o asimètriques, tret definitori de 
la família arquitectural Imperial (Fig. 9).

Dins de les unions a espiga i mossa de les 
taules del casc, les perforacions del trepant ar
quer per les cavilles de fixació de les espigues 
són molt còniques, poc habitual en els derelic
tes del període, per la gran diferència entre el 
diàmetre màxim i el mínim. Moltes vegades les 
cavilles introduïdes des de l’interior del casc 
no es raspallen i sobresurten, i no semblen 
afluixos provocats per les torsions pròpies de 
la navegació. Algunes sembla que es substitu
eixen a posteriori per altres de major diàmetre 
intern, com a reparació. L’ordre de col·locació 
de les cavilles per a les unions entre taules del 
casc ens permetrà aprofundir en el procés de 
construcció del vaixell. 

Pel que fa a la cara superior de la roda, en 
el punt coincident amb la ubicació del raig de 
Júpiter, cal destacar que té una major amplada i 
gruix. Arrenca amb una motllura que recorda, 
però és diferent, els derelictes del període, com 
pot ser el cas del Barthélemy B4 (Joncheray i 

4. De la mateixa firma arquitectural.

Figura 8. Detall del tascó de fusta ubicat en l’espai 
entre la parella de cavilles d’una lligadura

Figura 9. A l’esquerra de la imatge s’observen  
les quadernes sobrepassades.
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Joncheray, 2004, p. 33) o de Rabiou (Joncheray 
i Joncheray, 2009, p. 70) (Fig. 10). Així mateix, 
a la cara superior de la roda, a l’alçada de la 
unió del raig de Júpiter amb la quilla, aquesta 
es reforça almenys amb un clau de ferro. Apa
reixen dues cavilles còniques facetades intro
duïdes verticalment des de l’exterior en la junta 
d’unió entre la quilla i las taules de paralla a 
la zona pròxima a la unió amb la roda. Aques
tes cavilles indicarien el reforç d’unes peces 
a l’exterior del casc, i ens recorden les taules 
externes de reforç de la popa del derelicte de 
Cavalière (Charlin et al., 1978, p. 60).

Cap del Vol presenta una paramola monòxi
la d’important amplada, gruix i longitud amb 
la concreció d’un pern de ferro a la meitat del 
seu recorregut, al centre de la seva amplada. 
Comparteix trets per l’acoplament en l’estruc
tura transversal amb derelictes com el Plane 1 
(Charlin et al., 1978, p. 76), però no en dimen
sions. Comparteix les dimensions de Cavalière 
però no el sistema de col·locació de la metxa de 
l’arbre (Charlin et al., 1978, p. 71). La paramola 
exerceix la funció de sobrequilla, pràcticament 
amb la mateixa longitud que la quilla, des de 
la roda de proa a la roda de popa.

La col·locació d’una moneda apotropaica 
ibèrica a la base de l’arbre, possiblement de 
Bolskan (Fig. 11), podria evidenciar la hibrida

ció cultural amb un ritual romà fundacional. 
D’aquest fet només coneixem el cas del derelic
te Plane 1, on fou documentada una moneda 
de Kese (Liou i Pomey, 1985, p. 556557).

La bodega del vaixell es presenta possi
blement de tipus descobert, únicament amb 
possibles puntals en els extrems distals de la 
paramola. Les línies d’aigua mostren un fons 
planer i un pantoc acusat.

  El model de comerç

El Cap del Vol es presenta com un vaixell apte 
per navegar en diversos espais nàutics, inclo
enthi el fluvial i el de maresmes, segons es des
prèn de les seves línies del casc amb fons pla i 
amb un eix axial compost per una quilla més 
ampla que alta i taules de paralla de formes 
particulars. Tot i això, en l’àmbit marítim, el 
seu espai nàutic seria costaner i la seva nave
gació, de cabotatge, transportant en el viat
ge d’anada vi de la plana baixa del riu Besòs 
entorn de la ciutat de Baetulo5 carregat en les 
immediacions del mateix centre d’envasament 

Figura 10. Motllura on arrenca la roda de proa  
del vaixell

Figura 11. Moneda votiva localitzada a la 
paramola del derelicte en els treballs de finals 
de la dècada dels 70

5. Segons es desprèn de l’estudi arqueomètric realitzat per la doctora Verònica Martínez, de l’Equip de Recerca Ar
queològica i Arqueomètrica de la Universitat de Barcelona.
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amb destí a Narbo, per ser exportat en bona 
part cap al sudoest de la Gàl·lia fins a la Bre
tanya (Laubenheimer, 2005).

En el marc cronològic d’època augustal, 
aquest trajecte directe sudnord de les expor
tacions del vi del Conventus Tarraconensis 
en àmfores Pascual 1 queda evidenciat per la 
presència d’una quantitat significativa de de
relictes amb aquest tipus de carregament ho
mogeni al voltant del cap de Creus, sobretot al 
nord d’aquest accident geogràfic, i a la zona de 
Portvendres. El que encara resta per precisar 
és el carregament de retorn d’aquests vaixells. 
Hem de tenir present que, en el transport ma
rítim, un viatge d’anada en comporta un de 
tornada, i que tècnicament i econòmicament 
és poc viable que un viatge de tornada es rea
litzi sense càrrega. El cas del derelicte Culip 
VIII, a Cadaqués, a l’Alt Empordà, una petita 
embarcació enfonsada al canvi d’era amb un 
carregament d’una seixantena d’àmfores bè
tiques Haltern 70, podria constituir una pro
va d’aquest comerç de retorn des de Narbona 
(Carreras et al., 2004). 

Amb les característiques constructives es
mentades, podem intuir que el vaixell de Cap 
del Vol participa d’un sistema d’exportació en 
què els costs econòmics es redueixen al mà
xim, ja que no calen grans infraestructures 
portuàries, ni emmagatzemament, ni transva
sament de mercaderies (Nieto i Raurich, 1998, 
p. 124126). La lògica fa pensar que l’empresa 
comercial la realitzen agents de la mateixa èt
nia, també pel que fa referència al constructor 
naval, l’armador i els mariners. El cas de la mo
neda ibèrica, possiblement de Bolskan o Arse, 
a la base del pal, s’ha de considerar com una 
evidència fràgil, ja que es tracta d’una moneda 
molt desgastada i antiga en el moment de la 
utilització i les circulacions podrien ser àm
plies (Tchernia, 1990, p. 294). Tot i això, cal 
remarcar que, dels dos únics casos de derelic
tes amb monedes apotropaiques ibèriques, un 
sigui el de Cap del Vol.

  Conclusions

Des de la nostra òptica el vaixell de Cap del 
Vol presenta una construcció naval que podria 
contenir trets d’hibridació cultural entre allò 
indígena de la península Ibèrica i el món medi
terrani (ja sigui per contacte púnic, magnogrec 
o romà). Presenta unes tècniques i uns conei
xements que, sense ser originaris o autòctons 
de la Península, són aplicats per un grup de 
fabri navales de la costa del llevant peninsu
lar, i presenten alguns matisos de pràctica de 
drassana sense paral·lel arqueològic conegut 
actualment. Aquests en realitat són la reinter
pretació híbrida d’unes tècniques constructives 
dins una línia de construcció naval peninsular 
poc coneguda i compresa, que tindria els seus 
exponents més antics, com ja apunta Pomey 
en el seu estudi del derelicte de Golo (2012), en 
les barques de Mazarrón (650 aC) i el derelicte 
de Binissafúller (s. iv aC) (Juan Fuertes et al., 
2010).

Aquests detalls constructius constitueixen 
una pràctica de drassana que diferencia sen
siblement Cap del Vol de la resta de derelictes 
coneguts actualment de la firma arquitectu
ral definida per Pomey (2002). Tots els detalls 
observats apunten que la zona geogràfica de la 
drassana d’origen del derelicte de Cap del Vol 
es situaria en el Conventus Tarraconensis. 
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L’Hort de la Boquera (Margalef de Montsant, 
Priorat) i el final del Paleolític a la vall mitjana  
del riu Montsant
Pilar Garcia-Argüelles, Jordi Nadal, Ester Brieva i Josep Maria Fullola

 1 Introducció

L’estudi del poblament prehistòric de la vall 
mitjana del riu Montsant s’inicia en els anys 
trenta del segle vint quan S. Vilaseca comença 
a fer les primeres prospeccions a la zona. La 
seva recerca es centra en l’Abric del Filador, 
però a la vegada va detectant una sèrie de jaci-
ments en aquesta zona tan rica, des del punt de 
vista arqueològic (Vilaseca, 1932, 1936, 1953, 
1968 i 1973).

Les excavacions de S. Vilaseca finalitzen en 
la dècada dels anys seixanta i, poc després, a 
finals dels anys setanta, el doctor J. M. Fullola 
reinicia les excavacions a la zona, centrades a 
l’Abric del Filador (Fullola i Garcia-Argüelles, 
1980). Paral·lelament es van excavar i estudi-
ar altres jaciments (Abric dels Colls, Cova del 
Boix, Cova de la Taverna, Balma de l’Auferí i 
Hort de la Boquera, tema central d’aquest estu-
di). L’any 1979 s’inicien les primeres prospec-
cions i la recollida de material superficial (Fu-
llola, 1978); l’any 1980 es fa un estudi d’un tall 
exterior i una recollida sistemàtica del material 
de superfície, que passarà a formar part de la 
tesi de llicenciatura d’un de nosaltres (Garcia-
Argüelles, 1983).

L’any 1990, es van reiniciar els treballs, a la 
part més externa de la terrassa, dins del pro-
jecte “Sòls d’ahir i sòls d’avui”, del programa 
de divulgació científica “Trobades amb la 
Cièn cia”, coordinat per la Comissió Interde-
partamental de Recerca i Innovació Tecnolò-
gica (CIRIT) de la Generalitat. La intervenció 
estava dirigida per R. Bartrolí, J. Bech, M. M. 
Bergadà i J. Garrigó (Bech et al., 1990).

L’any 1992, M. M. Bergadà va fer un mos-
treig micromorfològic per definir la seqüèn-
cia estratigràfica i sedimentària del jaciment; 
aquest estudi formaria part de la seva tesi doc-
toral.

2 Geomorfologia del curs mitjà  
del riu Montsant

Aquesta zona es situa en el sector nord-oc-
cidental de l’actual comarca del Priorat i la 
vall del riu Montsant està encaixada entre 
dues formacions: la serralada del Montsant i 
els contraforts finals de la serra la Llena. La 
geo logia d’aquestes dues formacions afavoreix 
la presència d’abrics, atès que es tracta d’una 
formació terciària, de caràcter deltaic, que 
comporta la superposició de les formacions 
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de conglomerats, amb una gran quantitat de 
còdols cimentats, materials molt durs, difícil-
ment erosionables, amb una fase de calcàries, 
amb un component sorrenc i de lutites, que 
amb el pas del temps es van erosionat i donen 
lloc a la formació d’aquests abrics.

Juntament amb aquesta dinàmica de bal-
mes i conglomerats, ens trobem les aportacions 
fluvials (Garcia-Argüelles et al., 1993). Vàrem 
establir una dinàmica de tres nivells de terras-
ses. Les terrasses més antigues (T3) es troben 
a uns 30 m per sobre del riu, amb el jaciment 
del Paleolític mitjà del Planot.

Les terrasses intermèdies (T2) es troben 
entre 20-25 m i aquí trobem els jaciments del 
Paleolític superior final (Colls, Hort de la Bo-
quera, Hort d’en Marquet). La terrassa més 
moderna (T1) es troba a 13 m i a sobre trobem 
el jaciment epipaleolític del Filador.

Tant l’Hort de la Boquera com la resta dels 
jaciments es situen en les interseccions on van 
a morir els barrancs laterals que baixen de les 
serralades de la Llena i del Montsant (Serra 
Major) (Fig. 1).

3 El jaciment de l’Hort de la 
Boquera

El jaciment de l’Hort de la Boquera, com 
hem dit en l’apartat anterior, està situat a la 
T2, aproximadament a un 200 metres aigües 

amunt del poble de Margalef de Montsant. En-
cara que l’abric és bastant llarg, l’assentament 
es concentra en el sector central, que és el que 
conserva més amplitud de sediment.

El motiu pel qual el nostre equip va iniciar 
l’excavació d’aquest assentament va ser el fet de 
trobar una seqüència d’ocupació que pogués 
entroncar amb el nivell epipaleolític microla-
minar del Filador, amb datacions de 10.880 60 
i 11.000 55BP (sense calibrar) i del qual havíem 
finalitzat l’excavació l’any anterior, 1997.

Durant la campanya de 1998 vam acotar i 
netejar un sector de 6 m2, que després es va 
ampliar a 10 m2. Posteriorment, l’any 2005, es 
va fer la prova de profunditzar cap a la paret 
del fons, tancada pel sediment, que omplia la 
petita visera de conglomerat, i es va veure que 
continuava 2 metres cap a l’interior. Actual-
ment estem treballant 23 m2 (Fig. 2) (Fot. 1).

El nivell arqueològic, nivell 2, és molt ric 
en material, principalment elements lítics, i, 
encara que en el moment de l’excavació no es 
pot apreciar, hem pogut distingir dos moments 
d’ocupació, separats per un petit buit. El pri-
mer nivell, més modern, entre els 50 cm (zona 
est) i els 75 cm de profunditat respecte al nivell 
cero(sector oest), i el segon a partir dels 52 cm 
i els 73 cm (recordem que el sediment té un 
pendent d’est a oest i que aquests nivells d’ha-
bitació són horitzontals).

En un moment que encara no hem pogut 
establir, el jaciment va patir la caiguda de part 

Figura 1. Mapa de localització del jaciment de la vall mitjana del riu Montsant
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Figura 2. Planta del jaciment del’Hort de la Boquera

Fotografia 1. Vista del jaciment

de la visera externa, a causa d’una forta com-
bustió, i el conglomerat es va incorporar al 
sediment i va formar un nivell cimentat amb 
el material arqueològic que separa els quadres 

exteriors (5 i 6) dels interiors (7 i 8). Tot el se-
diment presenta un pendent des del fons cap a 
l’exterior (N-S) i d’est a oest.
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3.1. Estratigrafia i sedimentologia

Per a aquest apartat ens basem en el tall es-
tratigràfic realitzat per la doctora Bergadà 
l’any 1992 (Bergadà, 1998) en el tall exterior 
(ac tualment correspon al quadre E7) (Fig. 3). 
En el seu treball va identificar quatre nivells 
sedimentològics; la seva descripció, de baix a 
dalt, és la següent:

Nivell IV: té una potència indeterminada, 
atès que continua fins a la terrassa, coberta en-
cara pel sediment. Se’n veuen uns 18 cm. Està 
constituït per còdols i sorres i la seva formació 
fou originada pel riu, en concret pels seus al-
luvions en un moment en què el cabal del riu 
era molt fort.

Nivell III: té una potència de 12 cm, i hi 
predominen les sorres fines; també és d’origen 
fluvial, però sota un règim de menor intensitat 
que l’anterior.

Nivell II: té una potència mitjana de 47 
cm i està format per llims que contenen pe-
tits fragments de carbó. En la seva formació 
varen intervenir les inundacions del riu, que 
aporten les graves, amb una morfologia arro-
donida i tabular, i el començament del fun-
cionament del vessant, amb aportacions de cò-
dols de morfologia subangulosa. Aquest nivell 
es correspon amb el moment d’habitació del 
jaciment.

Nivell I: estèril. Es va dividir en Ia i Ib. Tots 
dos estan formats per llims de color marronós 
i la seva formació es deu a un procés d’escor-
rentia del vessant.

3.2. Datacions

Fins ara tenim tres datacions fiables atès que 
la que es va obtenir dels carbonets del perfil 
estratigràfic realitzat l’any 1992 contenia molt 
material húmic i el laboratori indicava que 
segurament estava contaminada. La primera, 
OxA-13595, sobre carbó, va donar 12250+60BP 
(14350+230 cal BP). Les altres dues correspo-
nen a l’any 2011 i són OxA-23646: 11850+45BP 
(13710+70 cal BP) i OxA-23645: 11775+45BP 
(13670+60 cal BP). Aquestes datacions es si-
tuen en el GI-1, així com les de Colls o Molí 
del Salt, mentre que les datacions de jaciments 
típicament magdalenians com Parco o Mont-
lleó es situen en el GS 2a i GS 2b (Fullola et 
al., 2012)

3.3. Estructures

Durant aquests anys d’excavació s’han iden-
tificat una sèrie d’estructures molt diverses, 
associades a tasques domèstiques.

En primer lloc, cal esmentar les estructures 
de combustió; en tenim de dos tipus: estruc-
tures delimitades per blocs de pedra (EC1 i 
EC2), grans, de més d’un metre de diàmetre, 
farcides de restes de sílex, fragments d’ossos, 
carbons i cendres i amb una funcionalitat 
domèstica; i un altre tipus (EC3) que es pot 
definir com un foc pla, d’aproximadament un 
metre de diàmetre, que va disminuint a me-
sura que es profunditza, amb un rebliment 
molt rubefactat i de la qual hem pogut esta-
blir tres etapes de funcionament. Segurament 
tindria una funcionalitat relacionada amb 
tasques d’escalfament, com un braser.

També apareix una gran àrea de combus-
tió (AC), segurament produïda per la neteja 
de les llars, que es troben a la zona est del 
jaciment (quadres H6, I6, H7, I7 i part dels 
quadres H6 i I6).

Figura 3. Estratigrafia sedimentológica versus 
estratigrafia arqueolólica
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Un altre tipus d’estructures, relacionades 
amb activitats de producció d’eines, són les 
zones de talla. Al llarg de les successives cam-
panyes d’excavació n’han sortit en diferents 
sectors del jaciment, però la més significativa 
és la que es troba a la zona nord-oest, a tocar 
de la paret del fons de l’abric. El sílex treballat 
és de color vermell fosc i també es conserva el 
nucli i un percussor.

Finalment, tenim un altre tipus d’estructu-
ra, possiblement relacionada amb el treball de 
la pell. El centre es situa al quadre I7, i es tracta 
d’una concentració de gratadors, tots situats a 
la mateixa profunditat, com si aquesta zona 
estigués destinada a la realització d’algun ti-
pus de tasca relacionada amb aquestes eines. 
Els estudis traceològics ens confirmaran o no 
aquesta hipòtesi.

3.4. Materials arqueològics

Les restes més nombroses corresponen a la 
indústria lítica, de la qual més del 90 % cor-
respon al sílex, encara que també apareixen 
altres litologies (pissarra, gres, calcària). Per 
a la talla d’aquestes peces es van utilitzar tant 
suports amples com suports estrets, dels quals 
s’extreien petites làmines, estretes, rectilínies, 
de morfologia triangular (elements de dors, 
gratadors i burins), així com ascles laminars i 
làmines, i es constata la utilització del percus-
sor dur (Langlais, 2010).

Les peces retocades representen el 2,15 % de 
la indústria lítica i es centren en el binomi gra-
tador - element de dors rebaixat. Els gratadors 
tenen un percentatge del 32,9 % i es veu una 
evolució tipològica des del nivell més antic, en 
el qual trobem gratadors amb retoc lateral o bé 
peces amb el front de gratador, fins als grata-
dors ogivals amb retoc lateral, que són majoria 
en el nivell d’hàbitat més modern (Fig. 4).

Els elements de dors tenen un percentat-
ge elevat (40,3 %); una gran quantitat d’ele-
ments de dors són laminites de dors truncades 
(12,9 % del retoc abrupte) i l’estudi tecnològic 
confirma la voluntat dels talladors de realitzar 
aquest tipus de peces (Langlais, 2010) (Fig. 5). 

Figura 4. Gratadors (dibuixos de R. Àlvarez  
en Langlais 2010)

Figura 5. Elements de dors (dibuixos de R.Àlvarez en 
Langlais 2010)
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Amb percentatges menors tenim les truncadu-
res, 7 %, i els burins, 2,2 %.

A més de la indústria lítica en sílex, tenim 
utillatge macrolític. Es tracta de tres còdols de 
gres amb un fort desgast a les vores. Consul-
tada la poca bibliografia que existeix sobre la 
indústria lítica no retocada, hem trobat que 
aquest tipus de peces també surten al Mag-
dalenià (cova de les Cendres, comunicació 
personal de D. Román) i al Neolític (Cavet) 
(Oms i Morales, 2009), i que possiblement eren 
elements que intervenien en el procés de talla 
com a retocadors.

3.5. Elements de caràcter simbòlic

A banda de les peces de caràcter més purament 
funcional, sobre suport lític, a l’Hort de la Bo-
quera hem recuperat una sèrie d’elements de 
difícil atribució, en tant que algunes marques 
els podrien relacionar amb alguns usos quoti-
dians, però podrien estar camuflant marques 
intencionades de caràcter artístic/simbòlic de 
tipus abstracte o figuratiu. En tot cas, aquestes 
peces estan encara en fase d’estudi.

La seva possible interpretació com a peces 
d’art moble és deguda sobretot a la recuperació 
al jaciment de veritables suports lítics gravats 
de forma figurativa. Entre aquests, en desta-
quem, per estar ja estudiat (sota la coordinació 
de la doctora Inés Domingo) i en procés de 
publicació, un bloc en el qual es representa, 
a més d’altres figures –segurament antropo-
morfes–, una au completa. Aquesta peça, per 

la claredat de la representació, atès que, com 
ja hem dit, s’hi representa sencera i no pateix 
superposicions, és excepcional. També ho és 
per la singularitat de l’escena, en tant que la 
representació d’aus és molt més minoritària 
que la de quadrúpedes, especialment en la 
nostra àrea d’estudi. Les característiques ana-
tòmiques, un animal de coll i cames llargues, 
ens fan pensar que es tracta o bé d’un pioc o 
d’una grua, segons les atribucions taxonòmi-
ques fetes en els paral·lels que tenim per a l’art 
parietal i fonamentalment moble del Paleolític 
superior europeu. Tanmateix, per alguns trets 
(coll serpentiforme, cames relativament esvel-
tes i cap petit), ens decantem per identificar-la 
com una grua (Grus grus), tal com s’ha fet en 
casos com Belvis, Laugerie-Basse, Bruniquel 
en Tarnet-Garonne o Labastide (Nicolau-Gi-
llaumet, 2008).

El bloc gravat de l’Hort de la Boquera s’afe-
geix a la llista, encara modesta, de les repre-
sentacions animalístiques sobre suport lític 
moble del Molí del Salt (Vaquero, 2004) i Sant 
Gregori (Fullola et al., 1990), que podrien aca-
bar essent un element diagnòstic diferencial 
del Magdalenià superior final a les comarques 
tarragonines, a diferència d’aquesta manca de 
representacions, fins avui, a jaciments sincrò-
nics més septentrionals. De la mateixa manera, 
entenem que aquesta troballa pot reforçar la 
interpretació com a representació paleolítica 
del gravat parietal de la Cova de la Taverna, 
que com l’Hort de la Boquera es troba al mu-
nicipi de Margalef de Montsant (Fig. 6).

Figura 6.  
Calc provisional  
del gravat  
paleolític
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Per finalitzar aquest apartat dedicat als ele-
ments de caràcter simbòlic recuperats al jaci-
ment, hem de dir que pel que fa als objectes de 
decoració personal només podríem parlar d’un 
fragment de conquilla marina, molt malmès, 
corresponent al gènere Glycymeris. El fragment 
és tan petit que no conserva cap evidència de 
transformació per a la seva suspensió. El fet, 
però, del seu caràcter exòtic al jaciment i que 
aquestes valves siguin relativament freqüents 
en altres jaciments contemporanis, sempre 
perforades, de manera natural o artificial, pel 
vèrtex, ens fa suposar que es tractaria d’un 
penjoll.

4 Dades paleobiològiques

Com en la resta de jaciments fins ara excavats 
a la vall mitjana del riu Montsant per part 
del nostre equip (Abric del Filador, Cova dels 
Colls, Cova del Boix, Abric de l’Auferí), la 
conservació de les restes orgàniques a l’Hort 
de la Boquera és molt dolenta, tant pel que fa 
a les restes botàniques com a les faunístiques. 
El pH del sediment, en una zona eminent-
ment calcària no pot ser la causa principal 
de la intensa degradació d’aquests materials. 
Sí que ho serien, però, les carbonatacions, i 
els processos d’hidratació i deshidratació dels 
paquets sedimentaris en uns jaciments que 
molt sovint queden protegits per viseres molt 
modestes i que fan que els materials pateixin 
situacions tafonòmiques semblants a les dels 
jaciments a l’aire lliure. En tot cas, la manca 
de restes bioarqueològiques, en especial les 
restes òssies, no hauria de ser explicada –o si 
més no de manera exclusiva– per les activi-
tats dutes a terme als assentaments, sinó pels 
processos tafonòmics, fonamentalment els de 
caràcter fossilidiagenètic. Aquesta situació, 
d’altra banda, transcendeix els jaciments de 
l’àrea del Montsant i és similar, en major o 
menor mesura, a la que ens trobem en altres 
jaciments de similar cronologia excavats per 
altres equips de recerca en l’àrea meridional 
i occidental catalana (Vaquero, 2004; Martí-
nez-Moreno et al., 2007).

5 Dades paleobotàniques

A causa precisament del que acabem d’expli-
car, no hem dut a terme de moment mostrejos i 
anàlisis palinològiques, vista la poca significa-
ció estadística de les dades obtingudes en jaci-
ments com Colls o Filador. No obstant això, no 
descartem que en un futur s’acabin realitzant. 
Sí que s’han fet anàlisis de fitòlits (estudis re-
alitzats per la doctora Rosa Maria Albert, del 
Grup d’Estudis Paleoecològics i Geoarqueolò-
gics), ja que determinats subnivells sedimen-
taris presentaven característiques susceptibles 
d’una bona conservació d’aquests elements. 
Tanmateix, els resultats poden considerar-se 
negatius atès que les concentracions eren bai-
xes i les dades estadísticament poc representa-
tives (amb una mitjana de 16.000 fitòlits per 
gram de fracció no soluble en àcid), a banda 
que la mala conservació de les morfologies no 
permetia identificacions fiables.

Les úniques dades que podem aportar per 
a la reconstrucció de l’entorn vegetal són les 
que ens proporciona l’estudi antracològic (re-
alitzat per la doctora Ethel Allué, de l’Institut 
de Paleoecologia Humana i Evolució Social). 
Si bé novament hem de dir que la quantitat de 
carbons susceptibles de ser analitzats ha estat 
baixa, almenys tenim una certa representació 
taxonòmica. Entre aquesta, cal destacar el pre-
domini de les fustes de Pinus tipus sylvestris, 
que tant podrien correspondre al pi roig com 
al pi carrasser. En el cas del pi roig, es tracta 
d’un taxó actualment minoritari a la serra del 
Montsant, que ocupa l’estatge superior, per 
sobre dels 500 metres en zones obagues i per 
sobre dels 1.000 en altres. Pel que fa al pi car-
rasser, aquest és més abundant a la zona, però 
concentrat especialment als vessants nord, més 
ombrívols, o a partir dels 700 metres (Pascual, 
2007). En la zona en què es troba l’Hort de la 
Boquera, l’espècie del gènere que actualment 
apareix amb més freqüència és, sens dubte, 
el pi blanc, clarament més termòfil. La sèrie 
antracològica es completa amb algunes restes 
classificables dins el gènere Juniperus. 

Les dades antracològiques indiquen, doncs, 
per al moment d’ocupació del jaciment, uns 
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ambients de certa rigorositat plistocènica que 
poc després, i segons dades d’altres jaciments 
de la zona, donaria pas a formacions més ter-
mòfiles, un cop ja instal·lat l’Holocè. No po-
dem oblidar, però, que el predomini gairebé 
absolut del gènere Pinus als jaciments arqueo-
lògics de caçadors-recol·lectors de les nostres 
latituds i cronologies pugui estar lleugerament 
esbiaixat per l’activitat humana, en tant que 
aquests arbres produeixen una major quantitat 
de fusta morta caiguda respecte d’altres i que 
això facilita clarament la seva recol·lecció.

6 Dades paleofaunístiques

Com en el cas anterior, les dades són escas-
ses i poc significatives i gairebé solament ens 
aporten una simple relació, petita, de taxons 
representats. 

Pel que fa a les restes òssies de vertebrats, en 
la major part dels casos es tracta de petites es-
telles sense morfologia precisa, que molt sovint 
no passen dels 2-3 centímetres de llarg màxim. 
Si bé és cert que la fractura sistemàtica dels 
ossos és quelcom generalitzat en les comunitats 
caçadores-recol·lectores amb vista a maximit-
zar l’aprofitament dels nutrients (carn, medul-
la, col·lagen) i que estem segurs que gran part 
de la fragmentació ha d’interpretar-se en 
aquest sentit, les característiques tafonòmi-
ques de les corticals dels ossos (concrecions, 
morfologia de les fractures i esquerdes de des-
hidratació) demostren que a l’acció destructiva 
dels humans se superposa una alteració fossil-
diagènetica important. Tot plegat ha reduït en 
gran manera la conservació i, consegüentment, 
la identificació dels ossos. Solament han estat 
identificades dues espècies de mamífers. D’una 
banda, la cabra salvatge (Capra pyrenaica, a la 
qual de ben segur hauríem d’afegir un conjunt 
més nombrós de restes de petits bòvids de què 
no tenim elements diagnòstics per afinar la 
seva atribució taxonòmica, però que necessà-
riament s’han d’atribuir a aquesta espècie atesa 
la manca d’elements identificats com a isard) és 
l’espècie més ben representada. D’altra banda, 
tenim algunes restes de conill (Oryctolagus cu-
niculus). Pel que fa a les restes de cabra, i amb 

la necessitat d’insistir en l’escassíssima signi-
ficació numèrica del conjunt, sembla que hi ha 
una tendència que siguin les parts associades 
a poca massa càrnia les millor representades: 
peces cranials (elements dentaris aïllats) i dels 
autopodis (algun astràgal, porcions de falanges 
i estelles atribuïbles als metàpodes). Pel que fa 
al conill, les restes són més diversificades des 
del punt de vista anatòmic (elements del cra-
ni: maxil·la i mandíbula, i diversos ossos de 
les extremitats anteriors i posteriors). D’ai-
xò podríem concloure de manera preliminar 
que els conills arribaven sencers i eren pro-
cessats i consumits a l’assentament, mentre 
que les cabres podrien haver estat caçades en 
les immediacions del jaciment, on haurien 
estat processades, però, després, parcialment 
transportades –les parts de més valor carni– a 
un altre indret, i que, al jaciment, únicament 
s’haurien consumit els elements d’importàn-
cia secundària, i d’aquests s’haurien rebutjat 
llurs ossos. Això podria corroborar una hi-
pòtesi que hem exposat en anteriors ocasions 
respecte de la funcionalitat dels jaciments 
del Paleolític superior final i Epipaleolític de 
la vall mitjana del Montsant, en tant que es 
podria tractar de campaments especialitzats 
en la cacera de la cabra en alguns períodes 
determinats de l’any, sense descartar altres 
funcions com la captació de primeres matè-
ries o l’explotació de recursos associats al riu 
(Fullola et al., 2012). De moment, a diferèn-
cia d’altres casos com Filador, no tenim prou 
dades per establir l’estació de l’any en què es 
devia dur a terme aquesta activitat (Garcia-
Argüelles et al., 2005). 

Les restes no determinades, les més abun-
dants (amb més d’un 75 % de restes òssies), si 
bé no es poden atribuir ni tan sols a una part 
anatòmica en concret, poden ser considerades, 
pel seu gruix, com a corresponents a preses de 
mida gran (tipus cabra) i no a petites preses 
(mida conill), cosa que, novament, ens apor-
taria informació de les prioritats en les estra-
tègies cinegètiques dutes a terme al jaciment: 
la cacera de mamífers de mida mitjana-gran 
(cabres) respecte a les de mida petita (conill), 
possiblement caceres d’oportunitat o comple-
mentàries. 



Garcia-Argüelles, P.;  Nadal, J.;  Brieva, E.  i  Fullola, J. M. • L’Hort de la Boquera 30

La distribució del material ossi en la super-
fície excavada pot ajudar a fer una interpre-
tació dels usos de l’espai. En aquest sentit, els 
elements que hem coordinat dibuixen unes 
concentracions interpretables. És clar que hi 
ha una millor preservació dels ossos en els 
quadres que queden protegits per la visera de 
l’abric. Malgrat això, entre els quadres interi-
ors, i també en els quadres exteriors, s’observen 
clarament unes densitats diferencials. Així, els 
ossos es concentren a l’entorn del quadre G8, 
pel que fa als quadres sota el sostre i, encara 
que amb unes quantitats inferiors, al voltant 
dels quadres H6-I6 en la zona externa. Segu-
rament, aquestes acumulacions s’hagin de re-
lacionar amb la presència d’estructures, com el 
punt de combustió que s’escampa pels quadres 
G7-G8.

Deixant de banda les restes òssies de verte-
brats, l’Hort de la Boquera ha fornit un con-
junt relativament important de malacofau-
na continental terrestre. Es tracta gairebé de 
manera exclusiva de conquilles de cargol de 
l’espècie Cepaea nemoralis, amb gairebé cinc-
cents exemplars recuperats fins ara. Tot i que 
aquesta quantitat pot considerar-se modesta en 
comparació amb les acumulacions que trobem 
en jaciments del tipus conquiller (escargotière), 
la cronologia els fa especialment interessants, 
en tant que en altres treballs hem proposat que 
l’explotació dels cargols com a recurs alimenta-
ri entre les comunitats caçadores-recol·lectores 
de la conca mediterrània de la península Ibèri-
ca pugui estar relacionada amb temperatures 
globals temperades i que per aquest motiu es 
pugui veure una evolució sud-nord al llarg del 
Paleolític superior i Epipaleolític de les esmen-
tades concentracions de cargols amb els casos 
més antics a la zona més meridional i els més 
moderns en els jaciments més septentrionals 
(Lloveras et al., 2011). El cas de l’Hort de la 
Boquera seria de les primeres manifestacions 
arqueològiques a Catalunya, a finals del Paleo-
lític superior, juntament amb el cas, latitudi-
nalment pròxim, del càmping Salou, tot i que 
en aquest darrer cas l’espècie objecte d’explo-
tació seria Iberus alonensis, que també és la 
majoritàriament representada en les acumu-
lacions meridionals, del País Valencià, Múrcia 

i Andalusia, mentre que Cepaea nemoralis és 
l’espècie típica en els assentaments septentrio-
nals, a Catalunya, i de fases més recents, a 
l’Epipaleolític, com seria el cas de la Balma 
del Gai o del pròxim jaciment del Filador. Val 
a dir, a més, que les màximes concentracions 
de cargols a l’Hort de la Boquera es troben en 
els sòls d’habitació superiors, que tal vegada 
provin aquesta tendència a l’ampliació de l’es-
pectre alimentari a mesura que ens acostem a 
l’Holocè.

7 Conclusions

L’Hort de la Boquera respon a un model típic 
de la majoria dels jaciments del tram mitjà del 
Montsant, que, d’altra banda, no és el del ja-
ciment més paradigmàtic, l’Abric del Filador: 
Els Colls, l’Abric de l’Auferí, la Cova del Boix. 
Es tracta, en la seva majoria de jaciments d’una 
sola fase (en els nivells d’ocupacions de socie-
tats caçadores-recol·lectores), tot i que puguin 
presentar diferents sòls d’habitació al llarg de 
la seqüència. Es daten entre el 12.500 i l’11.500 
en datacions abans del present i, per tant, cor-
respondrien al GI-1.

Tots a més se situen pròxims o gairebé a la 
vora del riu Montsant, assentats en la major 
part dels casos en la segona terrassa del riu 
(menys la Cova del Boix, que queda penjada 
en un espadat de la serra) i normalment en 
interseccions amb les barrancades tributàries 
del riu, sigui al seu marge dret o a l’esquerre. 
Tot fa pensar que aquestes característiques re-
petitives deuen respondre a un ús més o menys 
especialitzat de l’espai, que nosaltres proposem 
que estaria vinculat a estratègies cinegètiques 
que aprofitarien els comportaments estacionals 
de les cabres salvatges i els seus moviments en-
tre el riu i les serres adjacents de Montsant i la 
Llena.

D’altra banda, el registre arqueològic per-
met establir similituds amb jaciments veïns, 
a la província de Tarragona, com podria ser el 
Molí del Salt, i també amb alguns del nord del 
País Valencià. Així, les indústries de l’Hort de 
la Boquera es caracteritzen per un predomini 
del gratador respecte al burí, i una presència no 
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negligible de truncadures, cosa que permetria 
la seva atribució al Magdalenià superior final 
(Villaverde et al., 2012). La manca d’indústria 
lítica pot ser deguda a la mala conservació de 
la matèria orgànica en la zona. A més, hauríem 
d’afegir la cada cop més generalitzada presèn-
cia d’art moble sobre suport lític que sembla 
distingir els jaciments d’aquesta àrea i crono-
logia respecte d’altres més septentrionals. 

En tot cas, les excavacions a l’Hort de la 
Boquera estan sent un referent per poder re-
interpretar el ric registre de la vall mitjana del 
Montsant i palesa l’interès de seguir la recerca 
al territori.

Agraïments: Servei d’Arqueologia i Paleontolo-
gia de la Generalitat de Catalunya. SGR 2009-
01145 i HAR 2011.26193.
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  Resum

Presentem les darreres intervencions arqueo-
lògiques desenvolupades al poblat neolític de 
La Draga i l’entorn lacustre de Banyoles des 
de l’any 2008 fins avui. Aquestes actuacions 
s’emmarquen dins del projecte de recerca “La 
Draga i les ocupacions lacustres prehistòri-
ques de l’estany de Banyoles dins del context 
de l’Europa Occidental (2008-2013)”. Els es-
forços d’aquest projecte han anat dirigits vers 
l’assoliment de dos objectius generals:
— D’una banda, caracteritzar el paisatge i les 

condicions ambientals sota els quals es de-
senvoluparen les ocupacions humanes a La 
Draga i al conjunt de l’estany de Banyoles al 
llarg de l’Holocè.

— De l’altra, reconstruir les estratègies econòmi-
ques i organitzatives dels grups humans que 
es van establir a La Draga durant el Neo lític.

  Introducció

El jaciment neolític de La Draga es troba a la 
part central de la vora oriental de l’estany de 
Banyoles i constitueix un dels pocs exemples 
de poblats vinculats al Neolític antic cardial. El 
jaciment fou descobert l’any 1990, moment en 
què foren iniciades les intervencions arqueo-
lògiques per part del Museu Arqueològic Co-
marcal de Banyoles (MACB). 

La primera etapa d’excavacions en aquest 
poblat del Neolític antic va començar l’any 
1991 per iniciativa del MACB i amb el finan-
çament de l’Ajuntament de Banyoles i del De-
partament de Cultura. Des d’aquell moment i 
fins al 2005 la direcció científica de l’excavació 
va ser assumida per Josep Tarrús, Àngel Bosch 
i Júlia Chinchilla. Al llarg d’aquests anys es va 
excavar una extensió de 770 m2 distribuïts en 
diversos sectors: l’anomenat sector A (328 m2), 
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a la part més elevada del jaciment, situat al sud-
est i excavat entre els anys 1991 i 1995; el sector 
B (132 m2), emplaçat a la zona occidental del 
jaciment i excavat entre els anys 1997 i 2005, 
i el sector C (310 m2), subaquàtic, cobert per 
les aigües de l’estany, i excavat en col·laboració 
amb el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de 
Catalunya (CASC) entre els anys 1994 i 2005, 
on aparegueren les primeres eines de fusta 
(Tarrús, 2008). El conjunt de totes aquestes 
intervencions va permetre determinar els lí-
mits del jaciment, la seva extensió i cronologia 
(Bosch et al., 2000, 2006, 2011 i 2012).

Entre els anys 2008 i 2012 s’ha dut a terme 
un nou programa d’intervencions arqueolò-
giques en l’entorn lacustre de La Draga, que 
ha comprès prospeccions sistemàtiques a les 
vores de l’Estany, prospeccions subaquàtiques 
a punts d’especial interès i excavacions en un 
nou sector de 58 m2 que hem denominat D  
(Fig. 1). Les intervencions arqueològiques han 

estat realitzades en el marc del projecte “La 
Draga i les ocupacions lacustres prehistòri-
ques de l’estany de Banyoles dins del context 
de l’Europa Occidental” (2008-2013), i s’han 
plantejat com una continuïtat dels treballs re-
alitzats durant els anys 1990-2005, emfasitzant, 
però, aquells aspectes que al llarg de les recer-
ques prèvies s’han revelat cabdals per com-
prendre el paper de La Draga en el seu context 
històric i geogràfic. 

D’aquesta manera, els objectius generals 
del projecte s’articulen al voltant d’una doble 
línia. Per una banda, des d’un punt de vista 
més concret, caracteritzar les estratègies eco-
nòmiques i organitzatives dels pobladors ne-
olítics de La Draga. Per l’altra, des d’un punt 
de vista més general, entendre la dinàmica 
de l’ocupació prehistòrica de l’estany de Ba-
nyoles, tant en els moments previs com en 
els posteriors a les ocupacions neolítiques de 
La Draga.

Figura 1. Plànol de la Draga amb la situació dels diferents sectors excavats
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  Les prospeccions terrestres 

Entre els anys 2008 i 2009 les intervencions ar-
queològiques es van centrar en la realització de 
prospeccions sistemàtiques a les vores de l’es-
tany de Banyoles. Els objectius de la prospec-
ció van estar centrats a documentar l’ocupació 
prehistòrica de l’estany, tant en els moments 
previs com en els posteriors a les ocupacions 
neolítiques de La Draga. Per aquest motiu les 
prospeccions es van focalitzar sobre la seqüèn-
cia holocena de l’entorn lacustre, i es va in-
tentar documentar evidències directes i indi-
rectes de l’activitat humana sobre els recursos 
d’aquest espai. D’aquesta manera, es van aïllar 
unes zones d’interès on es van recollir mostres 
palinològiques i de macrorestes vegetals que 
permetessin evidenciar indicadors d’activitat 
antròpica, a més d’altres de natura sedimento-
lògica a fi de caracteritzar la seqüència estrati-
gràfica de les ribes de l’estany i reconstruir la 
seva dinàmica geomorfològica.

Es va procedir a realitzar sondejos sistemà-
tics a distàncies fixes, establertes a priori a una 
distància de 50 m (Fig. 2), si bé segons la pre-
sència de vegetació o d’accidents naturals que 
impedien la realització del sondeig en una zona 
concreta es desplaçava el punt. Els sondejos es 
van realitzar utilitzant una sonda pneumà-
tica amb bateries de finestres, que permeten 
un control estratigràfic directe ja que obtenen 
mostres georeferenciades dels sediments sub-
jacents i, per tant, detecten de manera ràpida 
i efectiva la presència de material orgànic i la 
seva posició estratigràfica.

Es van realitzar un total de noranta-set son-
dejos (Bosch et al., 2010). L’anàlisi preliminar 
dels sondejos va permetre esbossar zones on 
l’expectativa arqueològica i paleobotànica és 
molt rellevant i d’altres on els indicadors d’an-
tropització són inexistents, amb presència de 
potents estrats argilosos i sorres carbonatades 
sense cap presència de resta botànica conser-
vada ni indicador antròpic. L’anàlisi preli-

Figura 2. Estany de Banyoles amb l’emplaçament dels 97 sondejos (anys 2008-9)
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minar dels sondejos permet caracteritzar a 
grans trets l’estratigrafia holocènica dels 3-4 
primers metres de profunditat al voltant de 
l’estany (Fig. 3). En detallem a continuació 
els trets més remarcables:
—Existència de potents dipòsits d’argiles que 

poden arribar en alguns punts als 4 metres 
de profunditat (zones D, F, G, I, K) i sense 
indicis d’activitat antròpica. Aquestes argi-
les podrien haver-se dipositat en èpoques 
històriques. De fet, un fragment de carbó 
procedent del sondeig número 13 que es tro-
bava a 180 cm de profunditat ha proporcio-
nat una datació entorn del canvi d’era (161 
cal ANE -128 cal AD) (taula 1). El carbó 
correspon a Erica sp (bruc), cosa que indica 

a més una certa antropització del paisatge 
ja que es tracta d’una espècie mediterrània 
colonitzadora dels espais degradats.

—La zona C es caracteritza per un paquet d’ar-
giles d’una potència mínima de 3 metres 
amb presència de material arqueològic (ce-
ràmica i restes de fauna) entre 150-270 cm 
de profunditat. Els materials podrien estar 
relacionats amb les ocupacions iberoromanes 
o amb el jaciment de la Prehistòria recent ja 
documentat en aquesta zona de Santa Maria 
de Porqueres (Pericot et al., 1952).

—Finalment, destaquen els estrats de torba amb 
presència de carbons i altres indicis d’antro-
pització. Entre aquests es troben els del sector 
L, que correspon al lloc on es troba el jaci-
ment de La Draga. Però també s’han trobat 
potents paquets de torba en els sectors J, H i 
I. En totes aquestes zones es van trobar restes 
de carbó que han pogut ser datades (taula 1). 
En el sondeig 26 es van recuperar fragments 
de carbó de Salix sp (salze), a més de frag-
ments de fusta no carbonitzada de Ficus cari-
ca (figuera), espècie introduïda que indicaria 
també activitat antròpica, amb una datació 
que situaria el carbó en l’últim quart del II 
mil·lenni cal ANE (1267-1040 cal ANE). En 
el sondeig 76 també es van recuperar restes 
de carbó de Salix sp (salze) en el nivell de 
torba a 300 cm de profunditat. La seva data-
ció situa les restes a mitjan IV mil·lenni cal 
ANE (3615-3612 cal ANE). Finalment, en el 
sondeig 96 les restes de carbó, també de Salix 
sp, contingudes en el nivell de torba perme-
ten situar aquest paquet estratigràfic a la fi del 
V mil·lenni cal ANE (4228-4196 cal ANE).

Els indicadors de l’activitat antròpica tro-
bats entre 3 i 4 metres de profunditat a la vora 
del llac es poden evidenciar per les restes de 
fusta carbonitzada, que, juntament amb la pre-
sència d’espècies introduïdes, indicarien la fre-
qüentació d’aquest entorn, bé que no puguem 
determinar la naturalesa o el tipus d’activitats 
desenvolupades en aquests ambients. Fins ara, 
les evidències d’ocupació proporcionades per 
aquests sondejos són molt febles i indirectes. 

Prenent com a base aquests resultats, es van 
seleccionar quatre punts on es van repetir els 

Figura 3. Diferents dinàmiques estratigràfiques 
identificades. A. Alternança de nivells poc potents 
d’argiles, llims i torba; B. Reompliment modern; 
C. Nivell amb material arqueològic, església de 
Porqueres; D. Argiles; E. Torba; F. Argiles sobre 
còdols i graves; G. Argiles; H. Torba; I. Argiles;  
J. Torba; K. Argiles; L. Torba.



Terradas, X.;  Piqué, R.;  Palomo, A.;  Bosch, À.;  Buxó, R.  et al. • La Draga i l’estany de Banyoles 37

sondejos, aquest cop recuperant la columna 
estratigràfica corresponent. Els testimonis 
recuperats estan sent objecte d’un estudi cro-
nostratigràfic, sedimentològic, palinològic i 
isotòpic detallat.

  Les prospeccions subaquàtiques

Les prospeccions terrestres han estat comple-
mentades amb prospeccions subaquàtiques en 
determinats punts que per les seves caracterís-
tiques i troballes prèvies semblaven d’interès 
(Bosch et al., 2012; Terradas et al., 2013).

L’any 2009, arran de treballs realitzats per 
tècnics del Consorci de l’Estany, un equip de 
biòlegs submarins del grup de treball Limno-
sub i de l’associació Gemosclera va localitzar 
un fragment de fusta a uns 15 metres de pro-
funditat dins d’un estrat de torba a la zona 
coneguda com a Punta Freixenet al sud-oest 
del llac (Fig. 4). Es va poder determinar que la 

fusta estava treballada atès que als seus costats 
es podien reconèixer traces d’estris de pedra i 
parts carbonitzades intencionalment (Fig. 5). 
La fusta, determinada com a Alnus sp (vern), 
va ser datada en 1417-1276 cal ANE (Bosch et 
al., 2010). La fusta del vern s’ha utilitzat per a 
la fabricació de piragües monòxiles durant la 
prehistòria europea. D’aquest material estava 
feta la piragua de La Roche-Civant 2, Pont-
Château (Devals, 2008), així com altres exem-
plars del centre d’Europa (Arnold, 1995). No 
és possible determinar de quin tipus d’objecte 
procedeix aquest fragment de fusta, encara que 
per la forma, espècie emprada i traces tecnolò-
giques observades podria tractar-se de les res-
tes d’una piragua monòxila. Arran d’aquesta 
troballa es va plantejar la realització de pros-
peccions subaquàtiques en el sector en què es 
van localitzar les restes.

Durant l’any 2011 es van dur a terme prospec-
cions subaquàtiques a la zona de la Punta Frei-
xenet i al sud del jaciment de La Draga. Durant 

Figura 4. Ubicació dels sondejos subaquàtics a l’Estany de Banyoles
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Referència Any Mostra Context Data BP Data cal. ANE 1 σ Data cal. ANE 2 σ

Beta278257 2010 Carbó Prospecció llac: Sondeig 76 4630±40 3500-3438 3615-3612

Beta278258 2010 Carbó Prospecció llac: Sondeig 96 5250±40 4222-4208 4228-4196

OxA21957 2010 Carbó Prospecció llac: Sondeig 13 2039±30 91-70 161-128

OxA21958 2010 Carbó Prospecció llac: Sondeig 26 2942±32 1254-1236 1267-1040

OxA21959 2010 Fusta Prospecció llac: Punta Freixenet 3077±29 1401-1364 1417-1276

Taula 1. Datacions obtingudes a partir de les prospeccions realitzades a l’estany de Banyoles

Figura 5. Planxa de fusta treballada recuperada a la Punta Freixenet

A la zona de la Punta Freixenet es van pros-
pectar dues zones, la sud i la nord (Fig. 4). A la 
Punta Freixenet nord es va poder documentar 
la presència d’extensos estrats de torba de més 
de 4 metres de potència en alguns sectors i que 
s’estenen al llarg de més de 200 metres de longi-
tud en direcció nord-sud. Es va dur a terme una 
intensa prospecció visual dels estrats de torba i 

s’hi va apreciar una gran quantitat de restes de 
matèria orgànica (fustes i troncs). Es va realitzar 
un mostreig en columna de la torba entre una 
profunditat de 14,6 i 11,7 metres, i es va poder 
apreciar un hiatus de sediment lacustre (sorra 
carbonatada / creta) entre els 13,2 i 14 metres de 
profunditat. El rentat de sediments va permetre 
recuperar restes de dues llavors de Vitis vinifera 

aquestes prospeccions es van poder localitzar 
potents paquets de torba a diferents profundi-
tats. En tots dos sectors es van recuperar altres 

restes de fusta amb empremtes de manufactura, 
que també van ser datades (Taula 1), la qual cosa 
confirma l’interès arqueològic de la zona.
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(vinya). Sobre una d’aquestes es va realitzar una 
datació absoluta que va proporcionar una data 
de 10 a 130 cal AD. 

A la Punta Freixenet sud (Fig. 4) les inspec-
cions visuals realitzades van permetre deter-
minar la presència d’un petit estrat torbós a 
una profunditat màxima de 3,1 m. Per sota 
d’aquest estrat, integrat en un sediment de sor-
ra carbonatada, van aparèixer restes de taulons 
i un objecte apuntat d’uns 20 cm de longitud, 
tots dos confeccionats en fusta de roure (Quer-
cus sp caducifoli). La datació d’una mostra 
corresponent al darrer anell de creixement del 
fragment del tauló va proporcionar una data-
ció de 110 cal ANE- 20 cal AD.

També es van dur a terme prospeccions sub-
aquàtiques a la zona sud de La Draga a l’entorn 
de la Pesquera de l’Ametller, on es va localit-
zar un tronc de roure (Quercus sp caducifoli) 
dins d’un context orgànic torbós situat a uns 
10 metres de profunditat. Aquest tronc estava 
rebaixat longitudinalment en una de les cares 
i apuntat en un dels seus extrems. Les restes es 
troben uns 200 metres al sud del poblat neolític 
de La Draga, per bé que a una profunditat ma-
jor. La datació d’una mostra extreta del darrer 
anell de creixement del tronc ha proporcionat 
una datació de 10 cal ANE a 120 AD.

Els resultats de les prospeccions subaquà-
tiques mostren la presència de potents estrats 
de torba en diversos punts del llac en què s’ha 
conservat material orgànic d’origen antròpic 
i altres tipus de restes arqueològiques: llavors 
de plantes cultivades, fusta treballada i restes 
de ceràmica. Les dades obtingudes per totes 
aquestes troballes en els diferents punts mos-
trejats indiquen que totes corresponen a època 
romana, bé que no podem especificar el tipus 
d’ocupació o d’activitat que va generar aques-
tes restes. Aquestes troballes evidencien la in-
tensitat de l’ocupació romana que va implicar 
la realització d’activitats en diversos punts 
del llac durant diversos moments. Cal recor-
dar que les prospeccions de l’any 1996 havien 
proporcionat materials ceràmics en una zona 
a tocar de la vora actual de l’estany, prop de 
l’església de Santa Maria de Porqueres. Aquests 
materials van ser datats al final del s. ii i inicis 
del s. i aC i, possiblement, estaven en relació 

amb el jaciment iberoromà del Mas Castell 
de Porqueres (Bosch et al., 2000). Les noves 
evidències mostren indicis d’activitat també al 
sector de la Punta Freixenet i a la Pesquera de 
l’Ametller, als quals cal sumar els carbons tro-
bats en el sondeig número 13 realitzat durant 
les prospeccions de 2008. 

A la Punta Freixenet nord cal destacar la 
presència d’estrats de torba amb continuïtat 
longitudinal i amb una potència superior als 
4 metres a una profunditat d’uns 11 metres 
(Fig. 4). L’antiguitat d’aquests estrats, en fun-
ció de les dades obtingudes a partir dels ma-
terials recuperats, podria situar-los també en 
època romana. Recordem que en aquest sec-
tor l’any 2008 es va produir la troballa fortuïta 
d’un fragment de fusta treballada que va pro-
porcionar una data de 1417-1276 cal BC, per 
la qual cosa cal plantejar-se la possibilitat que 
dins d’aquests paquets de torba es puguin tro-
bar restes de diferents períodes cronològics. En 
canvi, a Punta Freixenet sud els estrats de tor-
ba amb materials romans es troben a només 3 
metres de profunditat respecte al nivell actual 
del llac. A la vora occidental del llac, una mica 
més al nord de la zona de la Cuaranya i en terra 
ferma, hem pogut datar estrats de torba amb 
restes neolítiques (4228-4196 cal ANE –son-
deig 96– i 3615-3612 cal ANE –sondeig 76–) a 
2-3 metres de profunditat.

A la vora oriental els estrats de torba sota 
els quals es troba el nivell arqueològic neolític 
de La Draga, datats en 5320-4900 cal ANE, es 
troben a 2 metres escassos de profunditat en 
relació amb la superfície actual. Mentre que 
una mica més al sud, sobre la mateixa riba 
en la Pesquera de l’Ametller, tornem a trobar 
estrats de torba amb materials romans a una 
profunditat d’entre 9 i 10 metres per sota de 
l’actual nivell del llac.

  La Draga: intervenció al sector D

Entre els anys 2010-2012 les intervencions 
arqueològiques s’han centrat al mateix jaci-
ment de La Draga amb l’objectiu d’excavar 
una nova àrea situada entre les antigues zo-
nes A i B (Fig. 1). L’excavació d’aquest nou 
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sector hauria de permetre estudiar la relació 
estratigràfica entre ambdues zones i constatar 
la dinàmica espacial de les ocupacions neo-
lítiques, a més d’incorporar algunes noves 
línies d’anàlisi dels materials arqueològics 
que estaven poc o gens desenvolupades ante-
riorment. Amb aquests objectius s’ha excavat 
una superfície de 55,5 m2 –anomenada sector 
D–, seguint els estrats naturals i els diversos 
pisos d’ocupació. La metodologia d’excavació 
desenvolupada s’ha adaptat a les característi-
ques d’un context humit/freàtic, tal com es va 
fer entre els anys 1991 i 2005 a les zones A i B 
del mateix jaciment.

L’excavació del sector D de La Draga ha per-
mès distingir diversos nivells que caracteritzen 
sintèticament dos horitzons ben diferenciats. 
D’una banda, els nivells que apareixen per 
sobre d’un paviment de travertí (E-252) que 
ocupava tota l’extensió excavada i, de l’altra, els 
nivells que apareixen per sota. L’estratigrafia ja 
ha estat publicada en detall (Bosch et al., 2010), 
per la qual cosa només esmentarem aquí els 
trets més sintètics.

Nivell 0. Correspon a un estrat recent, cons-
tituït per les terres i la runa aportades durant 
les obres d’enjardinament del parc de La Dra-
ga dut a terme amb motiu de la designació de 
Banyoles com a subseu olímpica dels Jocs ce-
lebrats a Barcelona l’any 1992.

Nivells I a III. Es tracta d’un gran paquet 
d’argiles fosques, amb episodis puntuals d’ar-
giles més clares (Ia). La superfície d’aquest 
conjunt presenta pertorbacions notables com 
a conseqüència dels treballs agrícoles previs a 
l’aportació de les runes que constitueixen el 
nivell 0.

Nivells IV a VI. Successió de capes d’argi-
les molt plàstiques dins les quals s’integren 
els travertins aportats per a la construcció del 
paviment (E-252) que permet aïllar els dos ho-
ritzons cronològics (E-252). Aquestes argiles 
cobreixen els nivells d’enderroc de fustes cor-
responents a l’horitzó inferior –o fase I.

Nivell VII. Correspon a l’enderroc d’estruc-
tures de fusta que pot arribar a assolir els 30 
cm de potència. El seu grau de conservació és 
diferent, en funció de la topografia basal i de 
l’alçada assolida pel nivell freàtic.

Nivell VIII. Correspon a una làmina prima 
de sediment orgànic i fosc que apareix per sota 
el nivell d’enderroc i en contacte amb el nivell 
basal de creta lacustre. Es caracteritza per la 
presència de matèria orgànica no transformada 
i no carbonitzada, en què apareix un nombre 
important de fulles d’arbres. 

Nivell IX. Creta lacustre que constitueix la 
base de la seqüència estratigràfica del jaciment. 

L’anàlisi de la seqüència estratigràfica permet 
proposar dues fases d’ocupació. La fase II –la més 
recent– es caracteritza per la construcció d’una 
superfície empedrada realitzada amb blocs de 
travertí, que hem anomenat estructura 252  
(Fig. 6). Aquesta es presenta de manera continu-
ada en tota la superfície excavada al sector D, a 
manera de paviment, i està constituïda per diver-
sos nivells de blocs de travertí superposats, que 
poden arribar a assolir una potència de 30 cm.

Aquesta gran estructura (E-252) està inte-
grada en els nivells d’argiles IV a VI i cobreix 
totalment el nivell d’enderroc VII. Un fet re-
marcable és que no hem documentat ni pals 
verticals ni restes de fustes entre els blocs de 
travertins. Sobre aquesta estructura descansa-
ven les estructures de combustió E-240 i E-249 
(Fig. 6). La primera correspon a un fogar en 
cubeta, construït entre els travertins i amb 
unes dimensions de 110 × 90 × 25 cm. Presenta 
dues capes: la superior (C2) és constituïda per 
un sediment argilós carbonós i una gran quan-
titat de còdols de matèries diverses i morfolo-
gies molt similars. La inferior (C1) correspon 
a un sediment argilós amb molta presència de 
carbons. Cal destacar l’abundància de material 
arqueològic recuperat: una fulla polida d’aixa, 
objectes d’ornament, estris de sílex i granes de 
cereal. L’estructura E-249 correspon a una llar 
de foc de grans dimensions (130 × 100 cm) 
construïda sobre una superfície planera. És 
constituïda essencialment per blocs de sorren-
ca, molts d’aquests termoalterats.

La fase I –la més antiga– es troba coberta 
per l’estructura E-252, i correspon a un nivell 
d’enderroc d’estructures de fusta que hem 
agrupat dins del nivell VII. Dins d’aquest con-
junt hem pogut aïllar diferents moments a par-
tir de l’aixecament de diversos pisos d’elements 
lignis arranjats horitzontalment. Aquests pisos 
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corresponen a la caiguda i disposició que han 
adoptat les fustes que formaven part d’elements 
estructurals dels hàbitats (sostres, parets, pla-
taformes…), construïts majorment amb fusta 
i altres matèries vegetals.

A l’hora d’aixecar els elements que compo-
nien aquests pisos horitzontals s’han realitzat 
una sèrie de fotografies verticals, georeferenci-
ant alguns punts singulars, per tal de permetre 
la rectificació de la deformació focal mitjan-
çant tècniques fotogramètriques. D’aquesta 
manera, s’han pogut obtenir fotografies horit-
zontals rectificades dels diversos aixecaments 
d’elements de fusta (Fig. 7), les quals poden ser 
editades i tractades infogràficament.

Les fustes que es localitzen a la part supe-
rior del nivell VII sovint presenten una erosió 
de les seves superfícies, raó per la qual moltes 
de les morfologies tendeixen a ser arrodonides. 
No obstant això, els aixecaments més profunds 
permeten documentar elements de fusta amb 
un millor estat de conservació, entre els quals 
es poden definir diferents categories de fusta en 
funció de la seva classificació taxonòmica i la 
transformació soferta (troncs sencers, seccions 
de troncs, taulons, etc.), així com la seva dispo-
sició espacial i associació amb altres elements.

En aquest sector s’han realitzat un total de 
cinc aixecaments, que han permès recuperar 
567 elements constructius de fusta en posició 

Figura 6. Empedrat (E-252) de la fase II i estructures de combustió associades
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Figura 7. Successió d’aixecaments de fustes horitzontals de la fase I i estris associats
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horitzontal, així com 417 pals clavats vertical-
ment dins la creta basal (dades del final de la 
campanya de l’any 2013).

També s’han recuperat diversos pals apun-
tats i branques amb senyals de manufactura, a 
més de nou objectes que hem considerat pos-
sibles instruments ja que presentaven formes 
clarament definides que permetien atribuir-los 
a categories concretes (Bosch et al., 2006; Palo-
mo et al., 2013). Tots aquests objectes van ser 
recuperats al nivell VII.

Entre aquests instruments volem destacar 
un objecte en forma de pala o de rem (DR-2011 
JF/JG-78 núm. 2462) elaborat a partir d’un 
tauló de fusta de roure (Quercus sp caducifoli). 
La seva longitud total és de 910 mm; la part de 
la pala mesura 265 × 112 × 15 mm i el mànec, 
34 × 18 (Fig. 7).

Un altre objecte remarcable és un arc sencer 
(DR-2012 JF/JG-81 núm. 2688) manufacturat 
amb fusta de teix (Taxus baccata). Té una lon-
gitud de 1.080 mm, una amplada màxima de 
25 mm a la zona medial i un gruix de 15 mm 
(Fig. 7). L’arc té un perfil corbat i la seva secció 
transversal és entre biconvexa i planoconvexa. 
Una de les cares de l’arc correspon a la superfície 
cortical de l’últim anell de creixement mentre 
que l’altra ha estat rebaixada, tal com proven di-
verses facetes de desbastat deixades pels instru-
ments utilitzats en la seva fabricació. Les arestes 
d’aquestes facetes estan arrodonides com a con-
seqüència del polit de tota la superfície de l’arc.

És una peça singular ja que és el primer arc 
que apareix sencer al jaciment, i per la seva cro-
nologia el podem considerar com un dels arcs 
neolítics més antics d’Europa i el primer sencer 
que es troba a l’àrea mediterrània. El seu estudi 
ens hauria de permetre abordar, juntament amb 
altres dades, aspectes sobre la tecnologia, les es-
tratègies de subsistència i l’organització social de 
les primeres comunitats camperoles que es van 
assentar a la península Ibèrica. 

  La Draga: cronologia absoluta

Fins avui disposem de vint-i-dues datacions per 
al conjunt del jaciment, nou de les quals sobre 
mostres de vida llarga mitjançant C14 conven-

cional (fusta i carbó, conjunt de diversos indivi-
dus de llavors o fauna), i les tretze restants sobre 
mostres de vida curta (una única llavor o resta 
de fauna) mitjançant AMS. D’aquestes darreres, 
set han estat realitzades en el marc de les excava-
cions dutes a terme els anys 2010-2012 (Taula 2).

Les datacions obtingudes en el conjunt del ja-
ciment permeten plantejar que La Draga va ser 
ocupada de manera continuada (Bogdanovic et 
al., en premsa; Bosch et al., 2012). Si bé es poden 
diferenciar dos moments de construcció de les es-
tructures per la seva superposició, aquests episo-
dis segurament no van implicar l’abandonament 
del poblat. Tanmateix, les datacions constaten el 
breu interval temporal en què se situen les dues 
possibles fases d’ocupació de La Draga. 

Les datacions han estat calibrades amb el 
programa Caliban Rev 6.0.1. (Stuiver i Reimer, 
1986-2010), tenint en compte la inseguretat 
d’edat (vida mitjana estimada per cada mos-
tra) com a variable afegida. Els resultats del 
calibratge es presenten a la taula 2 i la figura 8. 
Per als gràfics de probabilitats resultants hem 
tingut en compte els calibratges a una i dues 
sigma, mentre que els intervals proposats en 
la interpretació de les dates són de dues sigma.

Considerem que les mostres de vida llarga 
amb una desviació superior als 100 anys poden 
ser excloses de l’anàlisi a causa de la seva gran 
inseguretat. Totes corresponen a datacions 
C14 tradicional sobre mostres de vida llarga 
(fusta i carbó), encara que en un dels casos la 
datació va ser efectuada sobre un conjunt de 
restes de fauna on es trobaven diversos indivi-
dus i espècies. Entre les mostres de vida llarga 
és on trobem les desviacions més altes, fins a 
710 anys. Creiem que també cal valorar amb 
cautela altres mostres de vida llarga, concreta-
ment aquelles datacions realitzades sobre un 
mànec i dos pals de fusta, així com una data-
ció efectuada pel mètode tradicional sobre un 
conjunt de llavors, perquè aquestes són les que 
han proporcionat una desviació més alta (70 
anys). Precisament, aquestes datacions sobre 
fusta són les que han proporcionat una major 
antiguitat (Beta137198: 5380-5034 cal ANE, 
Beta137197: 5430-5407 cal ANE, UBAR314: 
5271-5227 cal ANE), probablement a causa de 
les característiques de la mostra.
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Referència Any Mostra Context Data BP Data cal. ANE 1 σ Data cal. ANE 2 σ

GAK15223 1991 Carbó La Draga: Sector A, Fase II 5710±170 4722-4362 5000-4231

HD15451 1993 Cereal La Draga: Sector A, Fase II 6060±40 5021-4907 5193-4840

UBAR-245 1993 Carbó La Draga: Sector A, Fase II 5920±140 4986-4615 5205-4492

UBAR311 1993 Carbó La Draga: Sector A, Fase II 5970±110 4993-4721 5206-4604

UBAR312 1993 Carbó La Draga: Sector A, Fase II 6570±460 5979-5022 6426-4536

UBAR313 1993 Cereals La Draga: Sector A, Fase II 6010±70 4994-4801 5199-4719

UBAR314 1993 Fusta La Draga: Sector A, Fase I 6410±70 5466-5338 5488-5224

UBAR315 1993 Ossos La Draga: Sector A, Fase II 6700±710 6382-4847 7449-4232

Beta137197 2000 Fusta La Draga: Sector B, Fase I 6290±70 5365-5206 5464-5057

Beta137198 2000 Fusta La Draga: Sector B, Fase I 6270±70 5322-5078 5461-5037

OxA20231 2009 Cereal La Draga: Sector B, Fase I 6163±31 5205-5055 5213-5020

OxA20232 2009 Cereal La Draga: Sector B, Fase I 6121±33 5203-4989 5206-4959

OxA20233 2009 Cereal La Draga: Sector A, Fase I 6179±33 5207-5069 5219-5023

OxA20234 2009 Cereal La Draga: Sector A, Fase II 6127±33 5203-4995 5208-4997

OxA20235 2009 Cereal La Draga: Sector A, Fase II 6143±33 5205-5021 5208-4999

Beta278255 2010 Os La Draga: Sector C, Fase I 6270±40 5298-5220 5323-5074

Beta278256 2010 Os La Draga: Sector C, Fase I 6170±40 5206-5060 5219-4998

Beta298438 2011 Os La Draga: Sector D, Fase II 6010±40 4948-4839 4998-4794

Beta315049 2012 Cereal La Draga: Sector D, Fase I 6130±40 5205-4995 5209-4960

Beta315050 2012 Cereal La Draga: Sector D, Fase II 6180±40 5209-5064 5284-5000

Beta315051 2012 Cereal La Draga: Sector D, Fase II 6210±40 5223-5065 5294-5053

Beta315052 2012 Cereal La Draga: Sector D, Fase I 6270±30 5297-5223 5314-5209

Taula 2. Datacions obtingudes al jaciment de La Draga (les datacions ombrejades corresponen a mostres  
de vida llarga)

De les tretze datacions restants, quatre pro-
cedeixen del sector A, dues del sector B, dues 
del sector C i cinc del sector D, totes obtin- 
gudes sobre mostres de vida curta amb el mè-
tode de AMS. 

Entre l’interval de dates més antic (5430-
5407 cal ANE) i el més recent (5010-4730 cal 
ANE) trobem un seguit d’intervals calibrats 
sense interrupció òbvia, que comprenen tot 
el període de l’ocupació del jaciment (Fig. 8). 
Les mostres procedents de la fase i presenten 
un interval comprès entre 5430-5000 cal ANE 
si tenim en compte totes les mostres, i entre 
5324-5000 cal ANE si considerem només les 
mostres de vida curta. Per a la fase ii, l’interval 
se situa entre 5210-4796 cal ANE si tenim en 
compte totes les mostres i entre 5210-4980 cal 
ANE si considerem només les de vida curta. 

Així, les dates C14 calibrades a dues sigma cor-
roboren una eventual separació de dues fases 
d’ocupació de La Draga, però no mostren cap 
interrupció cronològica que pogués indicar un 
període d’abandonament de l’assentament. 

  Conclusions

El conjunt de prospeccions terrestres i suba-
quàtiques ha permès establir unes àrees pri-
oritàries d’estudi amb relació a la presència 
d’estrats argilosos amb preservació de matè-
ria orgànica que es podrien situar cronolò-
gicament en diferents moments del Neolític. 
Aquest és el cas de la Cuaranya, a la riba oc-
cidental de l’estany, on s’han realitzat noves 
rèpliques dels sondejos 96 i 99 que estan sent 
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objecte d’un complet estudi cronostratigràfic 
(sedigrafia, geoquímica dels sediments i data-
ció d’esdeveniments singulars mitjançant C14 
AMS), paisatgístic (anàlisis palinològiques) i 
ambiental (estudis isotòpics a partir de les res-
tes malacològiques continentals).

L’actual localització dels estrats de torba in-
dica canvis importants en els límits del llac. 
En aquest sentit, cal destacar que la fisonomia 
actual del llac és resultat dels treballs de condi-
cionament duts a terme a l’edat mitjana, mo-
ment en què es va realitzar una important obra 
hidràulica construint dics i canals de desguàs 
(recs) que van permetre minimitzar els efectes 

de les inundacions i reduir la insalubritat de la 
zona, a més d’aprofitar l’aigua per al regadiu i 
com a força hidràulica. L’actual profunditat a 
què es troben aquestes torbes és una qüestió que 
ha de ser investigada per determinar si es trac-
ta de possibles enfonsaments en diverses zones 
del perímetre del llac o si és conseqüència d’al-
tres fenòmens. En canvi, les torbes formades en 
època neolítica es troben a menys profunditat, i 
presenten una continuïtat vers zones que actual-
ment estan emergides. Una anàlisi detallada de 
les cronologies de la torba i la seva localització 
permetria afinar les perspectives de localització 
de jaciments prehistòrics.

Figura 8. Calibratges de les dotacions de vida curta de la Draga
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Al jaciment neolític de La Draga, el conjunt 
d’informacions estratigràfiques proporciona-
des per les intervencions realitzades en dife-
rents sectors permet començar a reconstruir 
l’arquitectura estratigràfica del jaciment i ex-
plicar-ne la dinàmica de formació i principals 
processos tafonòmics. Des del punt de vista 
puntual, a partir de l’estudi de la micromorfo-
logia de sòls s’estan caracteritzant els processos 
que tenen a veure amb la pedogènesi dels sòls 
d’ocupació. En el mateix sentit, l’excavació dels 
enderrocs corresponents a les estructures d’hà-
bitat construïdes en fusta mitjançant succes-
sius aixecaments ens està permetent realitzar 
una lectura estratigràfica molt més detallada 
d’aquestes acumulacions, cosa que en facilita 
la interpretació. Al mateix temps, s’està posant 
molt d’èmfasi a datar aquests esdeveniments 
puntuals a partir de mostres de vida curta. Tot 
plegat hauria de contribuir a reconstruir la gè-
nesi del jaciment, la identificació i interpretació 
de diferents dinàmiques a nivell espacial, a més 
de poder explicar les causes de la durada del 
poblament i del seu abandonament.

  Agraïments

El conjunt d’aquestes investigacions s’ha rea-
litzat en el marc del grup de recerca SGR2009-
00734 (AGAUR, Generalitat de Catalunya) i 
dels següents projectes de recerca:
—“La Draga i les ocupacions lacustres pre-

històriques de l’estany de Banyoles dins 
del context de l’Europa Occidental (2008-
2013)”, Generalitat de Catalunya;

—“Ocupaciones lacustres y gestión de recursos 
en las primeras sociedades agrícola-gana-
deras del NE peninsular: Tecnología de las 
producciones materiales y usos instrumen-
tales” (HAR2009-13494-C02-01); “Estrate-
gias agroforestales y ganaderas” (HAR2009-
13494-C02-02), finançats pel Ministeri de 
Ciència i Innovació;

—“Organización social de las primeras co-
munidades agrícola-ganaderas a partir del 
espacio doméstico: Elementos estructurales 
y áreas de producción y consumo de bienes” 
(HAR2012-38838-C02-01); “Arquitectura 

en madera y áreas de procesado y consumo 
de alimentos” (HAR2012-38838-C02-02), 
finançats pel Ministeri d’Economia i Com-
petitivitat.
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L’assentament de la primera edat del ferro  
de Sant Jaume (Alcanar, Montsià):  
principals resultats dels treballs efectuats  
al jaciment entre els anys 1997 i 2013
David Garcia,* Isabel Moreno,* Laia Font,* Marta Mateu* i Carme Saorin*

  Introducció

El jaciment de Sant Jaume es troba situat al 
cim d’un turó de petita alçada (224 m s. n. 
m.) a l’extrem sud de Catalunya. S’ubica en els 
estreps meridionals de la serra del Montsià, a 2 
quilòmetres de la línia de costa, 5 quilòmetres 
al nord aproximadament de la desembocadura 
del riu Sénia i a una vintena de quilòmetres 
al sud de la desembocadura de l’Ebre (Fig. 1). 
El Grup de Recerca en Arqueologia Protohis-
tòrica (GRAP) de la Universitat de Barcelona 
hi està duent a terme excavacions des de l’any 
1997.1 En el transcurs d’aquests anys les ca-
racterístiques generals del jaciment han estat 
publicades en diverses ocasions (vegeu espe-
cialment Armada et al., 2005; Bea et al., 2008 
i 2012; Garcia i Rubert, 2005a, 2005b, 2009a, 
2009b, 2010 i 2011; Garcia i Rubert i Gracia, 
1999, 2002a, 2002b i 2011; Garcia i Rubert et 
al. 1998, 2004, 2005, 2007; Garcia i Rubert i 

Moreno, 2008 i 2009; López et al., 2011), motiu 
pel qual en aquest article només en destacarem 
els trets més essencials.

Es tracta d’un assentament potentment 
fortificat, de reduïdes dimensions (700 m2 
aproximadament) i planta pseudocircular 
(Fig. 2 i 3), que presenta un excel·lent estat 
de conservació, ben exemplificat en l’alçada 
dels seus murs, propera als 2,00 m de mitjana. 
Fou ocupat durant un únic i breu moment, 
corresponent als darrers decennis del segle 
vii i els primers del segle vi ane, en el marc 
cronocultural de la primera edat del ferro. 
El seu abandonament es va produir com a 
conseqüència d’un intens incendi, una des-
trucció violenta que també van patir altres 
assentaments propers com la Moleta del Re-
mei (Alcanar), la Ferradura (Ulldecona) o la 
Cogula (Ulldecona). Aquest i altres motius 
(la no-reocupació del lloc, una arquitectura 
fonamentada en l’ús de la pedra o el fet que el 

 * GRAP. Grup de Recerca en Arqueologia Protohistòrica. Universitat de Barcelona

1. Els treballs han rebut finançament del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament 
d’Alcanar des dels seus inicis. Els darrers anys han rebut també suport econòmic a través dels projectes finançats 
del GRAP: projectes HAR2008-04663/HIST, finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación, i SGR2009-243, de 
la Generalitat de Catalunya.
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Figura 1. Principals assentaments de la primera edat del ferro localitzats a l’àrea de les terres del Sénia  
(© GRAP-UB)

Figura 2. Imatge aèria de la residència de Sant Jaume (© GRAP-UB)
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terreny no s’hagi vist mai afectat per treballs 
agrícoles ni per l’acció d’espoliadors) han fet 
possible que avui dia disposem d’un jaciment 
en un excel·lent estat de conservació i amb un 
registre arqueològic de gran qualitat. 

  Treballs de camp

Com a resultat dels treballs desenvolupats fins 
ara, coneixem una mica més del 80 % del seu 
format estructural intern. D’altra banda, gai-
rebé el 40 % del conjunt ha estat ja excavat. El 
jaciment fou descobert per un aficionat local 
a la història, el senyor Ramon Esteban Nolla, 
veí d’Alcanar, qui donà notícia de la troballa 

al nostre grup de recerca (Garcia i Rubert i 
Gracia, 2002a, p. 124). Els treballs d’excavació 
s’iniciaren l’any 1997 i van afectar en primer 
lloc al que avui dia coneixem com a àmbit 
A1. A partir d’aquí, les deu primeres campa-
nyes tingueren per objectiu l’estudi de bona 
part dels àmbits que conformen el sector 1 de 
l’assentament. Posteriorment, els treballs han 
afectat també àmbits i espais ubicats en altres 
sectors. La retirada de la capa superficial que 
recobria el coronament dels murs ha permès 
conèixer el seu plantejament general i dividir 
l’assentament en sis sectors diferents. Val a dir 
que la definició d’aquests sectors no respon a 
aspectes relacionats amb la funcionalitat dels 
espais que els conformen sinó relacionats amb 

Figura 3. Planimetria general de Sant Jaume (© GRAP-UB)
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l’organització de la tasca de recerca. Així, la 
composició dels diversos sectors és la següent: 
Sector 1, A1, A2, A3, A4, A5, A8, A9, Accés, 
C1, T1 i T2; Sector 2, A6, A7, A10, A13, A18, 
A25, C2, C4 i D1; Sector 3, A11, A12 i A15; 
Sector 4, A14, A16, A17, A19 i A24; Sector 5, 
A20, A21, A22, A23 i C3; Sector 6, zona exte-
rior. Actualment, estan enllestits els treballs 
d’excavació dels àmbits A1, A3, A4, A5, A9 
(tret de l’espai denominat “Cata Torre Est”, 
situat a tocar de T1), A11, Accés i bona part 
de C1, es troben molt avançats als espais A7 
i A25 i cal considerar-los tot just incipients a 
A17 i A20. Quant a la resta d’àmbits, tan sols 
els coneixem ara com ara pels límits confor-
mats pel coronament del seus murs delimita-
dors, en el millor dels casos.

  Característiques edilícies

Els diversos edificis documentats, pràctica-
ment tots espais seriats, presenten diferents 
dimensions, formats i orientacions. Quant 
al format, constatem que aquest depèn en 
gran manera del tram de muralla amb el qual 
aquests espais es relacionen d’una manera o 
altra. Com es pot comprovar a partir de la 
planta, els espais dels sectors 1 i 2 i d’una part 
dels sectors 3 i 4 presenten un format rectan-
gular o quadrangular, circumstància que obe-
eix al fet que aquests espais foren dissenyats 
prenent com a referència la disposició abso-
lutament rectilínia del tram de muralla nord 
del jaciment. En canvi, els espais del sector 5 
i alguns dels sectors 3 i 4 presenten formats 
més trapezoïdals o irregulars, ja que s’adap-
ten al traçat curvilini que adopta la muralla 
en la meitat meridional del nucli. També les 
vies de circulació interior adopten disposi cions 
que en darrer terme són el resultat d’haver 
pres com a referència per a la construcció dels 
espais el format de cada tram de la muralla. 
Això explica per què mentre que C1, C2 i C4 
són passadissos del tot rectilinis, i paral·lels o 
perpendiculars al tram nord de la muralla, C3 
reprodueix, en disposició igualment paral·lela, 
el traçat curvilini de la resta del mur defensiu. 
Més enllà d’aquest format general dels àmbits, 

les orientacions i les dimensions de cadascun 
són també força diferents entre si, i així, les 
superfícies dels diversos espais oscil·len entre 
els 9 i els 25 m2, aproximadament. Val a dir, 
en darrer terme, que malgrat que com es pot 
comprovar molts d’aquests espais empren la 
muralla de l’assentament com a mur de fons, 
una bona part són edificats en l’espai central 
del nucli, la qual cosa dóna com a resultat la 
inexistència d’un espai obert en aquesta àrea 
central i la necessitat de definir-hi vies de cir-
culació transversals.

La tècnica constructiva consisteix en l’ai-
xecament de parets de maçoneria emprant 
exclusivament un aparell irregular a base de 
pedres de dimensions mitjanes lligades amb 
argila. En tots els casos estudiats fins ara 
(pràcticament tots del sector 1, tret d’A11) 
es tracta d’edificis de dues plantes. El pis su-
perior descansa sobre un embigat al damunt 
del qual s’ha disposat una estora compacta 
de canyes lligades amb cordatges prims, que 
serveix de base per a disposar-hi una mas-
sa de morter d’argila barrejada (de manera 
irregular i en proporcions baixes) amb ma-
tèria vegetal, pedres i, potser, calç, suport 
que arriba a adoptar gruixos de fins a vint 
centímetres. Aquest espai superior sembla sis-
temàticament destinat a l’emmagatzematge 
d’envasos, productes manufacturats, produc-
tes agropecuaris, matèries primeres i altres 
objectes. En canvi, el pis inferior és destinat 
a complir funcions diverses depenent del cas, 
i s’han documentat possibles funcions com a 
estables, àrees de reunió o espais de transfor-
mació de productes agropecuaris. En els casos 
estudiats fins ara no ha estat possible docu-
mentar l’existència, en aquests pisos inferiors, 
de paviments pròpiament dits, ja que el nivell 
de circulació presenta un aspecte mixt, cons-
tituït essencialment per la mateixa roca mare 
condicionada puntualment tot eliminant les 
elevacions excessives i disposant-hi terra en 
les concavitats. Les cobertes es construirien 
de manera similar als pisos superiors, i es do-
cumenta l’ús de pilars centrals de fusta, col-
locats damunt de basaments petris, per tal de 
suportar pisos superiors i cobertes, en el cas 
dels edificis de majors dimensions. 
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Malgrat que no s’ha constatat l’ús de la tàpia 
ni del tovot, al llarg de tot el jaciment docu-
mentem restes constructives elaborades amb 
terra crua. Entre aquests elements, hi trobem 
des de cobertes i paviments dels pisos superi-
ors, com ja hem esmentat, fins a altres elements 
de menor entitat i als quals no podem atribuir, 
a voltes, una funció clara (Mateu, 2010 i 2011; 
Mateu et al., 2013). Per una banda, tenim el 
que denominem prestatges/envans (torchis), 
elements que ens arriben molt fragmentats, 
elaborats amb terra crua i que podrien haver 
funcionat formant part d’envans divisoris en 
l’interior d’aquests àmbits o bé com a prestat-
ges o altells. Són elements prims, que dispo-
sen d’una cara llisa i una altra cara amb les 
empremtes dels encanyissats. Per altra banda, 
identifiquem elements de caràcter més informe 
que presenten marques diverses i heterogènies 
de troncs, pedres, etc. En general, pensem que 
l’ús de la terra en contextos constructius seria 
quelcom molt comú: el conjunt dels elements 
interiors estaria revestit d’una o més capes de 
terra, des de les parets de pedra (en alguns dels 
murs encara resta in situ el revestiment), fins 
als encaixos entre les fustes de les estructures. 
En darrer terme, alguns dels revestiments pre-
senten una capa superficial de color vermell, 
tot i que més enllà d’aquesta pintura general 
monocroma no presenten decoració figurada, 
geomètrica o similar. 

  Organització general  
de l’assentament

Pel que fa a l’organització interna, observem 
com la xarxa de passadissos, vies de circula-
ció relativament amples (1,40 m de mitjana), 
vertebra diversos conjunts d’àmbits, els quals 
ocupen, de forma organitzada, la totalitat de 
l’espai interior de l’assentament. El nucli dis-
posa d’un únic punt d’accés, que travessa la 
muralla en el terç nord del pany oriental. A 
través d’aquest pas hom accedeix directament 
al passadís C1, una via rectilínia de 20 m de 
longitud que dóna servei als àmbits del sector 
1 i a una part dels del sector 2. A tan sols 4,50 
metres de distància de la porta del jaciment, 

C1 connecta amb una via perpendicular, C2. 
Aquest passadís, que a diferència de l’anterior 
discorre en sentit nord-sud, dóna accés a l’espai 
interior de l’assentament. Desemboca en un 
petit espai distribuïdor (D1) del qual parteixen 
dues vies més (C3 i C4) gràcies a les quals po-
dem accedir a la resta d’espais del nucli. 

La planta del jaciment resulta estranya en 
l’àmbit local, i resta ara com ara mancada 
de paral·lels tant en contextos coetanis com 
anteriors. Malgrat això, l’anàlisi conjunta del 
format d’aquesta planta amb els resultats ob-
tinguts amb els treballs d’excavació realitzats 
fins ara permet deduir que fou dissenyada amb 
l’objectiu d’organitzar racionalment l’espai in-
terior del nucli a partir de la definició de zones 
amb funcionalitats diferenciades. En aquest 
sentit, es conceben un parell de grans àrees en 
l’assentament en funció de criteris d’accessibi-
litat, una àrea més externa i una altra de més 
interna, totes dues separades per la línia mar-
cada per la suma dels murs de fons dels espais 
A13, A18, A7, A6, A10 i A15 i comunicades tan 
sols a través de C2. 

D’aquestes dues, l’àrea més externa ocupa 
el terç nord de l’assentament i s’articula al vol-
tant del passadís C1, que s’inicia en l’Accés del 
jaciment i al qual obren les seves portes els di-
versos àmbits situats a banda i banda: A8, A5, 
A4, A3, A2, A1, A13, A18, A7, A6, A10 i A15. 
Es tracta de l’àrea més ben coneguda del nucli 
atès que és on s’han concentrat la major part 
dels treballs d’excavació al llarg d’aquests anys. 
Tenint en compte que no ha estat possible do-
cumentar encara en el jaciment cap espai que 
pugui ser considerat com a pròpiament do-
mèstic, les activitats que es devien dur a terme 
en l’interior d’aquests edificis són diverses. A 
banda de la ingent quantitat d’elements mobles 
i productes que emmagatzemaven les plantes 
superiors d’aquests àmbits, pel que fa als pisos 
inferiors trobem que en algun cas fan funcions 
de lloc de trobada i consum (A1) i en d’altres 
de quadra (A4, A3) o d’espai destinat al proces-
sament de productes agropecuaris (A5). Val a 
dir que darrerament ha estat possible precisar 
molt més les funcions d’A1 en tant que àrea 
de realització de banquets de caràcter singu-
lar (Sardà, 2010), circumstància refermada es-
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pecialment a través de l’anàlisi faunística del 
jaciment (Font et al., 2014). De fet, diverses 
circumstàncies del registre permeten propo-
sar que bona part d’aquesta àrea més exterior 
podria haver estat orientada, si no de manera 
exclusiva, sí almenys de manera important, 
precisament a la realització d’aquests ban-
quets, de tal manera que una part dels àmbits 
d’aquesta zona podria haver estat destinada es-
pecialment a acollir els animals i a processar 
els aliments que havien de ser consumits en 
el marc d’aquests cerimonials. La localització 
d’alguns elements singulars, com, per exemple, 
el conjunt de vaixella recuperat en l’interior 
d’A4, originalment emmagatzemat en el pis 
superior d’aquest edifici, sembla que refer-
ma encara més aquesta proposta. Si fos així, 
hom podria valorar també la possibilitat que 
l’accés a aquesta zona per part d’individus no 
residents en el mateix jaciment fos més franc 
que no pas a l’espai interior, on l’accés podria 
haver estat molt més restringit, circumstància 
que explicaria en part la singular organització 
interna del nucli. 

Pel que fa a la part més interna, s’hi acce-
diria a través del passadís C2. Convé remarcar 
de manera especial que C2 representa l’única 
via possible per accedir a tota la resta d’espais 
de l’assentament (A11, A12, A14, A16, A17, A19, 
A20, A21, A22, A23, A24 i A25, el 60 % apro-
ximadament del total de l’espai encerclat per 
la muralla) atès que el tancament de C1 en el 
seu extrem occidental (queda travat pels ac-
cessos a A1 i a A13) certifica la no-existència 
d’una eventual via de circumval·lació. No és 
possible, ara com ara, definir les caracterís-
tiques d’aquesta àrea interna, més enllà de la 
identificació d’un taller metal·lúrgic en l’únic 
àmbit excavat completament en aquesta zona, 
A11. Amb tot, es pot preveure que algun o al-
guns d’aquests espais fossin destinats a complir 
funcions domèstiques, atesa l’aparent absència 
d’aquesta mena d’entorns en el sector més ex-
tern.

El sistema defensiu de Sant Jaume conjuga 
tres elements: una muralla de doble parament 
d’entre 1,50 i 4 m d’ample, dues torres quadra-
des amb reforç frontal arrodonit (T1 i T2) i un 
singular sistema de protecció de la porta amb 

avantmurals. El sistema de fortificació de la 
porta ja fou estudiat en el seu moment (Garcia 
i Rubert, 2009b), i s’hi identificaren en realitat 
dos sistemes defensius diferents, implementats 
successivament. Amb el primer sistema, que 
s’aixecà tot coincidint amb la construcció del 
conjunt de l’assentament, hom plantejà una 
entrada simple, consistent, essencialment, en 
un simple pas a través de la muralla. L’amplada 
de la porta és d’1,15 m en el punt més baix (a 
l’alçada del llindar) i de 2,15 m en el punt més 
alt conservat dels brancals (1,50 m per damunt 
del nivell de circulació). Aquesta porta, però, 
resta protegida en aquest primer moment per 
un seguit d’estructures defensives ubicades en 
l’exterior del nucli. Es tracta de dos murs avan-
çats, ubicats l’un, paral·lel al pany de muralla, 
directament al davant de la porta, i l’altre, molt 
més llarg, al nord-est d’aquest accés, en sentit 
oblic a la resta de murs i protegint el punt d’ar-
ribada del camí que, des de la plana, du fins a 
l’assentament. Aquests murs avançats obliguen 
un eventual visitant a transitar a través dels 
petits passos i espais que deixen entre ells, i de-
fineixen fins i tot una mena de petita poterna, 
situada a tocar de la torre T1. 

En un segon moment es du a terme una re-
forma general d’aquestes estructures, que dóna 
lloc a un nou sistema defensiu que de manera 
molt clara cerca augmentar significativament 
el grau de fortificació de la porta. Entre altres 
conseqüències, la reforma dóna lloc a l’apari-
ció de dos nous espais situats fora muralles: 
A9 i l’Accés. L’acció constructiva bàsica sembla 
que consisteix, conceptualment, a fer créixer 
la muralla per davant de la porta original, tot 
recobrint-la. Això implicarà la necessitat de 
definir una nova porta i, per tant, la creació 
d’un espai intermedi (Accés) entre els dos pas-
sos resultants. Per assolir-ho, s’aixequen nous 
murs i se’n reformen alguns d’antics per tal 
que adoptin amplades equiparables a les de la 
muralla. Com a resultat de la reforma els dos 
extrems de la “nova” muralla resultant s’en-
cavalquen, i l’eix d’entrada (si més no el que 
travessa la porta nova) passa a ser paral·lel 
a la cinta defensiva, tot obligant el visitant a 
realitzar un breu recorregut en ziga-zaga per 
accedir a l’interior de l’assentament. Pel que 
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fa a l’origen conceptual d’aquests dos models 
de protecció de la porta, val a dir que, si bé 
la tècnica constructiva i l’aparença general de 
l’aparell tenen un aire indubtablement indíge-
na i les dimensions absolutes del conjunt són 
reduïdes, l’ordenament dels diversos elements 
que els conformen, el format, la funcionalitat 
i les característiques tant de bona part de les 
estructures com dels espais que aquestes de-
fineixen, així com, també, possiblement, els 
conceptes de base que condicionen i expliquen 
el format general, presenten certes concomi-
tàncies conceptuals amb sistemes orientals de 
protecció de les portes.

Més enllà de la porta, els darrers treballs 
han proporcionat noves dades amb relació a 
altres punts del sistema defensiu. El fet més im-
portant ha estat el descobriment d’una nova 
torre, T2, adossada, com T1, al pany nord de 
la muralla, en aquest cas en el seu extrem occi-
dental. Els treballs d’excavació d’aquesta nova 
torre han permès comprovar, a més, que les 
torres de Sant Jaume no tenen pas una planta 
amb forma de ferradura estreta i extrem ar-
rodonit, com sempre havíem proposat, sinó 
que es tracta en realitat de torres quadrades. 
El format que aparentment presenten actual-
ment aquestes torres es deu a l’existència d’un 
reforç frontal, de format curvilini, erigit amb 
grans blocs petris i adossat a la part baixa del 
cos central de l’estructura, el qual no es projec-
tava fins al capdamunt de l’estructura.

Un comentari a part mereix l’espai A9, ubi-
cat en l’exterior de l’assentament, en el seu ex-
trem nord-est, i que resta delimitat pels murs 
avançats que formen part del sistema defensiu 
de la porta, per la torre T1 i per la mateixa 
muralla del nucli. Es tracta d’una zona d’inter-
pretació funcional complexa, que combina evi-
dències del moment de construcció de l’assen-
tament amb d’altres, esmentades anteriorment, 
relacionades amb el procés de remodelació del 
sistema defensiu. Pel que fa a les evidències del 
moment de construcció de l’assentament, s’hi 
ha localitzat diverses estructures de combus-
tió, que servirien per abastir les persones que 
treballaven en la construcció d’aquest. Entre 
aquestes estructures destaca la presència d’un 
forn culinari, de format ovalat i parcialment 

fragmentat en la seva part nord-est. Les seves 
mides són 1,45 m en la seva secció oest-est i 
0,90 m en la seva secció nord-sud. Està realit-
zat a partir de diverses capes de lloses i graves, 
sobre les quals s’assentava una capa d’argila a 
manera de solera. L’estructura tanca amb una 
volta que arrenca d’un muret prim de lloses 
lligades amb argila, amb una alçada conserva-
da d’uns 25 cm. Es pot apreciar la boca fron-
tal i part del revestiment del seu interior. Un 
paral·lel proper el trobem en el forn descobert 
l’any 1972 per Maluquer de Motes al jaciment 
de la Ferradura (Maluquer de Motes, 1983, p. 
11, làm. iiia i iiib).

En aquest espai també s’ha localitzat una 
llar de foc de grans dimensions, d’uns 2 m de 
diàmetre aproximadament, coberta actual-
ment de manera parcial per la torre T1 i també 
per part del mur avançat. Per tant, s’ha pogut 
constatar estratigràficament que aquestes dues 
estructures (forn i llar) pertanyen al moment 
de construcció de l’assentament, i que poste-
riorment són amortitzades per les mateixes 
estructures del nucli. En l’espai situat entre la 
torre i la muralla, i en l’interior d’una mena de 
cubeta, s’hi va abocar una gran quantitat de 
cendres, que molt probablement són el resultat 
de l’activitat reiterada d’aquestes estructures. 
En el moment de construcció del primer siste-
ma defensiu, aquestes estructures van quedar 
amortitzades, motiu pel qual, a diferència del 
que passa amb la resta de l’assentament, no hi 
trobem material associat, tret d’alguns pocs 
fragments de ceràmica sense gaire entitat.

  Els elements mobles

El conjunt ceràmic de Sant Jaume és molt 
nombrós (més de 25.000 fragments en aquests 
moments), i tot i que localitzats inicialment en 
un estat molt fragmentari i dispers, ha estat 
possible restituir íntegrament un nombre molt 
elevat de vasos. El conjunt es divideix en dos 
grups bàsics quant a la seva producció: per una 
banda, la ceràmica indígena, a mà (Fig. 4), i 
per l’altra la ceràmica fenícia, a torn (Fig. 5). 

La ceràmica a mà del jaciment s’emmarca 
clarament en la tradició terrissaire dels darrers 
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Figura 4. Principals tipus del repertori de ceràmica indígena a mà recuperada al jaciment (© GRAP-UB)

Figura 5. Principals tipus del repertori de ceràmica fenícia a torn recuperada al jaciment (© GRAP-UB)
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moments del bronze final i de la primera edat 
del ferro al nord-est peninsular, i respon en 
gran manera als tipus més habituals del mo-
ment (Barrachina et al., 2014). En aquest sentit, 
el tipus majoritari és la sèrie dels vasos de perfil 
en S i altres perfils derivats (aquests últims, 
habitualment, d’un caràcter més globular). Les 
bases d’aquests vasos són de manera general 
planes, a voltes amb un taló més o menys de-
senvolupat. Puntualment, trobem algun exem-
plar amb un peu anular, de vegades força alt. 
Les vores són habitualment alts i exvasats, tot 
i que no són estranyes les vores més curtes. 
Puntualment, aquestes vores exvasades sim-
plement desapareixen, cosa que dóna com a re-
sultat un vas de perfil globular. Els cossos dels 
vasos de perfil en S poden adoptar també un 
format força globular, quan el diàmetre mà-
xim de la peça se situa molt a prop de la base, 
tot i que també trobem casos en què aquest 
diàmetre màxim es troba molt més amunt, a 
tocar del coll de la peça. En aquest darrer cas, 
el resultat és una peça significativament més 
estilitzada. Pel que fa a les seves dimensions, 
es fabriquen en diferents versions, des dels més 
petits, de poc més de 20 centímetres d’alçada, 
fins als grans vasos d’emmagatzematge, que 
poden superar els 80 centímetres.

Les decoracions d’aquesta mena de vasos 
són diverses. Sens dubte, la més habitual és 
el cordó aplicat en el coll de la peça, el qual 
generalment és decorat o bé amb digitacions 
o bé amb incisions. Puntualment, també es 
documenta la presència de cordons llisos. En 
el cas de les peces de majors dimensions, els 
cordons, igualment digitats o incisos, poden 
aparèixer (tot i que no sempre ho fan) al llarg 
de la resta del cos, tant en una disposició ho-
ritzontal com àdhuc vertical i obliqua (amb 
què conformen llavors decoracions de traçat 
triangular). Més esporàdicament, també hem 
pogut constatar la presència de mamellons 
(horitzontals i verticals) i mugrons, general-
ment amb relació a peces més globulars i no 
tant de perfil en S, disposats a tocar de la vora. 
Igualment de manera puntual, les parts supe-
riors de les vores poden aparèixer decorades 
amb digitacions o amb incisions. En un cas 
particular observem l’aplicació equidistant, al 

damunt del cordó situat en el coll, de quatre 
elements que sembla que evoquen per la seva 
forma petits caps de boc, cabra o bou, en tot 
cas força estilitzats. Aquestes aplicacions plàs-
tiques apareixen ornades per la part inferior 
amb semicercles (garlandes) formats per petits 
cordons digitats. Decoracions similars han es-
tat documentades en altres jaciments, com, per 
exemple, en un vas de perfil en S del sepulcre 
82 de la necròpolis d’Agullana (Alt Empordà), 
tot i que en aquest cas es documentà tan sols la 
decoració de garlandes, sense la presència dels 
caps estilitzats (Palol, 1944, làm. x, 2).

A banda dels vasos de perfil en S, en docu-
mentem al jaciment altres tipus, tot i que amb 
una presència molt menor. Així, per exemple, 
trobem els plats-tapadores, amb una forma 
molt oberta i baixa i de base plana. Les vores 
d’aquestes peces són en general indiferencia-
des, tot i que puntualment apareixen lleument 
destacades per l’aplicació d’una suau inflexió 
que desvia la part terminal de la paret del vas 
vers l’interior. Disposen sovint d’una nansa 
perforada, en general inútil des del punt de 
vista de la prensió manual i que tan sols es 
pot entendre com un element utilitari desti-
nat a poder penjar la peça mitjançant un cor-
dill quan no es fa servir. En altres casos, però, 
aquestes nanses són més grans i sí que sembla 
que estan pensades per poder transportar la 
peça manualment de manera més còmoda. 
Això succeeix amb les peces més grans, i en 
aquests casos és també habitual que hi apare-
guin dues nanses, oposades. Les dimensions 
de les peces són relativament variables i se’n 
documenten diàmetres que oscil·len entre els 
30 i els 40 cm. 

El jaciment ha proporcionat un esplèndid 
repertori de vasets de tipus globular o bicònic. 
Es tracta d’un tipus molt característic, amb 
peu anular baix troncocònic, cos globular i 
vora alta i exvasada. Disposen habitualment 
d’un coll troncocònic, el qual enllaça la vora 
amb la panxa del vas. El peu disposa sempre 
d’un parell de petits orificis oposats destinats 
a poder penjar el vas amb l’ajut d’un cordill. El 
punt de contacte entre el coll i la nansa sovint 
apareix remarcat amb una línia de carena en 
la qual, a voltes, s’apliquen petits mugronets 
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equidistants, en nombre de tres o quatre com 
a màxim. Finalment, alguns d’aquests vasos 
disposen d’una nansa, de secció plana o de cin-
ta. Les parets són força primes, i els acabats 
són generalment brunyits. Les tonalitats són en 
general fosques, sovint directament negres, re-
sultat amb tota seguretat de coccions reduïdes.

Les tasses també tenen una presència sig-
nificativa al jaciment. El format general con-
sisteix en un cos cilíndric o lleument tronco-
cònic, ample, amb una base plana, una vora 
indiferenciada amb llavi arrodonit i una nansa 
de secció pseudoquadrangular que es disposa 
des de la vora fins a la meitat del cos. En alguns 
casos disposen d’una decoració formada per 
petits mugrons equidistants aplicats prop de 
la vora per la superfície exterior. Els acabats 
d’aquestes peces acostumen a ser uns allisats 
relativament bons, tot i que en cap cas presen-
ten superfícies brunyides.

Un altre tipus relativament nombrós és el 
plat de peu alt. El plat pròpiament dit adopta 
un perfil còncau i molt obert. A voltes, dispo-
sen de vores curtes i exvasades, que en alguns 
casos arriben a adoptar una orientació comple-
tament horitzontal i plana. En d’altres, el per-
fil del plat és completament hemisfèric, sense 
diferenciació de la vora. Quant a la base, se’ls 
aplica un peu alt de tendència troncocònica. 
Aquests peus poden ser llisos, tot i que molt so-
vint presenten una decoració reixada o calada, 
consistent en un fris de grans triangles; aquests 
triangles estan en tots els casos orientats amb 
un dels vèrtexs cap a dalt. La peça es completa 
sovint amb una petita nansa, disposada a tocar 
de la vora, per l’exterior, i destinada exclusiva-
ment a penjar el vas d’una cordeta. 

Entre la categoria dels plats pròpiament dits 
tan sols tenim un exemplar, de dimensions 
diminutes. Es tracta d’una peça extremament 
menuda amb una carena molt marcada que 
diferencia, per l’exterior, el llavi de la resta del 
cos. Disposa d’un peu anular, i la vora és molt 
reentrant. La peça es completa amb una de-
coració extremament senzilla, un petit mugró 
aplicat prop de la vora. La factura és relativa-
ment maldestra, però la superfície, en canvi, 
fou allisada amb una certa cura. Un exemplar 
pràcticament idèntic fou recuperat al poblat 

del Coll del Moro de Serra d’Almos (Vilaseca, 
1953, làm. xii, 2). Aquesta peça sembla que està 
en relació funcional amb l’única tapadora prò-
piament dita recuperada fins ara al jaciment. 
Es tracta de diversos fragments corresponents 
a una tapadora de dimensions gairebé minús-
cules, de pom perforat o obert (anular). Desta-
ca en aquesta peça la presència d’una decoració 
plàstica irregular aplicada a prop de la vora.

Un altre tipus són els bols, dels quals tenim 
un únic exemplar. Es tracta d’una peça cònca-
va, pràcticament tan alta com ampla tot i les 
reduïdes dimensions generals del vas. La base 
és plana, però diferenciada en virtut de l’exis-
tència d’un lleu taló. La vora és indiferenciada. 
Tot al llarg de la superfície exterior, a tocar de 
la vora, observem la presència d’un cordó incís 
horitzontal i molt prim, completat amb quatre 
petits mugronets equidistants situats just per 
sota d’aquest cordó, en contacte amb ell. La 
factura general de la peça no és gaire acurada, 
i la superfície exterior té fins i tot un perfil lleu-
ment irregular, però, en canvi, apareix inten-
sament allisada, especialment en la superfície 
interior on s’ha realitzat sistemàticament un 
espatulat horitzontal de dalt a baix.

En la categoria de plats-bols incloem una 
peça que situaríem precisament a mig camí 
entre els plats i els bols. El format general és 
còncau, amb una vora curta i exvasada i un 
llavi lleument convex. La seva base és plana, 
amb un discret taló, i destaca que aquesta base 
és significativament gruixuda, la qual cosa 
proporciona a la peça molta estabilitat però 
també un aspecte massís. A Barranc de Gàfols 
aparegué un vas de format similar a aquest 
(Sanmartí et al., 2000, p. 154, fig. 7.4, 12).

La categoria dels gots està representada tam-
bé per un únic individu, de perfil força simple. 
El format general de la peça té una tendència 
clarament globular, tot i que l’amplada de la 
boca i la de la base acaben sent pràcticament 
iguals. La vora, indiferenciada, és reentrant, i el 
llavi és lleument bisellat vers l’interior. La base 
és de tendència còncava. No disposa de nanses.

En el mateix àmbit d’aquestes peces tipolò-
gicament singulars destaca la pàtera. Es tracta 
d’una peça còncava molt baixa i molt oberta. 
La base és lleument umbilicada, sense peu di-
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ferenciat. La vora tampoc apareix diferenciada. 
L’element més singular és una petita concavi-
tat, circular, molt marcada, situada just en el 
centre de la superfície interior del vas, la qual 
apareix lleument realçada respecte del seu en-
torn immediat. Finalment, disposa d’una nan-
seta perforada, pensada exclusivament per tal 
de poder penjar la peça d’un cordill. No hem 
trobat paral·lels d’aquesta peça. La seva forma, 
el context de localització i el tipus de vasos i 
objectes que l’acompanyaven fan pensar que 
es podria tractar d’un vas especialment pensat 
i dissenyat per a un ús gestual molt concret, 
en el marc de determinades cerimònies o li-
túrgies. En aquest sentit, pensem que és es-
pecialment significativa la concavitat central 
d’aquesta peça, destinada possiblement a un ús 
molt específic (potser fins i tot revestida d’un 
cert simbolisme) que ara com ara se’ns escapa 
absolutament. 

Entre els vasos de grans dimensions desta-
quen les plàteres. En disposem de dos exem-
plars, amb perfils lleument diferents. El primer 
d’aquests és una peça completament hemisfè-
rica, sense vora diferenciada, amb base plana 
i amb dues nanses oposades. L’altre també té 
la base plana, però, en canvi, la vora apareix 
diferenciada i exvasada, i adopta un format 
general pla i horitzontal. A més, no disposa de 
nanses. En tots dos casos les dimensions són 
considerables, amb diàmetres màxims que 
són de 440 mm en el primer vas i 469 mm en 
el segon. L’acabat general en tots dos casos és 
acurat, amb un bon allisat. 

Un tipus especial és la clepsidra (Pereira, 
1997, p. 15), un vas fet a mà de dimensions re-
duïdes que disposa d’una vora exvasada, recta 
i ampla, un coll estret i molt curt, una nansa de 
secció plana que va des del llavi fins a l’inici de 
la panxa, un cos de perfil hemisfèric i una base 
ampla i plana multiperforada amb un total de 
181 petits orificis. La peça va ser recuperada 
pràcticament intacta, tret de la nansa, que va 
aparèixer separada del cos. La factura de la 
peça és molt bona, i se li va aplicar una mena 
d’intens brunyit, molt acurat. 

Un últim element destacable del repertori de 
vasos a mà de Sant Jaume és un tipus que, mal-
auradament, no coneixem del tot: el plat amb 

suport cilíndric alt. N’hem recuperat un únic 
exemplar, incomplet a causa que ha perdut 
l’extrem superior. Per la resta, la forma és for-
ça peculiar. Disposa d’una base de dimensions 
mitjanes/petites, marcadament troncocònica i 
no gaire alta. Destaca especialment el cos: és 
un cilindre estret, molt alt. Aproximadament 
en el punt central d’aquest cos, hi aplicaren 
dues nanses de cinta, oposades. Com ja hem 
dit, la part superior de la peça ha desaparegut 
i tan sols queden petits fragments que insinuen 
el format de la continuïtat original. Aquestes 
petites evidències apunten marcadament a la 
possibilitat que la peça fos rematada en el seu 
extrem superior amb un plat, de dimensions 
indeterminades. El color general és taronja 
vermellós, molt homogeni, i la superfície ha 
rebut un tractament allisat aplicat amb molta 
cura. L’aparença final és la d’una peça de qua-
litat, elegant. Com en el cas d’altres vasos del 
jaciment, no ha estat possible trobar paral·lels 
d’aquesta peça. 

Més enllà de la descripció a títol particular 
dels diversos tipus, cal fer un breu apunt amb 
relació a la disposició general en què les peces 
van aparèixer el jaciment, si més no en les àre-
es excavades fins ara. El tipus majoritari, els 
vasos de perfil en S, apareix arreu, i, per ara, 
sempre en contextos relacionats amb els pisos 
superiors, on devien complir funcions d’em-
magatzematge de productes diversos. Pel que 
fa a la resta, una bona part d’aquests (en molts 
casos, peces úniques) van aparèixer formant 
part d’un mateix conjunt. Es tracta d’un con-
junt singular de vaixella recuperat a A4, i que 
originalment estava emmagatzemat en el pis 
superior d’aquest edifici. L’estudi estrictament 
tipològic i descriptiu d’aquest conjunt fou ob-
jecte d’un article anterior (Garcia i Rubert i 
Moreno, 2009). Sintetitzant aquell estudi, po-
dem dir que en funció d’un seguit d’elements 
que caracteritzen el conjunt (la singularitat 
tipològica dels seus elements conformants, 
la singularitat funcional, la localització con-
junta i la singularitat quantitativa) un total de 
31 individus del total del conjunt moble desat 
originalment al pis superior d’aquest àmbit 
A4 foren identificats com a peces ceràmiques 
destinades al servei, manipulació, presentació 
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o consum de beguda o menjar. La major part 
d’aquests (28) estan fets a mà, i van acompa-
nyats per un petit lot (3) de peces fenícies, fetes 
a torn. El conjunt presenta una notable diversi-
tat tipològica interna, i s’hi documenten fins a 
16 variants formals bàsiques (bol/plat-bol, bol 
carenat, clepsidra, got, pàtera, plat, plat amb 
suport cilíndric, plat de peu alt, plat de vora 
ampla, plat-tapadora, plàtera, safata, tapadora, 
tassa, vas globular i vas trípode). El servei de 
vaixella estaria, així, format, si més no, per 2 
plats-tapadora, 2 plàteres, 6 plats amb peu alt, 
6 vasets globulars, 3 tasses, 2 bols/plat-bol, 1 
got, 1 petita tapadora, 1 petit plat, 1 pàtera, 
1 plat amb suport cilíndric, 1 gran safata i 1 
clepsidra, entre les peces fetes a mà, i per 1 bol 
carenat, 1 vas trípode i 1 plat de vora ampla 
entre els vasos tornejats. A banda d’aquest nu-
cli bàsic d’objectes ceràmics, un seguit d’altres 
elements formarien també part d’aquest servei, 
o bé hi mantindrien una profunda relació. En-
tre aquests cal apuntar altres vasos ceràmics 
amb possible funció accessòria, utilitzables 
eventualment per a l’emmagatzematge de pro-
ductes singulars (1 vas local de perfil en S amb 
decoració zoomorfa, de factura local, i 1 pithos 
i 1 àmfora fenicis), i també objectes de ferro 
relacionables amb la manipulació especial del 
menjar, molt probablement carn (1 ast, 1 gani-
vet). Caldria esmentar encara alguns elements 
puntuals que també podrien tenir relació amb 
aquest servei, tot i que la seva localització, a 
prop però en tot cas fora d’A4, obliga a extre-
mar la prudència. Ens referim a un simpulum 
de bronze, localitzat al passadís C1, davant de 
la façana d’A3, i una destral de ferro recupera-
da també a C1, però en aquest cas davant d’A4. 

El servei de vaixella documentat en el recin-
te A4 i els elements associats constitueixen un 
conjunt d’instruments que estaria específica-
ment vinculat a la celebració de determinades 
pràctiques de consum excepcionals. En l’estat 
actual de la recerca, tot apunta a l’àmbit A1 
com l’únic recinte de l’assentament que admet 
la possibilitat de ser interpretat com un espai 
de reunió on podria ser emprat aquest conjunt 
de vaixella, en el marc de la realització de ban-
quets. En darrer terme, cal apuntar també que 
ha pogut documentar-se una presència notable 

de restes faunístiques associades al paviment 
d’aquest àmbit i al tram de C1 situat directa-
ment al davant de l’accés a aquest espai, en un 
nombre significativament més elevat que en la 
resta d’espais del jaciment (Font et al., 2014).

Tornant a la descripció tipològica del ma-
terial ceràmic, el conjunt fenici de Sant Jaume 
també destaca per la seva diversitat tipològi-
ca, especialment quan el comparem amb el 
que és habitual a la major part d’assentaments 
catalans del període. El gruix principal són 
àmfores del tipus T.10.12.1. i formats deri-
vats, que representen més del 80 % del total 
de fragments de ceràmica fenícia recuperats 
al jaciment. A molta distància hi trobem re-
presentats altres tipus, com els vasos pithoi (de 
diverses dimensions), els vasos Cruz del Negro 
i els vasos-trípode. Mereix una menció espe-
cial la presència de vaixella fenícia a l’assen-
tament, atesa la seva pràctica inexistència en 
la resta de conjunts del nord-est peninsular. 
La vaixella fenícia recuperada a Sant Jaume és 
molt poc nombrosa, però tipològicament ha 
estat possible identificar-hi plats de vora am-
pla, plats de vora exvasada curta, gerres i bols 
carenats. Destaca especialment l’elevat percen-
tatge (25 %) que representa la ceràmica fenícia 
amb relació al total de fragments recuperats a 
l’assentament, circumstància que cal atribuir 
molt especialment a l’emmagatzematge en el 
lloc d’un notable volum d’àmfores vinàries.

Un altre conjunt important, i que per les 
característiques del jaciment s’ha conservat 
en condicions i nombre més òptims que en 
altres llocs, és el conjunt d’elements mobles 
no ceràmics elaborats amb terra crua (Mateu, 
2010; Mateu et al., 2013). En realitat, trobem 
elements de terra crua, tant de tipus construc-
tiu com elements mobles, a gairebé totes les 
unitats estratigràfiques del jaciment (Fig. 6). 
Entre els elements mobles podem distingir 
diferents categories, totes elaborades a partir 
de la tècnica de premsat i modelatge manual 
(Pons, 1993). 

Una primera categoria són les caixes, mo-
delades a partir d’una argamassa de terra di-
rectament a terra. La majoria són de més d’un 
metre de longitud i 200 mm d’alçada. En el 
registre trobem, com a elements característics 
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i diferenciables, vores, bases i alguna nansa. En 
tenim de diversos tipus, ovalades i rectangu-
lars. Les parets acaben en llavis arrodonits o 
rectangulars. No s’han trobat ni tapes ni tan-
caments associats a aquests objectes. La seva 
funció sembla la d’emmagatzematge d’algun 
producte agrícola, ja què a l’àmbit A5 s’ha tro-
bat almenys una d’aquestes caixes associada 
a una acumulació important de llavors. En 
general, aquests elements es troben desats als 
pisos superiors del àmbits, i tan sols en el cas ja 
esmentat d’A5 ha estat possible identificar una 
caixa en el pis inferior. Dins d’aquesta mateixa 
categoria identifiquem un subtipus singular, 
les safates, les quals consisteixen en una mena 
de caixes ovalades, però de dimensions sig-
nificativament més petites que les anteriors i 
que presenten un acabat més acurat. Pel que 
fa a aquestes petites safates, modelades també 
directament, les recuperem gairebé senceres. 
Els seus trets més característics són també les 

vores i les bases, i també la troballa puntual 
d’alguna nansa. La seva funció no seria tant 
d’emmagatzematge, com per servir els ali-
ments.

Una altra categoria són els discos. Es tracta 
d’objectes circulars i plans, massissos i amb di-
ferents diàmetres i alçades. Els elements més 
característics en són les vores. La majoria pre-
senten una cara vista, mentre que la cara opo-
sada presenta evidències d’haver estat mode-
lada en contacte directe amb el terra. A banda 
de les dimensions, aquests discos es diferencien 
per un seguit d’altres aspectes. Com a parti-
cularitats, podem trobar discos amb nanses/
peus, amb decoracions en la cara vista (for-
mades per un conjunt de solcs i digitacions) o 
amb un parell d’orificis centrals (segurament, 
per fixar-hi una nansa). El seu ús, que intuïm 
divers, és, en molts casos, encara indeterminat. 
Potser els més menuts podrien haver complert 
les funcions de tapadores simples (per exemple, 

Figura 6. Elements elaborats amb terra crua, sense cocció (© GRAP-UB)
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de vasos ceràmics destinats a tasques d’emma-
gatzematge), i els més grans, en canvi, podrien 
haver servit com a plataformes de treball al da-
munt de les quals dur a terme tasques diverses, 
de caràcter ara com ara indeterminat. Com a 
curiositat, es pot apuntar que alguns d’aquests 
discs s’han trobat apilats, com si estiguessin 
emmagatzemats uns sobre els altres.

Quan als vasos contenidors, no n’hem 
trobat cap de sencer, i presenten, a més, un 
alt grau de fragmentació. El remuntatge 
d’aquests fragments ens ha permès, en tot cas, 
recuperar part dels perfils d’alguns dels vasos, 
i hem constatat que es tracta d’uns objectes de 
grans dimensions amb uns perfils globulars 
o en S, amb coll recte o exvasat (en conjunt, 
repeteixen la forma dels vasos de perfil en S 
propis de la ceràmica a mà). La base era plana 
en bona part d’aquestes peces, malgrat que 
convé advertir que és molt possible que al-
gunes, modelades directament damunt dels 
paviments dels àmbits, no disposessin prò-
piament d’una base, funció que compliria el 
mateix sòl on havien estat fabricades. No hem 
trobat fragments amb decoració ni amb cap 
cordó aplicat. Aquestes peces podrien haver 
disposat d’un revestiment superficial irregu-
lar, format per aplicacions de terra que pos-
siblement facilitaven la prensió. Els indicis 
apunten la possibilitat que aquests objectes, 
la majoria desats en els pisos superiors, no 
haguessin pogut ser transportats, i que van 
tenir funcions d’emmagatzematge de produc-
tes d’origen agropecuari. 

Un altre element molt present al jaciment 
i elaborat igualment amb aquesta argila crua 
són els pondera o pesos de teler. Tenen uns for-
mats singulars i característics: de base plana, 
secció pseudocircular o ovalada i format ge-
neral cònic, troncocònic o pseudopiramidal. 
Disposen d’una perforació al terç superior de 
la peça. De moment, al jaciment s’han recu-
perat més de set-cents exemplars. S’interpreta 
que són objectes destinats a tensar els fils de la 
trama en els telers verticals. El format dels pon-
dera de Sant Jaume es diferencia clarament dels 
tipus localitzats en altres jaciments coetanis de 
les terres de l’Ebre i del Sénia (exceptuant els 
casos dels assentaments de la Moleta del Remei 

i de la Ferradura) i també dels que seran més 
habituals posteriorment, en època ibèrica. 

Els capfoguers són uns elements que a Sant 
Jaume presenten dues variants. Per una banda, 
trobem unes peces llargues (aprox. de 200 mm 
de longitud) de secció trapezoïdal. La superfí-
cie superior està solcada per acanalats trans-
versals, profunds i paral·lels. Disposen d’un 
parell d’orificis, situats a cadascun dels seus 
extrems. Per altra banda, tenim peces similars 
a les anteriors però amb dimensions menors 
(aprox. 18 mm de longitud) i un únic orifici, 
en un dels extrems. La interpretació tradicio-
nal d’aquesta mena de peces indica que seri-
en utilitzades per parelles, situades al costat 
d’una llar de foc per suportar diverses varetes 
a manera de graella. Amb tot, la interpretació 
és dubtosa, i també podrien tenir connotacions 
de caràcter simbòlic o votiu, o bé es podrien 
relacionar amb activitats tèxtils. 

A banda de tot això, el jaciment ha pro-
porcionat altres elements elaborats igualment 
amb terra crua però de caràcter completament 
particular i singular, com, per exemple, un bol 
o un recollidor. Finalment, a causa de les ma-
teixes característiques de fragilitat del mate-
rial, trobem molts fragments de terra crua de 
caràcter indeterminat quant a la seva funció, 
i que no podem classificar en cap de les cate-
gories. 

La presència de metalls al jaciment és escas-
sa, circumstància que contrasta amb l’extrema 
abundància de tota la resta d’ítems i que és 
possible atribuir, de manera hipotètica, a un 
eventual pillatge exercit amb posterioritat a 
l’atac i destrucció de l’assentament. El fet que 
bona part dels pocs elements de metall recupe-
rats a Sant Jaume sigui de petites dimen sions o 
aparegui fragmentat sembla que reforça aques-
ta idea. 

Malgrat aquesta escassetat, val a dir que el 
repertori d’objectes metàl·lics de Sant Jaume 
és divers i que comprèn tipus de llarga tradició 
durant l’edat del bronze, però també d’altres 
que apareixen en aquest moment i que tindran 
una àmplia difusió posterior, durant els pri-
mers moments de l’Ibèric antic. Pel que fa al 
conjunt de materials fets amb bronze, hi tro-
bem objectes d’ornament (penjolls de format 
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cònic fets amb làmina de bronze, penjolls de 
cap esfèric, anelles, botons/aplics, sivelles fí-
bula de pivot), armes (puntes de sageta, destral 
de cub), estris (ham, punxons), elements de 
subjecció (grapes, reblons) i altres ítems com 
un simpulum i una virolla. Alguns d’aquests 
objectes, i molt especialment la destral de cub 
i la virolla, semblaven, pel context de localit-
zació, clarament destinats a ser fosos de nou. 

Quant als objectes de ferro, la presència n’és 
igualment escassa, i els pocs tipus documentats 
són ben representatius d’aquest període, en què 
la metal·lúrgia del ferro tot just ha fet la seva 
aparició. A banda dels diversos fragments de 
tiges i altres elements menors o fragmentats, 
destaca la recuperació d’un tascó, una destral, 
un ganivet de dors, un fragment d’ast i una 
possible virolla. En aquest context, bona part 
d’aquests elements poden ser interpretats com 
a béns de prestigi.

Al llarg de diverses campanyes es va anar 
succeint la localització de restes de fosa de plom 
i de bronze, conjuntament amb fragments de 
lingots planoconvexos, motlles de fosa i escò-
ries, la qual cosa evidenciava el tractament del 
metall i feia pensar en l’existència d’un taller 
metal·lúrgic en el mateix nucli (Garcia i Rubert 
et al., 2007). Aquesta circumstància es va veu-
re corroborada gràcies als treballs d’excavació 
d’A11, que van permetre ubicar en aquest espai 
l’esmentat taller. 

  Economia i entorn: agricultura, 
recol·lecció, caça i ramaderia

Els estudis paleocarpològics (López et al., 2011) 
ens han permès començar a disposar de dades 
concretes relacionables amb alguns dels àmbits 
del jaciment. Així, pel que fa a l’espai A3, on el 
pis superior fou interpretat com un magatzem, 
constatem que entre els materials i productes 
desats trobaríem nombrosos productes agraris, 
en què destacarien molt especialment llegumi-
noses com la guixa, el pèsol i la llentia i en què 
la presència del cereal seria del tot negligible. 
En el cas d’A4 la situació és similar en termes 
generals, ja que les dades indiquen que, tal com 
apuntava la interpretació del registre, l’espai 

superior també estava destinat a exercir fun-
cions de magatzem, i hi trobaríem també, entre 
altres elements, productes del camp. En aquest 
cas, però, evidenciem un comportament di-
ferencial, marcat per la presència majoritària 
de cereals (pisana, ordi vestit, blat nu, espelta 
petita), acompanyada d’una presència menor 
però en tot cas significativa de llegums (guixa, 
llentia, pèsol, erb) i, a major distància, fruits 
diversos (raïm cultivat, figa). Quant a la via 
de circulació C1, les dades són molt menors. 
Malgrat tot, el seu estudi ha permès augmentar 
el nombre de tàxons identificats al jaciment i 
incorporar les glans a la resta d’elements iden-
tificats (figa, guixa, ordi vestit).

Bona part d’aquests productes devien estar 
disposats a l’interior d’alguns dels nombrosos 
contenidors ceràmics (en algun cas de grans 
dimensions) anteriorment descrits. No podem 
descartar, malgrat tot, que en tot o en part es-
tiguessin també desats en les caixes d’argila 
identificades, o bé en sacs. Malauradament, el 
mateix procés de formació del registre dificulta 
concretar aquesta circumstància. Sigui com si-
gui, constatem com en aquests pisos superiors 
trobem emmagatzemats productes agraris des-
tinats tant a alimentació humana com animal. 

Pel que fa als espais inferiors d’aquests edifi-
cis, sens dubte les dades més interessants afec-
ten la interpretació de l’espai A4. Interpretat 
en el seu moment com un possible estable en 
virtut de les dimensions generals i de les ca-
racterístiques de les estructures interiors, els 
resultats arqueobotànics sembla que refermin 
ara aquesta proposta. Efectivament, la iden-
tificació en els estrats associats al paviment 
d’aquest espai, i en quantitats destacables, 
d’una combinació entre pisana i guixa, poc 
apropiada a l’alimentació humana però del tot 
idònia, en canvi, per a l’animal, afegeix un ar-
gument més a favor de la interpretació del pis 
inferior d’A4 com una mena de quadra. Convé 
insistir, a més, en l’extrema singularitat que 
representa la identificació d’aquesta mescla 
de tàxons, que si bé compta amb nombrosos 
paral·lels etnogràfics (sempre associats al con-
sum animal) no disposa, en canvi, de paral·lels 
en el registre arqueològic protohistòric de casa 
nostra. L’abundant presència del fong Ceno-
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coccum geophilum falcaria encara més, si cap, 
aquesta opció interpretativa. 

Convé destacar de manera molt especial la 
documentació al jaciment de vinya cultivada, 
singular pel fet de documentar-se en un as-
sentament amb una ocupació centrada espe-
cialment en la segona meitat del segle VII ane 
i que, a més, protagonitzà molt possiblement 
de manera directa unes intenses relacions co-
mercials amb el món fenici. 

Pel que fa a les restes de fauna recuperades 
en el jaciment, aquestes ens remeten a una di-
versitat d’espècies (Fig. 7) que responen, per 
una banda, a patrons econòmics i de consum, 
però que també hem d’interpretar com el re-
sultat de les interaccions del grup humà que 
habitava al jaciment amb el seu entorn/medi 
més immediat, i destaca, en aquest punt, la 
proximitat del jaciment a la costa, i, per tant, 
l’aprofitament dels recursos marins. En aquest 
sentit, trobem representades espècies domès-
tiques i salvatges, terrestres i aquàtiques, en 
l’anàlisi de les quals podem veure com, a tra-
vés de la seva distribució diferencial entre els 
àmbits i a través de la seva presència o absència 
en els diferents sectors del jaciment, ens poden 
estar indicant també qüestions de funcionali-
tat dels espais.

En primer lloc, i pel que fa a nombre to-
tal de restes, trobem els mamífers domèstics 
més habituals en la cabana ramadera d’aquest 
període cronocultural: Bos taurus, Ovis ari-
es, Capra hircus, Sus scrofa domesticus i Equus 
caballus. Animals que en primer terme, i so-
bretot pel que fa al grup dels ovicaprins (el 
grup taxonòmic més nombrós del jaciment), 
estarien destinats a la producció càrnia, en-
cara que sense descartar també l’obtenció de 
productes secundaris. Els suids (segon grup 
en ordre d’importància pel que fa al nombre 
de restes), d’acord amb les característiques 
pròpies d’aquests animals, serien una font de 
producció de carn. Els individus de Bos fan 
pensar en l’existència d’aquest animal en pri-
mer terme com a força de treball, i, finalment, 
les restes de cavall, com que només disposem 
d’elements procedents del crani, especialment 
dentició, i es tracta d’un individu senil (Al-
bizuri et al., en premsa), ens fan pensar en 
la possessió d’aquest animal com a força de 
tir o munta, i, per què no, com a element de 
prestigi, en funció d’interpretacions similars 
que habitualment hom fa per a contextos i 
cronologies com les nostres.

En segon lloc en nombre d’importància 
també pel que fa al nombre total de restes re-

Figura 7. Restes de mamífers de l’àmbit A1: a) F1-F2 de Bos taurus, b) Vèrtebra atles de Sus domesticus,  
c) fèmur de Capra hircus. d) Conjunt de malacofauna procedent d’A5 (© GRAP-UB)
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cuperades, tenim el conjunt de la malacofau-
na. Aquesta, tant aquàtica com terrestre, està 
composta per nombrosos mol·luscs (bivalves, 
gasteròpodes d’origen marí i cefalòpodes): 
Glycymeris sp. i Glycymeris violascens, Mono-
donta turbinata, Patella sp., Thais haemastoma, 
Charonia nodifera, Mytillus galloprovincialis i 
Sepia officinalis, així com també altres gaste-
ròpodes terrestres que podríem atribuir a una 
aportació de caire natural, no antròpica: Po-
matias elegans, Rumina decollata i Pseuditachea 
splendida.

Pel que fa a altres animals marins recupe-
rats, tenim documentades restes de crustacis 
i d’ictiofauna (dues vèrtebres que podrien 
pertànyer a Dentex dentex i a un individu de 
l’ordre dels condrictis, respectivament). Val a 
dir, però, que la proporció de restes de peixos 
i de crustacis és molt menor amb relació a les 
altres restes provinents del medi marí. Final-
ment, destaquem la presència de restes d’avi-
fauna, de què hem pogut determinar a nivell 
taxonòmic l’espècie Alectoris rufa.

El conjunt faunístic recuperat es troba força 
concentrat en el sector 1 del jaciment, ja que si 
bé les restes de malacofauna es documenten al 
llarg de tots els sectors intervinguts fins avui, 
les restes òssies de mamífers i d’aus podríem 
dir que es concentren totes al llarg del sector 
1. És cert que aquest sector és el que fins ara 
ha estat més treballat i pràcticament excavat, 
però entenem que aquesta presència/absència 
del material respon més aviat a qüestions re-
lacionades amb la diversitat de funcions que 
podrien tenir els diferents sectors del jaciment, 
especialment si ens referim a la classe dels ma-
mífers.

Pel que fa a aquestes restes, les que podem 
adscriure al dit sector les trobem repartides en 
diferents espais, cadascun dels quals presenta 
unes característiques que li són pròpies, tant 
des del punt de vista estructural i d’organitza-
ció interna com des de la dispersió i la tipologia 
dels materials recuperats (ceràmica, elements 
fets amb terra, metalls, restes d’origen biolò-
gic). Mentre que A1, C1 i A4 presenten un alt 
percentatge de restes respecte dels totals fins 
ara recuperats, A3, A5 i A9 es mouen en xifres 
molt inferiors.

Tal com s’ha anat indicant al llarg de l’ar-
ticle, disposem en el sector 1 d’un seguit d’es-
pais de dos pisos en els quals tindríem zones 
d’emmagatzematge, tractament de productes 
agraris, estabulació, circulació i consum. Dins 
d’aquest gran sector destaquem l’acumulació 
de restes de fauna de mamífers en els nivells 
de circulació d’A1 i just al davant de l’entrada 
d’aquest, és a dir, en la seva confluència amb 
C1. Un altre àmbit amb una acumulació signi-
ficativa de fauna respecte de la resta d’àmbits, 
però també amb una dinàmica peculiar, és A4, 
on la presència d’una estructura que ens recor-
da una possible menjadora o abeurador, jun-
tament amb la presència de restes d’elements 
carpològics destinats a l’alimentació animal, 
així com també les dimensions de l’àmbit i 
la seva mateixa entrada, ens estarien indicant 
un espai que, a més de contenir diversos ele-
ments en grans envasos (i, per què no, peces 
càrnies), serviria per a estabular bestiar. En 
aquesta mateixa línia interpretativa, però amb 
un nombre pràcticament inexistent de restes 
de fauna domèstica en el seu interior, trobem 
A3, espai on no descartem que en el seu pis 
inferior s’estabulés bestiar en certs moments. 
L’espai qualificat com a magatzem i tractament 
de productes agraris, A5, ens ha donat uns re-
sultats, pel que fa a les restes òssies de fauna i 
malacofauna, molt escassos, fet que ens reforça 
la poca interacció del grup humà amb aquestes 
en aquest espai. Finalment, a la zona d’A9, el 
grup faunístic fins ara recuperat és també molt 
reduït, i descartem, ara per ara, que hi hagués 
en aquesta zona un abocador de deixalles fora 
muralla.

Com hem indicat, les parts aprofitades 
d’aquests individus i les seves edats de mort 
ens porten a inferir un seguit d’aspectes que 
estarien al voltant de la gestió econòmica 
d’aquests recursos animals, i per tant davant 
la funció primària d’aquests. De la mateixa 
manera, si estudiem més a fons els diferents 
conjunts recuperats, podríem discernir també 
altres aspectes que ens farien anar més enllà, 
és a dir, aspectes que ens portarien a analitzar 
característiques socials i també culturals del 
present grup humà a estudiar. Amb relació 
a això darrer, volem destacar el conjunt de 
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restes corresponents a diferents animals aquà-
tics, fet que evidencia les condicions de proxi-
mitat del jaciment a la costa i que es tractaria 
d’una societat que estaria mirant al mar, no 
només per aquest motiu, sinó per d’altres que 
es poden desprendre de l’estudi de la resta del 
registre.

  Sant Jaume en el context del 
poblament de l’àrea de la Sénia 
durant la primera edat del ferro

Sant Jaume es localitza en l’extrem nord-est 
de la regió de la Sénia, un territori de gairebé 
1.000 km2 situat avui dia a cavall de Catalu-
nya i el País Valencià. Es tracta d’un territori 
geogràficament coherent, els límits del qual 
estan marcats per la costa mediterrània a l’est, 
les serres d’Irta, Solà, Perdiguera i Garrotxa 
al sud, els Ports de Beseit, la serra del Turmell 
i les muntanyes de Benifassà per l’oest i els 
estreps meridionals de les serres de Godall i 
de Montsià al nord. Les comunicacions amb 
els territoris limítrofs són fàcils i àgils, gràcies 
a un seguit d’amples corredors naturals (de-
pressions d’Alcalà, la Galera, Ulldecona i les 
Coves) orientats en sentit nord-est/sud-oest i 
disposats entre les serres esmentades. La lleu 
empremta de la xarxa hidrogràfica regional 
facilita les comunicacions transversals, entre 
la costa i l’interior. 

És en aquest marc geogràfic on en un mo-
ment que es pot datar aproximadament cap a 
mitjans del segle vii aC, i en el marc cronocul-
tural de la primera edat del ferro, es documen-
ta la implantació d’un poblament nombrós i 
divers, ex-novo en la seva pràctica totalitat. Nu-
clis com el Puig de la Nau (Benicarlò), Moleta 
del Remei (Alcanar), Puig de la Misericòrdia 
(Vinaròs), la Ferradura (Ulldecona) o el ma-
teix Sant Jaume, entre molts d’altres, són fun-
dats en aquest moment. 

L’anàlisi del mapa de distribució de punts 
d’hàbitat a una escala regional suggereix 
l’existència de diverses agrupacions d’assen-
taments, separades per extenses àrees desha-
bitades. Hem proposat, a manera d’hipòtesi 
(Garcia i Rubert, 2005a, 2011 i 2015), que 

aquestes agrupacions podrien resultar signi-
ficatives en termes socials i polítics i que, per 
tant, podrien amagar llaços de relació entre 
els assentaments que les componen. Dit d’una 
altra manera, que podríem estar, des d’un 
punt de vista sociopolític, davant de diverses 
comunitats supralocals.

En aquest context, i pel que fa a Sant Jau-
me, l’estudi acurat de les característiques del 
jaciment (plantejament i distribució interna, 
potent sistema defensiu, característiques del 
conjunt moble) ens ha portat a descartar que 
pugui ser interpretat com un simple poblat. 
Pel que respecta a la seva definició funcional, 
concebem Sant Jaume com una gran casa o 
residència aristocràtica fortificada, seu d’un 
poder polític local amb un cert abast territo-
rial en el marc de la conca baixa del riu de la 
Sénia. L’assentament jugà un paper molt im-
portant en el marc de les relacions comercials 
establertes durant aquest període entre les co-
munitats indígenes locals i els comerciants fe-
nicis procedents de les colònies establertes al 
sud de la península Ibèrica. En darrer terme, 
Sant Jaume fou la porta d’entrada d’aquests 
productes a l’àrea de les terres regades pel riu 
de la Sénia, i és aquest fet el que explica la 
nombrosa presència en el jaciment de restes 
arqueològiques relacionades amb aquest co-
merç, i de manera molt especial les àmfores 
vinàries fenícies. Per tot plegat, considerem 
que des d’aquest nucli hom exerciria el con-
trol dels diversos assentaments propers, els 
quals conformarien una d’aquestes agrupa-
cions d’assentaments de les quals parlàvem 
abans, i entre els quals caldria incloure si més 
no la Moleta del Remei (Alcanar), la Ferra-
dura (Ulldecona), la Cogula (Ulldecona) i el 
Castell (Ulldecona). Es defineix així una en-
titat politicoterritorial de caràcter polinuclear 
i amb evidències d’una notable jerarquització 
social, circumstàncies que han permès iden-
tificar un sistema d’integració política de ti-
pus cabdillatge. Formada almenys per aquests 
cinc jaciments, aquesta entitat ha rebut la de-
nominació de Complex Sant Jaume (Garcia 
i Rubert, 2005a, 2009a, 2009b, 2010, 2011 i 
2015; Garcia i Rubert i Gracia, 2011; Garcia i 
Rubert i Moreno, 2008).
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Noves dades sobre el circ romà de Tarragona. 
Intervenció arqueològica al carrer de l’Enrajolat
Jordi Vilà Llorach,* Imma Teixell Navarro** i Carles Brull Casadó***

 1 Introducció

El circ romà de Tarraco ocupava la terrassa in-
ferior i delimitava el gran complex provincial 
conegut com a Concilium Provinciae Hispa-
nia Citerioris. Presenta la catalogació específica 
de Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) i, a 
més, forma part del conjunt de monuments ro-
mans inscrits a la llista de patrimoni mundial 
per la UNESCO l’any 2000. 

El carrer Enrajolat de Tarragona (Tarrago-
nès) es troba ubicat, precisament, al damunt de 
les subestructures que suporten bona part de la 
graderia septentrional d’aquest edifici circense, 
motiu pel qual es va considerar oportú i neces-
sari portar a terme una intervenció arqueològi-
ca en extensió en tot aquest sector de la ciutat 
en el transcurs dels anys 2011 i 2012 (Fig. 1).1 

La motivació per portar a terme aquest “Pro-
jecte bàsic i d’execució per a l’arranjament del 
carrer de l’Enrajolat i el seu entorn” perseguia 

un triple objectiu. En primer lloc, una renova-
ció tant de la pavimentació com de les infraes-
tructures de serveis del carrer, mantenint el seu 
caràcter de via dins de la xarxa viaria pròpia de 
la Part Alta de la ciutat de Tarragona. En segon 
lloc, i aquest potser és l’aspecte més important, 
es pretenia resoldre i aturar les filtracions d’ai-
gua existents a les mateixes subestructures del 
circ romà, impermeabilitzant les voltes que ser-
vien de suport a la graderia septentrional del 
mateix edifici; aquest fet es considerava primor-
dial per tal de millorar la correcta preservació 
del monument, ja que les contínues filtracions 
estaven degradant d’una manera lenta però ine-
xorable l’anomenada volta llarga del circ. Final-
ment, també es pretenia integrar aquesta nova 
urbanització del carrer Enrajolat amb l’àrea 
arqueològica adjacent conformada per l’antiga 
Casa dels Militars, intentant crear una nova àrea 
arqueològica que aglutinés totes aquestes restes i 
fos més comprensible de cara als visitants.

*** Arqueòleg. jordivilallorach@gmail.com

*** Ajuntament de Tarragona, ICAC. iteixell@tarragona.cat
*** Arquitecte.
1. Aquesta intervenció arqueològica ha estat promoguda per l’Ajuntament de Tarragona i l’Institut Català del Sòl 

(INCASÒL) i ha estat efectuada per l’empresa ABSIS. Patrimoni Cultural.
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2 Els resultats arqueològics

La intervenció arqueològica en extensió 
efectuada a bona part del carrer Enrajolat 
de Tarragona i en algun tram corresponent a 
l’actual baixada Peixateria ha permès obtenir 
un coneixement molt acurat i precís d’aques-
ta zona de la ciutat des del punt de vista ar-
queològic, tant pel que fa al funcionament 
i a l’estructura arquitectònica de l’edifici 
circense d’època imperial (segle i dC) com 
a les diverses remodelacions i reocupacions 
sofertes, posteriorment, després de l’abando-
nament d’aquesta gran construcció pública, 
amb una evolució diacrònica caracteritza-
da per una amortització tardana del mateix 
edifici a partir del segle vi, una fossilització 
d’aquest sector com a zona oberta de circula-
ció durant el període medieval i una ocupa-
ció final en el transcurs de l’època moderna, 

abans de les grans reformes i rebaixos de ter-
ra per construir tant la xarxa de serveis com 
la morfologia urbana i urbanística existent 
en els nostres dies.

2.1. Època contemporània

Al llarg dels segles xix i xx, la zona on es tro-
ba ubicat el carrer Enrajolat sofreix impor-
tants remocions de terra, en la major part dels 
casos associades a la construcció de tota la 
xarxa de serveis i clavegueram contempora-
nis. D’aquest període només cal destacar una 
pavimentació construïda a base d’argila, gra-
ves i petits nòduls de calç que s’ha interpretat 
com un possible nivell d’ús del carrer antic, 
segurament corresponent o bé al segle xix o 
bé a principis del segle xx, a la zona de l’actual 
baixada Peixateria.

Figura 1. Planta de situació del carrer Enrajolat amb totes les estructures documentades
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2.2. Època moderna

Si bé els resultats d’època moderna han estat 
més aviat escassos al llarg de tot el carrer En-
rajolat, a la zona adjacent i més propera a la 
torre del Pretori i a l’actual baixada Peixateria 
les restes i estructures corresponents a aquest 
període són força més abundants, encara que 
la seva interpretació ens planteja certs dubtes, 
sobretot pel que fa a la funcionalitat d’algunes 
d’aquestes estructures.

El primer element arquitectònic que caldria 
destacar és el parament que delimitaria el pati 
de l’antiga Casa dels Militars, així com les di-
verses voltes de mig punt associades a aquest 
mur; tant aquesta estructura com les diverses 
voltes presenten una tècnica constructiva de 
pedres irregulars sense treballar lligades amb 
morter de calç i es fonamenten directament 
sobre la graderia septentrional del circ, si bé 
en alguns punts es podien observar diversos 
carreus treballats, petits fragments motllu-
rats i altres elements constructius reaprofitats 
d’altres estructures més antigues. Aquesta es-
tructura presentava en el seu traçat un doble 
parament que li conferia una major estabilitat; 
una vegada retirada la part frontal que donava 
al carrer Trinquet Vell es va poder documen-
tar una petita fornícula ornamental feta amb 
rajola catalana que havia quedat tapiada, si bé 
tant aquest element estructural com la resta del 
parament es va desmuntar per poder deixar 
ben visible la part corresponent a la graderia 
del circ romà i deixar només dempeus aquells 
elements ornamentals de caràcter més monu-
mental com a vestigis del reaprofitament de 
l’edifici romà al llarg del temps. Si tenim en 
compte els materials ceràmics associats als seus 
nivells de fonamentació (esmaltats en blau i 
reflexos metàl·lics), aquest mur es construeix 
entre finals del segle xvi i el segle xvii. La resta 
d’estructures corresponents a aquest període 
modern delimitaven un petit dipòsit quadran-
gular que va ser amortitzat en última instància 
com a abocador de residus orgànics, sobretot 
espines de peix.

Cal mencionar, també, una sèrie de des-
guassos que haurien de correspondre a un 
moment de transició entre l’època medieval i 

la moderna, sense poder precisar més la seva 
cronologia. Es tracta d’elements més o menys 
circulars que presenten una cobertura a tra-
vés de grans lloses de pedra, algunes d’aques-
tes reaprofitades d’època romana; aquestes es-
tructures tallen l’extradós de la volta llarga del 
circ; de fet, aprofiten aquesta gran construcció 
romana com un abocador al llarg de diversos 
segles. En algun cas, quan aquests desguassos 
perden la seva funcionalitat són amortitzats 
com a petits abocadors de ceràmica i escòri-
es de ferro (en un moment comprès entre els 
segles xvi i xvii). De fet, tant el material cerà-
mic recuperat com la composició dels diversos 
nivells de reompliment són molt semblants als 
que ja s’havien documentat, amb anterioritat, 
en una intervenció arqueològica realitzada a 
l’interior de la volta llarga (Piñol, 2000a). 

En aquest mateix sentit, també es poden in-
cloure en aquest període cronològic una sèrie 
d’orificis circulars que retallen tant el visori 
com l’extradós de la volta llarga; tot i trobar-se 
al llarg de tot el carrer Enrajolat, aquests ele-
ments no apareixen a distàncies regulars. Si bé 
la part inferior d’aquests forats circulars po-
dria tenir una cronologia més aviat tardana, 
les seves parts superiors poden correspondre a 
aquest moment de transició entre l’època me-
dieval i la moderna. Pel que fa a la seva fun-
cionalitat, si bé podrien actuar com a pous de 
ventilació (Tarragó, 1993, p. 273), tampoc es 
pot descartar que fossin entrades de llum per 
il·luminar l’interior de la volta llarga; en qual-
sevol cas, en última instància van ser amor-
titzats i reutilitzats com a abocadors de runa i 
material constructiu contemporani. 

Tal com ja hem comentat al principi d’aquest 
apartat, a la zona adjacent i més propera a la 
torre de Pretori i una part de l’actual baixada 
Peixateria les restes estructurals d’època mo-
derna i contemporània són força abundants, si 
bé la seva interpretació ens genera certs dubtes 
i és força incerta, fet que es veu agreujat per 
la gran quantitat de serveis i xarxes de clave-
gueram que es construeixen en el transcurs 
dels segles xix i xx i alteren en gran mesura 
tota aquesta zona. Molt probablement, alguna 
d’aquestes estructures podria correspondre a 
la delimitació de l’antic carrer de Sant Herme-
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negild; aquesta via correspon a l’antic carrer o 
baixada de Pilat, carrer que es va obrir l’any 
1883 quan l’Ajuntament va decidir comunicar 
el petit carrer que sortia de la plaça del Rei i 
anava fins al carrer dels Pintors (actual carrer 
de la Nau) amb la Rambla Vella, ja que abans 
la comunicació era inexistent per la presència 
de la muralla (Salvat, 1961, p. 192-193; Andrés, 
1956b, p. 89). Tampoc podem descartar que al-
guns d’aquests paraments fossin lleugerament 
posteriors i corresponguessin a la fonamentació 
de les escales de Pilat, carrer a base d’escales que 
comunicava l’esmentada via o baixada de Pilat 
amb el passeig de Sant Antoni i que és posterior 
a l’any 1885 (Andrés, 1956b, p. 89). 

Tot i això, la gran majoria d’estructures 
existents en aquesta zona, que també són les 
que presenten una entitat constructiva més 
considerable, ens plantegen un greu problema 
d’interpretació pel que fa a la seva funciona-
litat. Si bé la seva tècnica constructiva a base 
de grans blocs de pedra sense treballar lligats 
amb un morter de calç molt compacte ens si-
tua cronològicament en un moment proper al 
segle xviii, tant les seves dimensions com la 
seva envergadura només poden correspondre 
a estructures amb una funcionalitat defensiva 
i militar o bé amb una funcionalitat de caire 
més eclesiàstic (Fig. 2); en aquest sentit, alguns 

autors parlen que al costat de la torre del Pre-
tori seguia la muralla o baluard en forma de 
mirador (Andrés, 1956b, p. 89). Aquest fet ens 
planteja la hipòtesis de poder relacionar aques-
tes estructures localitzades amb les fonamen-
tacions d’aquest baluard en forma de mirador, 
tot i que aquestes estructures es van veure molt 
alterades en el transcurs dels segles xix i xx 
per la gran reordenació urbanística que va pa-
tir tot aquest sector de la ciutat. Tampoc ens 
ajuda el fet que, tant a la planimetria antiga 
com als diversos gravats consultats, no apareix 
cap element arquitectònic o edifici en aquesta 
àrea que es pugui relacionar directament amb 
els murs localitzats arqueològicament en el 
transcurs de la nostra intervenció, i tenint en 
compte l’envergadura d’aquests és estrany i ens 
sorprèn que no quedessin reflectits en la pla-
nimetria de l’època. En aquest sentit, no hem 
trobat cap indici ni al plànol Plan de la ville, 
Fort et Mole de Tarragone, de la primera meitat 
del segle xviii, ni al plànol publicat per Florez 
en la seva obra España Sagrada (1769) ni als 
plànols i gravats fets per Laborde a principis 
del segle xix (1806).

Finalment, d’aquest horitzó cronològic mo-
dern, resta una última estructura problemàtica 
tant des del punt de vista de la seva cronologia 
com de la seva interpretació o funcionalitat: 

Figura 2. Estructures d’època moderna sota la Torre del Pretori
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es tracta de la fonamentació d’una escalina-
ta monumental amb una forma semicircular, 
amb cinc graons descendents més o menys ben 
conservats i les empremtes de les lloses supe-
riors que la conformaven i que han estat espo-
liades (Fig. 3). Si bé la seva tècnica constructiva 
amb un morter força compacte pot semblar 
més aviat moderna, els materials ceràmics re-
cuperats en el seu rebliment constructiu intern 
ens estarien marcant una cronologia compresa 
entre finals del segle xii i el segle xiii, cronolo-
gies que no concorden en cap cas amb la seva 
tècnica constructiva. Funcionalment, el més 
probable seria que una estructura amb aques-
tes característiques constructives i, sobretot, 
amb aquestes dimensions podria estar asso-
ciada a algun tipus de portal o accés; aquest fet 
ens fa dubtar de les cronologies aportades pels 
materials ceràmics ja que es tractaria d’una 
escalinata monumental ubicada extramurs, a 
l’exterior del Mur Vell que tancava tota aquesta 
àrea de la ciutat al segle xii, en una zona aban-
donada que era coneguda com el Corral i que 
no concordaria en cap cas amb la monumen-
talitat de les restes aparegudes; una altra opció, 
potser més plausible, seria que la construcció 
d’aquesta escalinata fos posterior i utilitzessin 
els materials més propers per al seu rebliment 
constructiu. En aquest sentit, en aquesta zona 
es parla de l’existència de diversos portals, tot 
i que de moment no es poden situar amb exac-
titud. Segons el P. Andrés de Palma de Mallor-
ca, als voltants del castell del Rei existien dos 

portals: per una banda, el portal del Castell  
del Rei, documentat a la primera meitat del se-
gle xv i que es localitzava a prop de l’església de 
Natzaret; per altra banda, el portal del Rastrell 
del Rei, documentat a la primera meitat del 
segle xvi. Finalment, també parla del portal del 
Pardó (segle xvii), tot i que no aporta cap re-
gistre relatiu a aquest portal (Andrés, 1956b, p. 
84-85). Amb les dades de què disposem actu-
alment, no podem afirmar amb exactitud que 
l’estructura localitzada en el transcurs de la 
nostra intervenció correspongui a un d’aquests 
portals. També són molt explícits i de gran uti-
litat els gravats i dibuixos que ens ha deixat el 
pintor flamenc Anton Van den Wyngaerde de 
les vistes sobre la ciutat de Tarragona (1563); 
en una de les seves panoràmiques, s’observa 
amb molta claredat la ubicació i l’existència 
d’un portal al tram de muralla més proper 
a la torre del Pretori, just en el punt on hem 
localitzat arqueològicament la fonamentació 
d’aquesta escalinata monumental. Cal men- 
cionar, també, que en un plànol antic de la 
ciutat de Tarragona de l’any 1716 (Neguerue-
la, 1985) s’observa una possible estructura més 
o menys semicircular que es trobaria ubicada 
en aquest mateix indret; tot i que es podria 
relacionar amb la fonamentació de l’escalinata 
documentada arqueològicament, continuem 
sense poder aclarir de manera precisa la seva 
funcionalitat i si estava relacionada a algun 
dels portals d’accés a la ciutat, si bé aquest 
plànol ens podria estar indicant que a prin-
cipis del segle xviii aquesta estructura encara 
restava ben visible.

2.3. Ocupació medieval

En època medieval, la ciutat de Tarragona va 
quedar reclosa a l’interior de les dues terrasses 
superiors que conformaven el gran complex 
provincial de Tàrraco (el recinte de culte i la 
Plaça de Representació). Al segle xii la ciutat 
quedava tancada pel Mur Vell, muralla que es 
fonamentava directament al damunt del mur 
de carreus que delimitava meridionalment la 
Plaça de Representació i que anava, en línia 
recta, des de la torre del Pretori fins a l’antiga 

Figura 3. Detall de l’escalinata monumental amb les 
empremtes de les lloses espoliades. Època moderna
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Audiència o Torre Palol; en aquella època la 
zona que actualment ocupa el carrer Enrajo-
lat quedava extramurs i era coneguda com el 
Corral. Al llarg del segle xiii aquesta zona con-
tinua sent un raval extramurs, i no serà fins a 
la segona meitat del segle xiv (any 1368), amb 
la construcció d’una nova línia defensiva co-
neguda com la Muralleta, muralla que apro-
fita la façana meridional del circ, que aquesta 
zona quedarà inclosa a l’interior de la ciutat. A 
partir d’aquesta època, la zona que actualment 
ocupa el carrer Enrajolat és coneguda com el 
barri o sector de la corderia per la presència 
en aquest lloc de les botigues dels soguers, es-
pardenyers i esparters, cita que ja trobem do-
cumentada en els manuscrits de principis del 
segle xv; en aquest sentit, tant l’any 1409 com 
l’any 1428 trobem clarament registrat el carrer 
de la corderia, tot i que només hi havia cases en 
un dels seus costats ja que l’altre estava ocupat 
per les cases del carrer de la Nau (Salvat, 1961, 
p. 189). Aquesta nomenclatura la trobarem do-
cumentada en els textos i perviu fins a finals 
del segle xvi. Cal destacar que aquesta àrea 
perviurà com a zona de pas durant tota l’època 
moderna i contemporània fins als nostres dies, 
tot i que anirà canviant la seva nomenclatura. 
En aquest sentit, al llarg del segle xvii es coneix 
com el carrer de les portes falses, ja que totes les 
cases del carrer de la Nau tenien la seva entrada 
per aquest indret, mentre que la part posterior 
de la casa donava al carrer Enrajolat. A prin-
cipis del segle xviii rebrà el nom de carrer de 
les portes falses de l’infermer, i no serà fins a 
principis del segle xix que rebrà la denomina-
ció de carrer de l’Enrajolat que ha perdurat fins 
avui; precisament, al llarg del segle xix aquesta 
via constituïa un dels principals passeigs de la 
ciutat, i la tradició deia que el nom li venia de 
molt antic quan en aquest carrer se celebrava 
un mercat setmanal de gra i que aquests cereals 
es col·locaven directament a terra al damunt 
del paviment (Salvat, 1961, p. 190-191).

Un dels elements més destacats de la inter-
venció arqueològica efectuada al carrer En-
rajolat de Tarragona és la gran quantitat de 
pavimentacions d’època medieval que s’han 
documentat, un total de sis, que creiem que es 
poden agrupar en dos moments d’ocupació di-

ferenciats (Fig. 4). En aquest sentit, un primer 
moment d’ocupació estaria representat pels ni-
vells d’ús ue 2038, 2039, 2040 i 2041; es tracta 
de diverses pavimentacions amb una tècnica 
constructiva a base de graves molt compacta-
des i presència de petites partícules de calç i 
alguns còdols per donar-li més consistència, 
superposades entre sí amb una diferència de 
cota que no sobrepassava, en cap cas, els 30 
cm de profunditat entre el nivell superior i el 
més inferior (les cotes oscil·len entre els 55,98 
i els 55,70 m s. n. m. al seu extrem més oc-
cidental, mentre que al costat oriental oposat 
aquestes varien entre els 56,13 i els 55,90 m s. 
n. m.). Pel que fa al seu estat de conservació, 
si bé el nivell superior ue 2038 es troba en un 
estat molt més fragmentari, i es localitza en 
petites franges que no sobrepassen els 2 metres 
de llargada i que no acaben d’estar connecta-
des entre si, l’estat de preservació de la resta 
de nivells és molt bo, ja que es documenten de 
manera uniforme al llarg d’una extensa fran-
ja que presenta unes dimensions de 3 metres 
d’amplada i una llargada que oscil·la entre els 
20 metres (ue 2039) i els 35 metres (ue 2041); 
tant aquesta extensió al llarg de bona part del 
carrer Enrajolat, com la seva composició a base 
de graves i petits còdols compactats, ens por-
ten a interpretar aquestes pavimentacions com 
una sèrie de successives reformes d’una matei-
xa zona de pas oberta, molt possiblement una 
via o un carrer. En aquest sentit, també s’han 
de tenir en compte les acotacions abans esmen-
tades ja que ens indiquen un lleuger desnivell 

Figura 4. Pavimentació d’un carrer d’època medieval 
posterior al segle xiii
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en direcció est-oest d’aquestes pavimentacions, 
desnivell predeterminat en el moment de la 
seva construcció per tal de facilitar la circula-
ció i evacuació de les aigües (tant residuals com 
pluvials) en aquesta via. Creiem que es tracta 
de successives reformes d’una mateixa zona de 
pas tant per la poca diferència de cota entre 
els diversos nivells d’ús com pel material cerà-
mic que s’hi troba associat; en aquest sentit, cal 
assenyalar que no s’observa cap diferència re-
marcable amb la ceràmica associada a aquestes 
quatre pavimentacions; es tracta d’un mateix 
conjunt ceràmic homogeni amb una crono-
logia compresa entre els segles xii i xiv, amb 
nombrosos exemples de tots els serveis de coc-
ció i preparació alimentaris que fan referència 
a la vaixella de tipus domèstic com és el cas de 
les olles de perfil globular, moltes d’aquestes 
en vidrat verd, les cassoles, les tapadores i, es-
pecialment, els gibrells de tipus vidrat melat i 
vora desenvolupada penjant. Juntament amb 
els serveis domèstics esmentats, també ens 
apareixen les primeres mostres de ceràmica 
esmaltada en blanc i manganès, que es corres-
ponen a bols, servidores i escudelles. En aquest 
sentit, complementant aquest conjunt ceràmic, 
la pavimentació superior més moderna ens ha 
proporcionat una moneda, concretament es 
tracta d’un diner del rei Jaume I (1213-1276), 
que acabaria de corroborar aquesta cronologia 
en un moment posterior al segle xiii. Tenint en 
compte totes aquestes dades, potser es podran 
relacionar aquestes evidències arqueològiques 
amb les referències documentals abans esmen-
tades sobre el carrer de la corderia.

Un segon moment d’ocupació dins aquest 
horitzó cronològic medieval estaria represen-
tat pels paviments ue 2061 i 2067. Es tracta de 
dos nivells d’ús amb una composició total-
ment diferent a les pavimentacions anteriors: 
per una banda, tenim un nivell d’argila molt 
compactada amb presència esporàdica de par-
tícules de calç i graves que li confereixen més 
consistència, amb una cota que oscil·la entre 
els 55,83 i els 55,62 m s. n. m. segons els punts 
(ue 2061), mentre que, per altra banda, ens 
trobem amb un paviment bàsicament format 
per còdols i pedres petites, amb presència d’al-
gun fragment de marbre i restes de material 

constructiu tardà, sobretot tègules (ue 2067); 
en ambdós casos presenten un gruix força con-
siderable, que oscil·la entre els 10 i els 12 cm. 
En un dels seus extrems, el nivell d’ús ue 2061 
presenta una petita capa de graves molt com-
pactades (ue 2046) que hem interpretat com 
una petita reforma constructiva en un tram 
on aquest paviment es trobava força deteriorat. 
Aquestes dues pavimentacions estan separa-
des per un nivell intermedi amb presència de 
moltes escòries de ferro i restes abundants de 
material constructiu tardà (tègules i ímbrex), 
força compacte i bastant barrejat, que es pot 
interpretar o bé com un reompliment cons-
tructiu o bé com una preparació constructiva 
per al nivell d’ús superior (ue 2061); aquest 
nivell també ens ha proporcionat un diner de 
l’època del rei Jaume I (1213-1276). Aquesta 
moneda, juntament amb un conjunt ceràmic 
homogeni comprès entre els segles xii i xiv, 
ens situa aquesta pavimentació (ue 2061) en-
cara en un moment posterior al segle xiii. Tant 
la seva composició i duresa com, sobretot, la 
seva extensió al llarg de bona part del carrer 
Enrajolat, en una franja estreta i allargada, ens 
porta a interpretar aquests nivells novament 
com a zones de pas, molt possiblement una via, 
tot i que a diferència dels nivells anteriors ara 
estaríem parlant de zones de pas diferenciades 
i no de successives reformes d’una mateixa via. 
Si bé en aquest cas també es pot observar un 
lleuger desnivell en direcció est-oest, aquest 
no sembla tant accentuat o evident com en 
el cas de les pavimentacions anteriors. Per bé 
que ens trobem encara en un horitzó crono-
lògic medieval, el conjunt ceràmic associat a 
aquest últim paviment inferior (ue 2067), amb 
la presència de diversos fragments de ceràmica 
andalusina, sobretot elements relacionats amb 
el servei de taula com seria el cas de bols, safes 
i plats i alguns exemples de vidrats verds que 
recorden les produccions de tipus emiral, ens 
podria estar indicant un possible funciona-
ment d’aquesta àrea com a zona de pas en un 
moment anterior al segle xiii. 

La resta de nivells d’època medieval cor-
responen o bé a importants nivells de reom-
pliment o bé a retalls antròpics indeterminats 
i sense una funcionalitat aparent, distribuïts 
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aleatòriament al llarg del carrer, si bé tots es-
tan caracteritzats per la presència d’una gran 
quantitat de materials ceràmics, així com un 
gran nombre de restes òssies d’ovicàprids; 
aquest fet ens pot indicar la presència prope-
ra d’una zona destinada o habilitada a la ma-
tança i esquarterament d’animals. També es 
destacable la quantitat d’escòries de ferro lo-
calitzades; aquest fet, associat a la presència i 
localització de diversos ossos de vaca, amb les 
seves cares allisades i aplanades i amb diverses 
marques incises en la seva superfície que hem 
interpretat com a possibles marques de ferrer, 
ja que es coneixen exemples de la utilització 
d’aquest tipus d’ossos com a encluses de ferrer 
per a dentar les falçs (Esteban, 2005), ens pot 
fer pensar en la presència d’algun tipus d’ac-
tivitat industrial propera relacionada amb el 
treball i la metal·lúrgia del ferro, activitat que 
molt probablement es portava a terme al carrer 
dels Ferrers si tenim en compte la seva deno-
minació (carrer adjacent i contigu a la zona 
d’estudi). Considerant tots aquests elements, la 
composició d’aquests nivells d’abocament me-
dievals localitzats al carrer Enrajolat és molt 
semblant a la que es va documentar en una 
intervenció arqueològica precedent efectuada 
a l’interior de la volta llarga, just a sota de l’ac-
tual carrer Enrajolat (Piñol, 2000a, p. 93). 

2.4. Ocupació tardoantiga

Els resultats que es poden adscriure a un horit-
zó cronològic tardà i que s’han documentat en 
el transcurs de la nostra intervenció al carrer 
Enrajolat són més aviat escassos. Es tracta, bà-
sicament, de diversos nivells de reompliment 
constructiu, amb una gran quantitat de frag-
ments informes de marbre, restes de carreus 
de pedra de tipus Mèdol i una gran presència 
de fragments de tegulae, que amortitzen les es-
tructures corresponents tant al visori com a la 
graderia septentrional del circ després del seu 
abandonament i la pèrdua de la seva funciona-
litat com a edifici públic. Només caldria desta-
car les restes d’una pavimentació fragmentada 
amb una tècnica constructiva a base d’argila 
força compactada amb presència de petites 

partícules de calç que es troba a una cota que 
oscil·la entre els 55,25 i els 55,43 m s. n. m.; si 
bé en alguns punts aquesta es troba entre 10 
i 15 cm per damunt del nivell de funciona-
ment del visori del circ, en altres zones aquest 
paviment és pràcticament inexistent i s’acaba 
perdent a la mateixa cota del visori. Si tenim 
en compte tant la seva extensió i composició 
com la inexistència d’estructures que definei-
xin àmbits de caràcter domèstic, podem con-
cloure que aquesta zona de la ciutat que havia 
estat ocupada pel visori del circ romà va restar 
lliure d’edificacions a partir del segle vi, i que-
dà com una zona oberta, de pas, que s’acabaria 
fossilitzant en una via al llarg de les posteriors 
èpoques medieval i moderna.

Els materials ceràmics documentats ens mos-
tren un horitzó de ple segle vi, amb un gran re-
pertori de formes de serveis de taula en sigillata 
Africana D (exemples de bols de tipus Hayes 
81A, Hayes 81B o Hayes 91A, plats de tipus 
Hayes 103A, Hayes 104A i Hayes 105, algunes 
importacions en vaixella oriental com un exem-
plar de plat en Late Roman C de la forma Hayes 
3F). Pel que fa als contenidors amfòrics, la pre-
sència africana ocupa el percentatge més elevat 
de les produccions identificades, amb una cro-
nologia compresa entre mitjan segle v i el segle 
vi avançat, produccions africanes que s’acom-
panyen d’altres àmfores de procedència oriental. 
També hem de tenir una especial atenció a les 
produccions en ceràmica comuna baiximperial, 
que esdevindran una part important per fixar 
aquest horitzó cronològic ja que resulten un dels 
ítems més abundants entre els segles vi i viii, so-
bretot pel que fa als recipients de cuina i cocció 
alimentaris en ceràmica grollera reduïda (olles 
de cos globular, cassoles carenades, de llavi lo-
bulat i amb abocador, així com també tapadores 
de llavi engruixit). 

D’aquest mateix període cronològic també 
s’han documentat dues agrupacions de car-
reus. La primera està formada per un conjunt 
de tres carreus rectangulars que es troben a 
l’altura de la volta interior del carrer Trinquet 
Vell, núm. 16, just en el punt on acaba la volta 
llarga i comencen les transversals. Aquesta vol-
ta ja havia sofert una intervenció arqueològica 
amb anterioritat (Piñol, 2000a), en el trans-
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curs de la qual s’havia localitzat una escala 
d’accés monumental des del nivell de l’arena 
fins al praecintio que separava la imma cavea 
de la summa cavea; aquesta escala, mitjançant 
passadissos i rampes, comunicava el nivell 
del podium amb la graderia. S’ha de tenir en 
compte que l’accés a la grada septentrional del 
circ de Tàrraco es feia des de l’arena abans de 
començar les curses a través d’aquestes voltes 
amb escales que es troben repartides al llarg de 
tot el costat septentrional (Piñol, 2000b). Els 
carreus que s’han documentat durant la nostra 
intervenció tapien la part superior d’aquesta 
escala i han de respondre a una amortització 
tardana d’aquesta part de l’edifici circense. La 
segona d’aquestes agrupacions estava formada 
per un conjunt de quatre carreus tardans, de 
dimensions diferents, un dels quals amb una 
petita motllura que es podria correspondre 
amb el brancal d’algun tipus de porta, tot i 
que en aquest cas es troba parcialment alterat 
per actuacions antròpiques modernes i con-
temporànies; si bé la seva funcionalitat és més 
incerta, segurament també han de respondre 
a algun tipus d’amortització tardana del circ 
un cop aquest s’abandona.

Aquest abandonament del circ com a edifici 
públic d’espectacles es va produir de manera 
gradual i lenta. En aquest sentit, avui en dia 
es posa molt en dubte que aquests tipus d’es-
pectacles desapareguessin a partir del segle iii 
amb l’arribada del cristianisme. Si bé Salvià, 
de Marsella (De gubernatione Dei, vi, p. 39), 
afirmava que amb les invasions germàniques es 
van acabar els jocs a la majoria de ciutats de la 
Galia o Hispania, aquesta afirmació contrasta 
amb la carta que el rei Sisebut va enviar, entre 
els anys 614-620 a l’arquebisbe de Tarragona, 
Eusebi, en què el destituïa del seu càrrec per la 
seva afició als espectacles; s’ha d’entendre que 
el final dels ludi va ser un procés lent que va 
arribar fins ben entrat el període visigot (Ce-
ballos, 2007, p. 443-444).

2.5. Època romana altimperial

La intervenció arqueològica que s’ha dut a 
terme al carrer Enrajolat de Tarragona ha 

permès treure a la llum nombroses restes 
d’època romana imperial, algunes ja cone-
gudes mentre que d’altres eren inèdites fins 
aquest moment. 

El primer element arquitectònic que volem 
destacar és el mur meridional que delimitava 
la gran Plaça de Representació del Concilium 
Provinciae Hispania Citerioris i el connectava 
amb el circ; es tracta d’una estructura monu-
mental d’uns 358 metres de longitud de la qual 
hem pogut documentar més de 70 metres en 
aquesta intervenció, estructura que discorre 
entre la torre del Pretori i la torre homòloga de 
l’Antiga Audiència, amb una banqueta enco-
frada d’opus caementicium que actuava com a 
base i un alçat superior de carreus rectangulars 
en opus quadratum, si bé aquests no segueixen 
un mateix patró metrològic. En els punts on 
presenta un millor estat de conservació, s’han 
localitzat un total de quatre filades superpo-
sades entre si amb un alçat superior als dos 
metres. Els carreus que conformen aquest mur, 
carreus de pedra local de tipus Mèdol, presen-
ten diversos graus d’erosió, si bé en algun tram 
n’hi ha alguns que encara apareixen encoixi-
nats. En cap cas hem localitzat possibles mar-
ques o indicis que ens facin pensar en l’existèn-
cia d’un placat frontal de caràcter monumental 
a partir de grans lloses de marbre, així com 
tampoc hem documentat cap obertura al llarg 
de tot el seu llenç, fet que ens permet pensar 
que es tractava d’un mur continu al llarg de 
tot aquest sector.

Tot i això, la major part de les restes loca-
litzades corresponen a l’edifici del circ, mo-
nument construït en el transcurs de l’últim 
quart del segle i en època de l’emperador 
Domicià. La nostra intervenció arqueològica 
s’ha centrat, bàsicament, en el sector nord de 
l’edifici, concretament a la zona de la graderia 
més propera a la capçalera del mateix edifici 
circense. El primer element arquitectònic que 
cal destacar és la documentació del visori de la 
grada septentrional de l’edifici pràcticament 
en tota la seva extensió i en un estat de con-
servació excel·lent en alguns dels seus trams. 
Constructivament, es tracta d’una plataforma 
plana amb una superfície llisa ubicada a la part 
superior de la graderia, un paviment de cae-
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menticium molt compacte i molt ben conservat 
que presenta un gruix superior als 10 cm i que 
s’ha pogut documentar al llarg de més de 100 
metres, amb una amplada conservada superior 
als 4 metres en alguns trams, si bé l’amplada 
total del visori en aquest sector septentrional 
del circ arribaria als 6,65 metres. S’ha de men-
cionar que aquesta pavimentació actuaria com 
a nivell d’ús mentre l’edifici es trobava en fun-
cionament ja que no s’han observat marques 
ni indicis que es puguin relacionar amb l’exis-
tència d’un enllosat superior que hagués estat 
espoliat amb posterioritat, motiu que ens porta 
a pensar que ens trobem davant el nivell d’ús 
original d’aquest edifici circense. Constructi-
vament també cal destacar que aquest visori 
presenta una lleugera inclinació en direcció 
sud-nord (de 55,19 a 55,48 m s. n. m.), amb 
un desnivell màxim acumulat de 32 cm amb 
la finalitat de facilitar i permetre una ràpida 
evacuació de les aigües pluvials i evitar possi-
bles inundacions de la graderia (Fig. 5). Preci-
sament, aquest desnivell constructiu del visori 
està relacionat amb un pou de desguàs, estruc-
tura quadrangular construïda amb carreus  
de pedra local de tipus Mèdol, amb unes di-
mensions d’1,20 metres de costat i un orifici 
circular central amb un diàmetre de 60 cm; 
aquest pou presenta quatre obertures en for-
ma de cua de milà, una a cada costat i per-
pendiculars entre si, amb unes amplades que 
oscil·len entre els 20 i els 30 cm. Segurament 
el seu orifici central aniria cobert per una gran 
tapa circular de pedra local decorada, bé que 

malauradament aquesta no s’ha conservat. La 
seva cota és de 55,34 m s. n. m., amb la qual 
cosa la coberta queda uns 20 cm per damunt 
del paviment del visori, tot i que les obertu-
res en forma de cua de milà pràcticament es 
troben a la mateixa cota que la pavimentació. 
Per aquest motiu, creiem que tant el visori com 
aquest pou de desguàs es troben en funciona-
ment de manera coetània com a estructures 
de drenatge. Cal mencionar que aquest pou 
connectaria amb una gran claveguera de sifó 
vertical, construïda amb grans carreus de pedra 
local adossats al mur de delimitació de la Plaça 
de Representació. Aquests tipus de desguassos 
baixen en vertical fins a assolir una cota sota 
l’arena del circ, punt on connecten amb noves 
clavegueres que ja presenten una pendent molt 
més suau i travessen tot l’edifici (Mar i Ruiz de 
Arbulo, 2011, p. 407). Aquestes grans clavegue-
res servien per canalitzar i evacuar les aigües 
pluvials provinents tant de la Plaça de Represen-
tació com de la part superior del visori del circ. 

En els punts en els quals la plataforma plana 
del visori no s’ha conservat, s’ha documentat 
l’extradós tant de les voltes perpendiculars com 
de la gran volta longitudinal, coneguda amb el 
nom de volta llarga, que sustentaven i suporta-
ven la graderia septentrional de l’edifici circen-
se. Es tracta, en ambdós casos, d’una superfície 
bastant plana amb una tècnica constructiva a 
base de pedres irregulars i opus caementicium, 
si bé en les voltes perpendiculars la presèn-
cia de pedres és força més reduïda i podríem 
parlar més aviat d’una estructura de caemen-
ticium. Aquesta mateixa tècnica constructiva 
ha estat utilitzada també per reomplir tant els 
ronyons de les mateixes voltes com el punt de 
connexió entre les voltes perpendiculars i la 
gran volta llarga; en cap cas s’han pogut ob-
servar restes d’altres materials en aquests grans 
reompliments constructius. 

Tot i que els elements arquitectònics del circ 
romà que hem mencionat fins ara són força 
interessants arqueològicament i permeten te-
nir un coneixement més acurat i precís sobre 
l’arquitectura i el funcionament d’aquest gran 
edifici públic, no deixen de ser estructures que 
ja eren conegudes. En aquest sentit, és ben cu-
riós que un dels elements arquitectònics més 

Figura 5. Estat de conservació de la plataforma 
plana del visori i l’extradós de la volta
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significatius, i sobretot inèdits, que s’han lo-
calitzat en el transcurs de la nostra interven-
ció sigui una estructura en negatiu que retalla 
la pavimentació del visorium. Es tracta d’una 
empremta rectangular amb forma de U, amb 
unes dimensions pel que fa a les seves cares ex-
ternes de 4,14 metres d’amplada i 6,20 metres 
de llargada, mentre que la seva amplada inter-
na és constant al voltant dels 62 cm. Les línies 
que conformen aquesta gran empremta estan 
perfectament escairades i molt ben alineades, 
els seus traçats són completament paral·lels 
entre si, mentre que els angles que conformen 
les cantonades són completament rectes i for-
men angles perfectes de 90º. A la base d’aques-
ta gran estructura arquitectònica en negatiu 
s’ha documentat una petita capa o llit de calç 
i restes de caementicium, fet que ens indica que 
aquesta estaria formada per grans carreus que 
han estat espoliats. Si bé tant la seva forma i ge-
ometria com les seves dimensions ja són força 
interessants, encara ho és més la seva ubicació 
exacta dins de la geometria i el context general 
de l’edifici circense. En aquest sentit, és força 
curiós que aquesta estructura es trobi just en 
el punt precís en el qual la direcció de la grada 
septentrional, completament recta fins aquest 
moment, es comenci a desviar lleugerament en 
direcció a l’interior de l’edifici amb l’objectiu 

funcional de crear l’angle necessari que per-
meti una connexió gradual i contínua entre 
la mateixa graderia i la capçalera del circ. Es 
tracta d’una desviació molt petita per evitar 
en tot moment trencaments abruptes; estem 
parlant d’una digressió al voltant d’1,54º, angle 
reduït però suficient per permetre desviar el 
traçat de la grada septentrional uns 75 cm en 
el tram que hem pogut intervenir (Fig. 6). Tot i 
que la seva interpretació és complexa, sobretot 
si tenim en compte el seu estat de conservació 
ja que només resta l’empremta en negatiu, si 
ens basem en la seva ubicació més o menys a 
l’altura de la meta prima creiem que ens podem 
trobar davant d’un possible templet decoratiu 
o bé una petita tribuna d’autoritats. En aquest 
sentit, un element arquitectònic semblant po-
dria ser el Tempio del Sole al circ Màxim de 
Roma, tot i que en aquest cas es troba ubicat 
a la grada contrària respecte al pulvinar (Ci-
ancio, 2001, p. 20). Tampoc és pot relacionar 
amb la tribuna dels jutges (tribuna iudicum) 
ja que s’hauria d’ubicar a la graderia oposada 
i tenir accés directe des de l’arena, tot i que en 
algun cas, com al circ de Leptis Magna, aques-
ta tribuna no tenia aquesta connexió directa 
(Pascual, 2001). No descartem que es pogués 
relacionar amb una tribuna d’autoritats o per-
sonatges destacats de la colònia que es trobaria 

Figura 6. Ubicació i dimensions de l’empremta en negatiu. Possible tribuna d’autoritats
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situada en un dels punts que presenten més 
perill i espectacularitat de tota la cursa.

Un altre dels elements arquitectònics in-
èdits fins ara i que hem pogut documentar 
arqueològicament en el transcurs d’aquesta 
intervenció és una gran canalització hidràuli-
ca amb una tècnica constructiva a base d’opus 
signinum i una fonamentació molt més tosca 
de caementicium que hem localitzat a bona 
part del carrer Enrajolat, concretament des 
del punt on acaba l’anomenada volta llarga i 
comencen les voltes perpendiculars, punt en 
el qual es situa el gran sifó vertical de desguàs 
descrit amb anterioritat, fins als peus de la tor-
re del Pretori, estructura que es troba adossada 
al mur meridional que delimitava la Plaça de 
Representació. Constructivament, la canalit-
zació d’opus signinum presenta una amplada 
interna de 30 cm, mesura que equivaldria a 
un peu romà; les parets laterals que delimita-
rien aquest canal presenten unes mesures que 
oscil·len entre els 18 i els 25 cm, i doten aquesta 
estructura d’una amplada total al voltant dels 
80 cm, amb una lleugera inclinació nord-sud 
en direcció al mar. Pel que fa a la seva fona-
mentació, ja hem comentat que presenta una 
gran base amb una tècnica constructiva a base 
de caementicium, tot i que aquesta conserva 
en alguns punts restes força deteriorades d’un 
arrebossat de calç a la seva cara frontal. Si bé 
el seu estat de conservació no és el més òptim, 
es conserva en prou trams per descartar un 
possible enllosat o placat de marbre frontal de 
tipus ornamental en aquesta estructura ja que 
no hem pogut observar cap marca o indici que 
ens indiqui el contrari. Tot i que la seva in-
terpretació ens ha generat certs dubtes, la seva 
construcció ha de ser posterior a l’edificació 
del circ ja que, estratigràficament, cobreix la 
pavimentació del visori, tot i que creiem que 
coexisteixen, i funciona de manera coetània 
amb la resta de l’edifici circense; en aquest sen-
tit, tant la tècnica constructiva i les dimensions 
que presenta com algun material ceràmic re-
cuperat en la seva fonamentació (un fragment 
de vora d’una àmfora hispànica Haltern 70 que 
es pot situar des d’època flàvia fins a època an-
tonina) ens porten a pensar en una cronologia 
del segle ii dC. Aquesta canalització hidràulica 

complementava el complex sistema de drenat-
ge d’aquest sector del complex provincial de 
la colònia de Tarraco format pels grans sifons 
verticals de desguàs i els desnivells construc-
tius de la pavimentació del visori, tot i que 
tampoc no podem descartar una funcionali-
tat més monumental o decorativa relacionada 
amb l’ornamentació del circ, si bé el seu estat 
de conservació no ajuda en aquest sentit. 

Finalment, l’últim aspecte arquitectònic 
que es pot relacionar amb l’edifici del circ és la 
documentació de bona part de la graderia sep-
tentrional d’aquest edifici, concretament s’han 
tret a la llum les dues grades superiors corres-
ponents a la summa cavea, un tram que fins ara 
havia restat ocult sota un dels murs moderns 
que delimitava el pati de l’antiga Casa dels Mi-
litars, fet que ha permès obtenir una nova visió 
d’aquest sector septentrional de l’edifici circen-
se amb la secció completa de tota la graderia 
nord, des del podium fins al visori. Tot i que a la 
major part d’aquests nous trams de la graderia 
només s’observen les marques o empremtes en 
negatiu que han deixat els carreus (espoliats en 
èpoques posteriors) i alguns encaixos d’aquests 
amb la fonamentació de caementicium de la 
grada, cal destacar que en algun petit tram 
se n’han conservat alguns d’originals in situ; 
concretament, es tracta d’un conjunt de quatre 
carreus de pedra local de tipus Mèdol adjacents 
entre si, amb una llargada total aproximada 
d’uns 5 metres, tot i que no segueixen un patró 
metrològic comú (les seves dimensions oscil-
len entre els 86 cm i els 1’42 metres). Un dels 
aspectes més interessants d’aquests carreus és 
que al llit o part superior s’hi pot apreciar el 
desgast i l’erosió soferta amb el pas del temps 
per la seva utilització continuada com a se-
ient, mentre que la part que restava coberta 
pel carreu que ocupava la grada immediata-
ment superior no presenta aquest grau de de-
teriorament. Sabem que aquests carreus són 
originals i formaven part de la grada del circ 
de Tarraco perquè es van localitzar lleugera-
ment desplaçats de la seva posició original, fet 
que ens ha permès observar com les diferents 
perforacions i marques existents a la cara pos-
terior dels carreus han quedat fossilitzades en 
positiu a les fonamentacions de caementicium 
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que conformen la graderia, i coincideixen per-
fectament les unes amb les altres (Fig. 7). De 
totes aquestes marques se n’ha de destacar una 
en concret: es tracta d’una incisió en forma 
de lletra L majúscula a la cara posterior d’un 
dels carreus (amb unes dimensions de 16 cm 
d’alçada, 8 cm d’amplada, un gruix de la lle-
tra de 0,9 mm i una profunditat d’aquesta de 
0,3 mm) que s’ha interpretat com una marca 
de pedrera que permetia als obrers saber com 
anava col·locat el carreu, informació facilitada 
molt amablement per la doctora Diana Goros-
tidi. Deixant de banda aquest conjunt de car-
reus localitzats en la seva posició original, en el 
transcurs del desmuntatge del mur modern de 
la Casa dels Militars que tapava aquest tram de 
la grada se’n van recuperar d’altres, també de 
pedra local de tipus Mèdol, que havien estat re-
aprofitats i provenien tots del mateix edifici del 
circ; alguns d’aquests carreus presentaven fo-
rats quadrangulars en alguna de les seves cares, 
orificis que creiem que no es corresponen amb 
marques o incisions de palanca i que potser es 
podrien relacionar amb possibles encaixos per 
encabir-hi pals de fusta i crear una possible 
estructura de velum, estructura documenta-
da en altres edificis circenses (Cebrián et al., 
2009, p. 47), tot i que de moment no estem en 
disposició de poder afirmar que aquest fet és 
donés al circ de Tarraco.

En relació també amb la graderia septentrio-
nal de l’edifici circense, són força interessants 
els resultats obtinguts al petit carreró que co-

munica el carrer Enrajolat amb el carrer Major 
de Tarragona: en tot aquest espai s’han conti-
nuat localitzant les dues grades superiors cor-
responents a la summa cavea, amb les diverses 
empremtes en negatiu dels carreus espoliats, 
sense observar en cap moment qualsevol tipus 
de trencament en el seu traçat, fet que ens per-
met constatar arqueològicament la presència 
d’aquesta graderia septentrional de manera 
continuada, almenys, fins a l’altura de l’actual 
carrer Major. Aquest fet és interessant, ja que 
tot i conèixer i tenir constància arqueològica-
ment de l’existència d’una gran escala en he-
micicle que comunicava l’anomenat pulvinar 
circense amb la Plaça de Representació, aques-
ta potser no marcava una ruptura o separació 
amb la resta de la graderia, sinó que permetria 
també una comunicació lateral i directa amb la 
resta de la graderia septentrional que quedava 
a ambdós costats. 

2.6. Material lapidi

Si bé en el transcurs de la nostra intervenció 
s’han pogut recuperar una gran quantitat de 
fragments de marbre, tots han aparegut en po-
sició secundària formant part o bé dels farci-
ments constructius tardans que ens marquen 
l’abandonament de l’edifici circense o bé dels 
nivells de cronologia medieval, tot i que no 
hi ha cap dubte que formaven part dels con-
junts escultòrics que decoraven tant la Plaça 
de Representació com el mateix circ. En aquest 
sentit, es poden destacar fragments de placats 
parietals, algunes motllures de cornisa i diver-
sos fragments d’estries de columna, així com 
quatre fragments amb inscripcions correspo-
nents a pedestals d’estàtua, dedicatòries o bé 
inscripcions de tipus honorífic. 

Tot i això, l’element més destacable és un 
petit fragment de marbre de Luni-Carrara on 
es pot observar una figura masculina de la qual 
es conserva el tors, el braç dret i la part supe-
rior de les cames; aquesta figura recolza el pes 
del cos sobre la cama dreta, mentre que al vol-
tant del coll es pot observar una tela o clàmide. 
Amb la mà dreta agafa probablement una bos-
sa (marsupio), un dels atributs del déu Mercuri 

Figura 7. Conjunt de quatre carreus originals  
e la grada del circ
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i que ens permet relacionar aquest fragment 
d’escultura amb aquesta divinitat romana, 
informació facilitada molt amablement per la 
doctora Eva Koppel. Si bé el seu estat fragmen-
tari no permet extreure més conclusions, po-
dria ser que aquest relleu es pogués relacionar 
amb les curses que tenien lloc al circ i que la 
bossa fes referència als diners que, juntament 
amb la palma de la victòria, obtenien els gua-
nyadors. La seva cronologia s’hauria d’ubicar 
entre finals del segle i i principis del segle ii dC.

 3 Conclusions

La intervenció arqueològica efectuada al carrer 
Enrajolat de Tarragona ens ha permès docu-
mentar l’evolució diacrònica d’aquest sector 
de la ciutat, començant en època romana amb 
la construcció del gran Concilium Provinciae 
Hispania Citerioris i l’edifici del circ romà ocu-
pant la terrassa inferior d’aquest gran complex 
provincial (finals del segle i dC), continuant 
amb l’amortització i l’abandonament del ma-
teix edifici circense com a gran recinte d’espec-
tacles en època tardana (segle vi), passant en 
època medieval com una zona de pas oberta 

lliure d’edificacions o àmbits de tipus domèstic 
i finalitzant en època moderna amb una sèrie 
de grans construccions que, de moment, ens 
resulten difícils de poder interpretar.

Si bé l’edifici del circ romà de Tarragona 
està força estudiat i és ben conegut, i forma 
part del conjunt monumental declarat Patri-
moni de la Humanitat, els resultats obtinguts 
en aquesta nova intervenció arqueològica ens 
permeten una nova aproximació a la seva ar-
quitectura, amb noves dades arquitectòniques 
que ens amplien el coneixement sobre el seu 
funcionament estructural, sobretot pel que 
fa al sector nord de l’edifici: tenim molt clar 
l’aspecte del visori com una gran plataforma 
plana, la seva connexió amb la part superior 
de la summa cavea, els pendents construc-
tius d’aquesta pavimentació formant part 
d’un sistema de drenatge molt més complex 
amb pous de desguàs i una gran canalització 
hidràulica adossada al mur meridional que 
delimitava la gran Plaça de Representació, es-
tructura inèdita i de la qual no es tenia cons-
tància arqueològica fins aquest moment, o el 
nou aspecte de la graderia septentrional, amb 
la secció completa d’aquesta entre el podium i 
el visori (Fig. 8). 

Figura 8. Vista aèria general de les estructures arqueològiques del carrer Enrajolat
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Tot i això, l’aspecte arquitectònic més inte-
ressant que s’ha documentat relacionat amb 
el circ romà és la gran empremta en negatiu 
que hem interpretat com una possible tribuna 
d’autoritats, tant per les seves dimensions com, 
sobretot, per la seva ubicació en el context ge-
neral de l’edifici a l’altura de la meta prima i 
en el punt on la grada canvia lleugerament el 
seu traçat en direcció a l’interior de l’edifici per 
connectar amb la seva capçalera. Aquest fet, 
juntament amb la continuïtat de la graderia 
septentrional fins a l’altura del carrer Major, 
ens podria fer plantejar l’aspecte que fins ara 
sempre s’havia donat a la zona central cone-
guda com a pulvinar, tot i que seria convenient 
disposar de més dades arqueològiques per po-
der aprofundir-hi amb més exactitud. Si tenim 
en compte la proporcionalitat existent en els 
grans edificis públics romans, una hipòtesi a 
contrastar arqueològicament seria l’existència 
o no d’una altra possible tribuna o templet 
equivalent al que hem documentat en aques-
ta intervenció a l’altre costat de la graderia, a 
l’entorn de l’actual plaça dels Sedassos, fet que 
ens podria plantejar alguns dubtes sobre si el 
pulvinar tindria també una tribuna construïda 
seguint l’eix de simetria de les tres terrasses que 
conformen el Concilium Provinciae Hispania 
Citerioris, amb la qual cosa podria, en certa 
manera, tapar la perspectiva del gran temple 
dedicat a August ubicat a la terrassa superior, 
o simplement podem parlar de la gran esca-
la monumental en hemicicle en aquest eix de 
simetria, escala que creiem que també hauria 
de connectar amb la graderia septentrional de 
l’edifici a ambdós costats i estructura que sí 
que està contrastada i documentada arqueo-
lògicament.

A partir del segle vi, amb l’abandonament 
del circ i la seva pèrdua de funcionalitat com a 
gran edifici públic d’espectacles, aquest sector 
septentrional concret de l’edifici (zona del car-
rer Enrajolat) és amortitzat com a zona ober-
ta de pas; arqueològicament, en el transcurs 
d’aquesta intervenció, no hem documentat cap 
evidència que es pugui relacionar o bé amb zo-
nes o edificis d’hàbitat o bé amb àrees destina-
des a abocador, fet que sí que s’ha documentat 
en altres àrees pròximes o adjacents a aquesta 

zona d’estudi, com pot ser el cas de l’interior de 
la mateixa volta llarga (Piñol, 2000a), el car-
rer Vilaroma (Piñol, 2000b), la plaça Sedassos 
(Piñol, 2000c) o, més actualment, el carrer 
Trinquet Vell (Codex, 2014), amb tota una sèrie 
d’estructures relacionades amb la urbanització 
de tot aquest sector de l’arena del circ. Aquesta 
manca d’evidències relacionades amb àmbits 
domèstics ens fa pensar que la zona del visori 
del carrer Enrajolat va quedar fossilitzada com 
una zona oberta de pas, lliure d’edificacions.

Aquesta dinàmica urbana creiem que es fa 
extensible, posteriorment, en època medieval, 
ja que tampoc s’ha documentat cap evidèn-
cia que es pugui relacionar amb habitatges 
domèstics durant aquest període cronològic. 
Tenim molt clar que l’entorn del carrer En-
rajolat quedarà fixat com una via o espai de 
circulació en un moment posterior al segle xiii 
(via ubicada intramurs després de l’ampliació 
de l’espai urbà en aquest sector de la ciutat amb 
la construcció, a mitjan segle xiv, de la fortifi-
cació coneguda amb el nom de la Muralleta a 
l’altura de l’actual Rambla Vella), gràcies a la 
documentació d’una sèrie de pavimentacions, 
segurament reformes successives d’una ma-
teixa via, que potser es poden relacionar amb 
l’anomenat carrer de la corderia, carrer que ja 
apareix citat en alguns manuscrits a principis 
del segle xv. Tot i que també hem documentat 
una pavimentació relacionada amb un conjunt 
ceràmic que ens pot situar en un moment an-
terior al segle xiii, de moment no parlaríem 
tant d’una via sinó més aviat d’una zona oberta 
de circulació; en aquest sentit, la seva tècnica 
constructiva a base de còdols i pedres, no tan 
acurada si la comparem amb les pavimenta-
cions medievals posteriors al segle xiii, podria 
ser un indicatiu de la seva ubicació probable-
ment fora del recinte emmurallat que configu-
rava l’espai urbà medieval i que estava delimi-
tat per l’anomenat Mur Vell, formant part de 
la zona extramurs coneguda com el Corral en 
els mateixos textos medievals. 

Finalment, en el transcurs de l’època mo-
derna, tenim importants evidències estructu-
rals a l’entorn de l’actual torre del Pretori i a la 
baixada Peixateria, si bé la seva funcionalitat, 
de moment, ens resulta difícil de poder inter-
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pretar. Basant-nos en la seva envergadura, les 
seves dimensions i la seva tècnica constructi-
va creiem que haurien de correspondre a es-
tructures de caràcter defensiu o militar, sense 
descartar tampoc una possible funcionalitat 
eclesiàstica, tot i que paradoxalment no apa-
reixen reflectides en cap dels gravats o plànols 
antics que hem consultat i que fan referència a 
aquest sector concret de la ciutat de Tarragona. 
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Aportacions clau de la Cova del Parco (Alòs  
de Balaguer, la Noguera, Lleida) al Magdalenià:  
vint-i-cinc anys de recerca arqueològica
Xavier Mangado, Josep M. Fullola, José-Miguel Tejero,  
M. Àngels Petit, Marta Sánchez i Raül Bartrolí

  Introducció

La Cova del Parco es troba en el Prepirineu 
lleidatà i més concretament en el terme mu-
nicipal d’Alòs de Balaguer, a la comarca de 
la Noguera (coord. UTM 31T-X: 329322; Y: 
4642202). El jaciment es situa a 420 m s. n. m. 
i a 120 m sobre el riu Segre, amb una orienta-
ció nord-sud. La cavitat està formada per una 
galeria única de planta triangular de 10,5 m 
de llarg per 4,5 m d’ample màxim a l’entrada, 
que comunica lateralment amb un gran abric 
de 5,5 m per 30 m, tancat per un mur de pedra 
seca d’època històrica (Fig. 1).

El descobriment del jaciment arqueològic es 
remunta a mitjan dècada dels setanta del segle 
passat, quan es dugueren a terme les prime-
res intervencions per part del professor Joan 
Maluquer de Motes els anys 1974, 1975 i 1981, 
que comportaren gairebé el buidatge complet 
dels nivells superiors de l’estratigrafia que con-
tenien els nivells ceràmics. Deu anys després 
del seu descobriment (1984), un sondeig en 
trinxera de 3m2 va permetre al seu descobri-
dor establir una seqüència estratigràfica en sis 
estrats, en el més profund dels quals va loca-
litzar un conjunt de materials lítics adscrits 
tipològicament a final del Paleolític superior 

(Maluquer de Motes, 1983-1984 i 1985; Fullola 
et al., 1988). 

L’any 1987 foren represos els treballs d’exca-
vació per part de l’equip dirigit pel doctor Fu-
llola, en campanyes d’excavació que continuen 
desenvolupant-se anualment sota la direcció de 
diversos investigadors del Seminari d’Estudis i 
Recerques Prehistòriques de la Universitat de 
Barcelona.

  Seqüència sedimentària  
i evolució paleoambiental

L’anàlisi precisa de la seqüència sedimentària 
i l’establiment de l’evolució paleoambiental, a 
partir de l’estratigrafia obtinguda en el tall oest 
del sondeig del doctor Maluquer, es va dur a 
terme mitjançant els estudis de M. M. Bergadà, 
que constituïren part de la seva tesi doctoral, 
en la qual es va establir una seqüència sedi-
mentària en quinze nivells, que va ser una de 
les primeres aportacions científiques del jaci-
ment de la Cova del Parco al Paleolític superior 
a Catalunya (Bergadà, 1998, p. 46-51; Bergadà 
et al., 1999) (Fig. 2).

A l’anàlisi de la seqüència de rebliment hi 
observà la intervenció de dos tipus de proces-
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sos: per una banda, els processos sedimenta-
ris (escorrentia i despreniments de blocs); per 
l’altra banda, processos de tipus postdeposi-
cionals (circulacions hídriques i activitats bio-
lògiques). Els nivells inferiors corresponen, 
per tant, a la sedimentació provocada per una 
caiguda de blocs (n. XV i XIV) i són, des d’un 
punt de vista arqueològic, estèrils. 

A partir del nivell XIII i fins al VI es produ-
eixen processos d’escorrentia de feble intensitat 
i amb una gran activitat antròpica. Climàtica-
ment els nivells compresos entre el XI i el VII 
presenten un ambient humit, a excepció del 
nivell IX; en el qual es detectà una pulsació 
més freda.

Des d’una perspectiva palinològica, la pre-
sència en el nivell XII de roure i d’espores de 
falgueres demostraria unes condicions més 
temperades i humides, com en els nivells VIII 
i VII, en els quals es documenta per primer cop 
la presència d’avellaner i salze, i es manté la 
presència de roure. En canvi, els nivells X i IX 
són més freds i secs, i hi destaca la presència de 
Pinus i Juniperus, sempre, però, en percentatges 
baixos (Fullola et al., 1997). 

La sedimentació dels nivells VI a Ia presenta 
escorrentia de forta intensitat i despreniment 
de blocs per processos de disgregació de les pa-
rets i del sostre de la cavitat. A més, del nivell 
VI al nivell IV s’observa la presència de cros-

Figura 1. Situació i planta del jaciment de la Cova del Parco
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tes sedimentàries, que posarien de manifest 
l’existència d’unes certes condicions d’aridesa 
i pulsacions més fredes que les anteriors. En els 
nivells III i II, en especial en aquest primer, es 
detectà un nivell de graves i blocs de calcàries 
i conglomerats amb fissures, pròpies de condi-
cions climàtiques periglacials, que procedien 
de la disgregació de les parets i del sostre de 

la cavitat. En el nivell II s’hi documentà un 
augment de la humitat. En el contacte amb el 
nivell I, s’observaren grans blocs de calcàries i 
conglomerats despresos com a conseqüència 
també de processos d’origen climàtic. Final-
ment, la sedimentació en el nivell I, de potència 
considerable, es deu a processos d’escorrentia 
de diversa intensitat en el flux hídric. A la part 
superior del nivell I es localitzaren evidències 
de crioclàstia, petits despreniments de blocs i 
disgregació de la paret; les condicions ambien-
tals associades serien semiàrides, amb pulsa-
cions d’humitat i fred. 

En resum, en els nivells XI i VII es localitza 
un ambient humit i temperat amb una pulsa-
ció freda. A partir del nivell VI es detecta un 
medi semiàrid (règim de precipitacions tur-
mentoses) amb pulsacions fredes. Posterior-
ment, en el nivell III, encara hi predominen 
les condicions fredes, però en el nivell II aug-
menta la humitat. En el nivell I es produeix un 
augment de les precipitacions turmentoses que 
erosionen els vessants (amb taxes de sedimen-
tació elevades) en condicions de semiaridesa 
i pulsacions d’humitat i fred (Bergadà, 1998, 
p. 79-80).

  La seqüència arqueològica  
de la Cova del Parco

Els diversos materials arqueològics de la Cova 
del Parco exhumats durant les intervencions 
del doctor Maluquer de Motes i dipositats en el 
Museu del Montsec, a la veïna localitat d’Arte-
sa de Segre, demostren l’existència d’ocupaci-
ons neolítiques diverses des del Neolític cardial 
al recent, així com del III mil·lenni –Campani-
forme i del Bronze inicial (Petit, 1996).

Les intervencions dutes a terme per l’equip 
del Seminari d’Estudis i Recerques Prehistò-
riques (SERP) des del 1987 han permès docu-
mentar una seqüència cultural que presenta a 
hores d’ara tres etapes.

En primer lloc, en les restes que quedaven 
dels nivells neolítics gairebé exhaurits, es do-
cumentà la part basal d’una estructura d’em-
magatzematge (sitja) datada a partir de restes 
de carbó en 6120±90BP (GrN-20058); el con-

Figura 2. Perfil estratigràfic oest de la Cala 
Maluquer (segons Bergadà, 1.999)
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tingut ceràmic situava la seva fase d’abando-
nament durant el Neolític antic (cardial final/
Epicardial), moment en què es va reutilitzar 
com a escombrera amb abundants vestigis de 
femta i cendres (Petit, 1996; Oms, 2014). 

En segon lloc, es va dur a terme l’excava-
ció i el registre dels nivells epipaleolítics del 
jaciment entre els anys 1993 i 1999. La pre-
sència d’aquesta fase cronològica havia pas-
sat inadvertida amb anterioritat. I, de fet, fou 
la primera vegada que es documentava a les 
terres de Ponent la presència de la seqüència 
“clàssica” epipaleolítica definida per J. Fortea, 
amb uns nivells microlaminars als quals es 
superposava un nivell amb geomètrics: tri-
angles i segments amb diversos microburins. 
La seva excavació va permetre l’establiment 
de la corresponent seqüència cultural i cro-
nològica. 

Per sota d’un horitzó Epipaleolític geomè-
tric amb unes datacions molt antigues (ni-
vell Ia2, comprès entre unes profunditats de 
–175/–200 cm aprox.), datat a partir de car-
bons provinents de dues estructures de com-
bustió (d’ara endavant EC), EC: 11 i EC12 
en 10930±100BP (GifA95562) i 10770±110BP 
(GifA 95563) respectivament, i una indús-
tria en la qual es documenten microburins 
i geomètrics de tipus sauveterrià (triangles 
i segments de cercle) (Fullola et al., 1998), 
aparegué una fase d’Epipaleolític microla-
minar (nivells Ib i Ic, compresos entre una 
profunditat de –200/–230 cm aprox.), da-
tats a partir també de carbons d’una EC, la 
EC15a en 11430±60BP (OxA8656) (Fullola 
et al., 2004).

Finalment, per sota d’aquest Epipaleolític 
microlaminar, i després d’un episodi d’aban-
donament, documentem una fase estrati-
gràficament molt precisa (profunditat entre 
–230/–240 cm aprox.) datada en 12605±60 BP 
(OxA 10796) que es correspon amb l’última 
ocupació del Magdalenià superior final (nivell 
II), separada de la resta de la seqüència d’ocu-
pacions magdalenianes per una gran caiguda 
de blocs (–240/–260 cm aprox.), després de 
la qual es desenvolupa la seqüència d’ocupa-
cions magdalenianes que s’està excavant fins 
avui dia.

  El Magdalenià de la Cova del 
Parco: datacions de carboni 14

La seqüència sedimentària analitzada per M. 
M. Bergadà (1998) fou datada radiocarbònica-
ment en un principi a partir de mostres antra-
cològiques extretes del mateix tall estratigràfic 
per ella descrit. Al llarg dels anys de treballs 
arqueològics s’han datat carbons recuperats de 
l’excavació en extensió de diverses EC que ens 
han permès establir la seqüència cronològica 
que a continuació detallem.

Així, diferenciem un Magdalenià superior 
final datat en 12460±60BP (OxA10797) (z –269 
cm) i 12560±130BP (OxA10835) (z –271 cm) –
la data 13175±60BP corresponent a OxA10798, 
provinent d’un carbó recuperat de l’interior de 
l’EC19 (z ≅ –273 cm), no la considerem vàlida– 
d’un Magdalenià superior, que situa el seu inici 
a cotes compreses entre –280/–285 cm partint 
de la base de la documentació de triangles 
escalens allargats i que compta amb diverses 
datacions: 12995±50BP (OxA13597) (z ≅ –285 
cm), 13025±50BP (OxA13596) (z –280 cm) i 
13095±55BP (OxA17730) (z –293,5cm).

La progressiva desaparició d’aquests ele-
ments lítics, l’aparició de diversos canvis 
tecnològics (p. ex., en els mòduls dels su-
ports laminars), tipològics (nous tipus d’at-
zagaies) i funcionals (en la dinàmica de les 
ocupacions de l’espai habitable), així com les 
darreres datacions radiomètriques obtingu-
des, 13255±50BP (OxA29336) (z –322 cm) 
i 13475±50BP (z –318 cm), ens plantegen la 
hipòtesi de situar-nos ja en ocupacions per-
tanyents al Magdalenià mitjà. 

  Principals característiques  
de les ocupacions magdalenianes 
de la Cova del Parco

Presentarem a continuació un resum, conve-
nientment sintètic, del que han estat les inter-
vencions arqueològiques a la Cova del Parco 
amb relació als nivells magdalenians. Aquesta 
presentació serà necessàriament incompleta, 
ja que les dades proporcionades pel treball de 
camp no paren d’incrementar-se.
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Dinàmica d’ocupació de l’espai

Volem iniciar aquesta explicació assenyalant 
que l’excavació sobre una extensió de 40 m2 de 
les ocupacions magdalenianes de la Cova del 
Parco no és un fet casual. Una de les nostres 
principals prioritats, en el moment d’abordar 
l’estudi del Magdalenià en aquest jaciment, 
ha estat desenvolupar-ho des d’una perspec-
tiva socioeconòmica i dels comportaments 
humans; per aquest motiu hem dut a terme 
una excavació en extensió, que ens ha permès 
observar les relacions espacials entre els múl-
tiples vestigis (artefactes, ecofactes i estructu-
res). Esment especial mereixen per a nosaltres 
les llars de foc (EC), ja que considerem que 
és al seu voltant que s’articulen la major part 
de les activitats productives, socials i culturals 
de les comunitats en estudi, motiu pel qual 
han rebut al llarg d’aquests anys una espe-
cial atenció per part de l’equip investigador. 
No hem d’oblidar, però, que el nostre treball 
ha de fer front a un problema important: la 
trinxera-sondeig realitzada el 1984 pel doctor 
Maluquer de Motes, que va seccionar longi-
tudinalment i pel bell mig el jaciment i en va 
afectar tota la seqüència arqueològica, motiu 
pel qual, d’una banda, no podem establir amb 
absoluta certitud la continuïtat estratigràfica 
horitzontal entre les activitats desenvolupades 
en cadascun dels àmbits en què va quedar di-
vidit el jaciment després d’aquesta actuació, 
recordem-ho: a la dreta, l’espai definit prò-
piament com a cova i, a l’esquerra, l’àmbit 
considerat més extern o abric. A més, d’altra 
banda, la trinxera i la seva metodologia d’ex-
cavació sense gairebé registre va suposar la 
pèrdua irremissible de la informació contex-
tual associada als vestigis recuperats, fet que 
va comportar que aquests materials no hagin 
estat res més que una simple col·lecció de la 
qual l’interès de l’estudi és relatiu.

Les ocupacions magdalenianes de la Cova 
del Parco es caracteritzen per una gran com-
plexitat, posada de manifest per diversos ele-
ments. En primer lloc, pel nombre i diversitat 
de les estructures descobertes i excavades; per 
una banda, comptem amb les EC, que presen-
ten una àmplia diversitat morfològica i segu-

rament funcional: planes sense delimitació, 
o delimitades per una corona de pedres i un 
enllosat, i en cubeta, ja sigui aquesta simple o 
doble (Fig. 3); i, per una altra banda, comptem 
amb el que hem anomenat dipòsit de restes de 
talla (DRT), que definim com a acumulaci-
ons en una superfície molt reduïda de restes 
de talla procedents d’un procés tècnic concret 
(Mangado et al., 2009 i 2010). En segon lloc, la 
complexitat ha quedat evidenciada a partir de 
la varietat d’activitats documentades gràcies a 
la diversitat tipològica i funcional dels utillatges 
lítics (Calvo, 2004) i sobre matèries dures ani-
mals (Tejero, 2005); així ho certifiquen tant la 
fabricació com la reparació d’instrumental lític 
(Langlais, 2004 i 2010) i ossi (Tejero i Fullola, 
2008), com el treball de la pell en les diverses 
fases de la seva cadena operativa (Calvo, 2004). 

Pel que respecta al Magdalenià superior 
final, els estudis de distribució espacial dels 
vestigis, així com les anàlisis de les principals 
característiques de les estructures de combus-
tió (tipologia, microestratigrafia i contingut) 
ens demostren una ocupació important i mul-
tifuncional de l’àrea central de l’àmbit de la 
cova, on juntament amb la funcionalitat culi-
nària de les llars –associades a abundants restes 
de fauna cremada– hi ha altres tipus d’activi-
tats, bàsicament de tipus laboral: treball lític, 
ossi, de la pell… Dins d’aquest àmbit, aquelles 
zones més properes a les parets manifesten la 
seva marginalitat funcional, i es reserven princi-
palment com a àrees d’acumulació de rebutjos, 
puix que en aquestes es recuperen bàsicament 
restes faunístiques d’escàs o nul valor alimentari 
i vestigis lítics desestimats per a la producció 
(Mangado et al., 2006-2007). També el sector 
més extern, o àmbit de l’abric, es caracteritza 
per aquest comportament marginal, en el qual 
es desenvolupen tan sols algunes activitats de 
tipus laboral, com el possible fumat de la pell o 
d’aliments (Bergadà, 1998, p. 77-79).

Aquest comportament, tan marcadament 
diferenciat en l’ús dels espais pel que respecta 
a les activitats que s’hi documenten, es veu-
rà modificat a mesura que aprofundim en el 
Magdalenià superior. Així, les EC relaciona-
des amb aquest moment cronocultural aug-
menten la seva presència i reutilització en el 
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Figura 3. Diverses estructures de combustió de la Cova del Parco. EC40 llar amb doble corona de pedres; EC28 
Llar simple delimitada per una corona de pedres; EC38 Llar amb cuveta i amb diverses fases d’utilització
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sector extern –o de l’abric–, i manifesten a la 
vegada una tan gran variabilitat tipològica com 
funcional; d’aquesta manera, junt a les acti-
vitats merament de senyalització de l’indret i 
il·luminació, apareixen les activitats laborals 
de talla lítica associades a aquestes estructures, 
cosa que ens ha permès fins i tot establir re-
muntatges tecnològics entre diversos conjunts 
de vestigis lítics de petrologia precisa. 

Les altres estructures que ens han evidenciat 
la complexitat de les ocupacions dutes a terme 
pels caçadors recol·lectors magdalenians són el 
que ja hem definit anteriorment com a DRT, 
que ens han permès fins i tot reconstruir en 
alguns casos comportaments de mobilitat in-
terna (Mangado et al., 2006-2007).

La gestió dels recursos al llarg del Magda-
lenià de la Cova del Parco

Els estudis duts a terme al llarg d’aquests anys 
no han permès tan sols una certa mirada in-
trasite cap a l’organització de l’espai de treball 
i vida dels ocupants magdalenians de la Cova 
del Parco, sinó que també ens han resultat bà-
sics per dur a terme una certa visió cap a l’ex-
terior, extrasite, més enllà del mateix jaciment, 
per conèixer quina fou la gestió del territori i 
dels seus recursos per part d’aquestes comu-
nitats. En aquest sentit, hem observat també 
algunes diferències entre el Magdalenià supe-
rior final i el Magdalenià superior. 

Els recursos abiòtics

Al llarg del període analitzat en aquesta Tri-
buna hem documentat la presència de deter-
minats tipus de sílex, que han estat objecte de 
caracteritzacions arqueopetrològiques deta-
llades que posen de manifest com, de manera 
progressiva, es va produint una certa reducció 
en la variabilitat dels tipus de sílex utilitzats, 
ja que les varietats més llunyanes no apareixen 
representades durant el Magdalenià superior 
final, en el que podem considerar un cert pro-
cés de regionalització dels territoris pel que fa 
a l’explotació dels recursos. D’aquesta manera, 

a les fases més antigues de la seqüència estu-
diada fins avui dia (el Magdalenià superior), 
hem pogut evidenciar la presència, tot i que 
en nombre escàs, de materials procedents de 
llargues o molt llargues distàncies, que supe-
ren àmpliament el rang regional de desplaça-
ments; aquests materials foren introduïts en el 
jaciment, tant en forma de suports laminars ja 
tallats, com de petits nuclis configurats per a 
l’obtenció de laminetes. Aquestes dades, que 
formen part de la tesi doctoral d’un de nosaltres 
(Sánchez 2015), posen de manifest un compor-
tament d’aprovisionament de materials silicis 
sobre l’eix de les llargues distàncies, que engloba 
tant ambdues vessants pirinenques com alguns 
territoris veïns, ja no estrictament pirinencs, 
circumstància que ens demostra una àmplia 
mobilitat d’aquests grups del Magdalenià supe-
rior; aquesta mobilitat es veurà reduïda progres-
sivament al llarg del Magdalenià superior final, 
durant el qual els materials silicis documentats 
són d’adscripció regional, per acabar adoptant 
un règim de recursos lítics fonamentalment lo-
cal durant les ocupacions dels darrers caçadors-
recol·lectors, ja holocens. 

Les cadenes operatives lítiques per a la pro-
ducció de l’utillatge, associades a aquests re-
cursos silicis, presenten també al llarg de la 
seqüència analitzada un progressiu compor-
tament adaptatiu, tant a les característiques 
mètriques com a l’aptitud a la talla de les ma-
tèries primeres emprades per a la realització de 
l’utillatge. D’aquesta manera, durant el Magda-
lenià superior el mòdul laminar presenta tant 
làmines com laminetes, tallades en el mateix 
jaciment a partir de la seqüència de reducció de 
nuclis de matèries primeres de qualitat eleva-
da i de morfologies principalment piramidals 
i prismàtiques, i es recuperen també part dels 
vestigis de manteniment dels nuclis (ascles i 
ascles corticals) per a la confecció d’utillatge 
domèstic variat (gratadors, rascadores, burins, 
perforadors, etc.). Progressivament assistirem 
a l’explotació de mòduls menors de matèria 
primera, motiu pel qual en el jaciment es ge-
nera un major nombre de laminetes que de 
làmines; aquestes últimes sembla que en part 
arribarien tallades al jaciment com a suports 
o, fins i tot, com a utillatge (alguns gratadors i 
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burins així sembla que ho manifesten); al ma-
teix temps que les activitats de configuració i 
manteniment dels nuclis de laminetes es sim-
plifiquen, puix que es recorre principalment 
a l’explotació de volums de matèria primera 
de menor mida i sovint mitjançant esquemes 
senzills, a partir d’arestes d’inici de l’explotació 
d’origen natural (Langlais, 2010). En conse-
qüència, l’utillatge es ressent d’aquesta circum-

stància i progressivament es recorre a majors 
quantitats de sílex local de menor aptitud per 
a la talla per a l’elaboració dels diversos tipus 
d’instrumental lític (Mangado, 2005).

Pel que fa a la tipologia, l’instrumental lític 
dels nivells magdalenians de la Cova del Parco 
es troba àmpliament dominat pels elements ci-
negètics al llarg de tota la seqüència exhumada 
(Fig. 4). El predomini de laminetes i puntes 

Figura 4. Indústria lítica dels nivells magdalenians de la Cova del Parco.  
1. Elements de dors rebaixat. 2 a 5: burins sobre làmina. 6 a 8: Gratadors sobre làmina.  
9: Fragment distal de làmina retocada. (Dibuixos: Ramón Álvarez)
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de dors de retoc abrupte manifesta una àm-
plia variabilitat tipològica, en la qual destaca 
la presència de les laminetes de dors truncades 
(LDT), element que hem emprat com a mar-
cador cultural per indicar la transició entre la 
fase final i la superior del Magdalenià. El con-
junt cinegètic s’acompanya d’utillatge domèstic 
que manifesta l’àmplia diversitat d’activitats 
laborals desenvolupades en el jaciment, tant 
pel que fa al treball de les pells (Calvo, 2004) 

com en el de l’elaboració i manteniment de 
l’utillatge ossi (Tejero i Fullola, 2008).

Els recursos biòtics

La indústria en matèries dures d’origen ani-
mal de la Cova del Parco comprèn dos grans 
apartats (Fig. 5). El primer es refereix a l’equi-
pament domèstic i cinegètic fabricat en os i en 

Figura 5. Indústria òssia i malacologia dels nivells magdalenians de la Cova del Parco.  
1: fragment d’allisador. 2: base d’atzagaia. 3: extremitat distal d’atzagaia. 4: agulla.  
5: malacologia marina i fluvial perforada (Dibuixos: Ramón Álvarez)
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banya de cèrvid. En segon lloc, comptem amb 
un conjunt d’elements d’abillament personal 
que, amb l’excepció de dos penjolls confegits 
sobre dents canines atrofiades de cérvol, van 
ser elaborats a partir de les closques de diver-
ses espècies malacològiques. Ambdues entitats 
del registre arqueològic material de la Cova del 
Parco constitueixen un conjunt notable, tant 
des d’un punt de vista numèric, com molt es-
pecialment des d’una perspectiva qualitativa, 
atès que inclouen no tan sols objectes acabats, 
sinó també altres elements “tècnics” (restes 
de fabricació, peces en curs d’elaboració, su-
ports…). Aquests darrers resulten imprescin-
dibles per reconstituir els esquemes tècnics 
operatius d’explotació de les matèries orgàni-
ques d’origen animal.

Aquest aspecte constitueix precisament 
la major aportació de la indústria òssia de la 
Cova del Parco al coneixement de les ocupaci-
ons magdalenianes del jaciment i per extensió 
del Magdalenià a la península Ibèrica. Si bé 
el desenvolupament de la tecnologia òssia és 
relativament recent, amb relació a la tecnologia 
lítica, ha quedat àmpliament demostrat el seu 
potencial enorme per al millor coneixement 
dels aspectes paleoetnogràfics dels caçadors-
recol·lectors del Paleolític superior (Averbouh, 
2000).

Els resultats de les anàlisis dutes a terme de-
mostren que l’esquema operatiu de l’explotació 
tecnològica de l’os i la banya està orientat a 
l’obtenció de suports de tipus vareta (baguette) 
mitjançant el procediment del doble ranurat 
longitudinal (Tejero, 2005; Tejero et al., 2010). 
En el cas de l’os, els blocs a explotar es selec-
cionen segurament d’entre les restes òssies de 
rebuig de la cadena alimentària, sense que es 
puguin observar patrons específics de fractu-
ració de caràcter tècnic. La fauna recuperada 
en els nivells magdalenians de la Cova del Par-
co són fonamentalment restes de cabra (Nadal, 
1998). Les banyes treballades, en tots els casos 
de cérvol (Cervus elaphus), procedeixen proba-
blement de la recol·lecció de banyes de muda, 
si tenim en compte les seves característiques de 
gruix del teixit cortical i l’escassa presència de 
cérvols entre les espècies caçades. Els suports 
en os i en banya són transformats, mitjançant 

un raspat integral, en agulles i atzagaies, res-
pectivament. Aquesta correspondència entre 
matèria primera i tipus d’objecte, que no és 
exclusiva del Magdalenià, està relacionada amb 
les propietats estructurals de cada matèria, que 
les fan més eficients en tasques de transforma-
ció (os) o com a elements de projectil (banya) 
(Christensen i Tejero, en premsa).

Pel que fa als objectes d’abillament perso-
nal, la Cova del Parco n’ha proporcionat en els 
nivells magdalenians un conjunt que supera 
el centenar de peces, amb una destacada pre-
sència de gasteròpodes marins (Homalopoma 
sanguineun i Cyclope neritea) i fluvials (Theo-
doxus fluviatilis) (Tejero, 2005; Estrada, 2009; 
Estrada et al., 2010). Les closques dels diferents 
taxons esmentats, algunes de les quals conser-
ven vestigis d’ocre, foren perforades proba-
blement mitjançant una percussió indirecta. 
L’aplicació d’aquesta tècnica per a la perfora-
ció sobre espècies de mida molt reduïda i de 
parets poc gruixudes requerí un control molt 
precís. Aquesta circumstància posa de mani-
fest un alt grau de mestratge tècnic per part 
dels artesans magdalenians. Al mateix temps, 
la selecció de poques espècies precises –difícils 
de treballar– d’entre un ampli ventall dispo-
nible de mol·luscs indica una elecció guiada 
per criteris culturals i no de disponibilitat o 
eficiència tècnica. 

Malgrat l’exposat fins ara, la majoria d’ele-
ments faunístics documentats durant el Mag-
dalenià de la Cova del Parco correspon a restes 
abandonades de la fauna caçada i consumida. 
El seu estat de conservació és força precari, ja 
que apareix molt fragmentada. Tot i amb això, 
ha estat possible en nombroses ocasions identi-
ficar cut-marks, que demostren una explotació 
intensiva de les preses, fonamentalment Capra 
pyrenaica. 

  Cova del Parco: vint-i-cinc anys 
de difusió del coneixement

Al llarg d’aquest temps la recerca a la Cova 
del Parco ha generat un nombre important de 
treballs científics. En primer lloc volem men-
cionar les sis tesis doctorals que de manera to-
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tal o parcial han versat sobre aquest jaciment 
basant-se en les dades obtingudes els darrers 
vint-i-cinc anys (Bergadà, 1998; Nadal, 1998; 
Calvo, 2004; Mangado, 2005; Langlais, 2010; 
Sánchez, 2015). A aquestes cal afegir vuit me-
mòries de llicenciatura, diplomes d’estudis 
avançats (DEA) alguns publicats (Bergadà, 
1991; Calvo, 1997; Mangado, 1998; Langlais, 
2004; Tejero, 2005), i un centenar d’articles 
apareguts en revistes i en actes d’una cinquan-
tena de congressos nacionals i internacionals.

Aquest també ha estat un període de vint-
i-cinc anys dedicat a la socialització del conei-
xement, un objectiu que s’ha de considerar 
ineluctable si es vol retornar a la societat allò 
que aquesta ens dóna.

La difusió ha anat dirigida sobretot a les 
comunitats més pròximes al jaciment per tal 
d’aproximar-hi la tasca arqueològica que es 
desenvolupava a la cova i alhora convocar-les 
als esdeveniments anuals i fer-les partícips de 
les principals descobertes (jornades de portes 
obertes, conferències, presentacions de llibres, 
tallers…). Totes aquestes activitats han situ-
at el seu epicentre a les poblacions d’Alòs de 
Balaguer i Artesa de Segre, però s’han estès 
també a la comarca de la Noguera (Cubells, 
Agramunt, Balaguer) i a Catalunya (Lleida, 
Barcelona). Dins d’aquest capítol volem des-
tacar per la seva continuïtat la Jornada de 
Prehistòria que anualment es programa per 
iniciativa de l’Associació Cultural Terres del 
Marquesat i que ja ha arribat a la seva tretze-
na edició. A continuació, volem destacar dues 
publicacions de característiques diferents. La 
primera, que vam anomenar Diari de la Cova 
del Parco, dedicada a totes les famílies de la 
població d’Alòs i que es repartí gratuïtament 
pel Nadal de 2006, i el monogràfic publicat 
a la revista Cavall Fort (Petit, Fullola, 1999) 
destinat al públic infantil.

L’interès per difondre el jaciment prehistòric 
de la Cova del Parco s’ha vist plasmat també en 
espais reservats a aquest jaciment en diferents 
museus de Catalunya. De vegades ha estat el 
mateix equip qui n’ha ideat la museografia, cas 
de l’espai expositiu d’Alòs de Balaguer, i d’al-
tres ha prestat la seva col·laboració per tal de 
presentar-lo adequadament (Museu del Mont-

sec, Museu Comarcal de la Noguera i Museu 
d’Història de Catalunya).

A continuació volem assenyalar dues fites 
importants al nostre entendre en el terreny de 
la divulgació del jaciment i dels treballs efectu-
ats pel SERP. La primera fou la de col·laborar 
en el disseny d’un producte audiovisual tot 
participant-hi. Ens referim al documental Sa-
pientíssims, dirigit per Dolors Genovès i pro-
duït per Televisió de Catalunya l’any 2000, en 
el qual la Cova del Parco té un paper destacat. 
Aquest documental ha estat emès diverses ve-
gades per TV3. La segona fita va partir d’una 
proposta del mateix equip i es va tractar de 
l’exposició itinerant “El Parco: 20 anys d’ex-
cavacions”, que es presentà l’estiu de 2006 i 
seguint els propòsits abans esmentats al Local 
Social d’Alòs de Balaguer. El mateix estiu es 
desplaçà al Museu del Montsec d’Artesa de Se-
gre i finalment l’any 2007 a la Facultat de Geo-
grafia i Història de la Universitat de Barcelona. 

Finalment, pel que fa al conjunt dels mitjans 
de comunicació, durant tots aquests anys s’ha 
procurat difondre les novetats esdevingudes 
en cada campanya d’excavacions a la televisió 
(TVE, TV3, C33), ràdio (CatRàdio) i premsa 
escrita (El Segrià, 20Minutos, Diari de Girona, 
Avui, Segre, La Mañana).

Aquesta breu enumeració de la suma de gai-
rebé un centenar d’accions destinades al gran 
públic demostra que aquestes no han estat ni 
ocasionals ni conjunturals, sinó que responen 
a la continuada voluntat del nostre equip d’ex-
cavacions de difondre els resultats i de mostrar 
com l’arqueologia permet reconèixer i donar 
valor a un passat que acaba resultant més “pro-
per” del que hom imagina.

  Conclusions

L’excavació dels nivells magdalenians de la 
Cova del Parco per part d’un equip del SERP 
de la UB ha resultat clau per a la comprensió 
de les ocupacions del Pleistocè final en el nord-
est de la península Ibèrica, tant per la llarga 
seqüència sedimentològica i dades paleo-
ambientals associades, com per la quantitat 
i qualitat dels vestigis culturals (lítics i ossis) 
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i estructurals (llars de foc) exhumats al llarg 
dels anys, que fan d’aquest jaciment un punt 
de referència obligat per a l’estudi global de les 
ocupacions magdalenianes d’ambdues vessants 
dels Pirineus.

Agraïments: Volem aprofitar aquestes línies 
per agrair el suport econòmic rebut al llarg 
d’aquests anys pel Servei d’Arqueologia i Pa-
leontologia de la Generalitat de Catalunya, 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs, els ajuntaments 
d’Artesa de Segre i Alòs de Balaguer i els di-
ferents projectes ministerials i autonòmics, 
d’entre els que destaquen els més recents: HAR 
2011-26193 i SGR 209-01145.
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El jaciment tardorepublicà de Puig Ciutat  
(Oristà, Osona): nous mètodes aplicats  
a l’arqueologia de recerca
Carles Padrós,* Àngels Pujol,** i Roger Sala***

1 Introducció

Presentem tot seguit els plantejaments, la me
todologia i les tècniques emprades al jaciment 
romà republicà de Puig Ciutat (Oristà, Osona), 
així com els resultats dels treballs realitzats al 
jaciment. 

El projecte de recerca en el qual s’emmarca 
la investigació és: “Exploració i avaluació del 
poblament protohistòric a l’àrea del Lluçanès”, 
iniciat l’any 2010 i previst per a una durada de 
sis anys (Sala, Pujol i Padrós, 2010). El projec
te es centra especialment en l’assentament de 
Puig Ciutat i pretén convertir aquest jaciment 
en un camp de proves per a la prospecció geo
física i les innovacions metodològiques, tant en 
el treball de camp com en l’anàlisi de dades de 
tots els orígens. L’equip compta per a aquesta 
tasca amb membres de l’empresa SOT Pros
pecció Arqueològica. Tot i ser un dels pilars 
del projecte, la geofísica no és l’únic element 
de noves tecnologies que s’està implantant a 
Puig Ciutat i l’entorn, i es realitzen prospec

cions sistemàtiques amb detectors de metalls i 
GPS, l’ús sistemàtic de l’estació total, la imple
mentació d’un sistema d’informació geogràfica 
(SIG) micro del jaciment i macro del Lluçanès, 
ús de dades lidar, fotogrametries, a més de la 
col·laboració amb la universitat i els centres 
de recerca per compartir dades i aconseguir 
sinergies que afavoreixin el coneixement del 
jaciment i el seu entorn. També es té en consi
deració la part de didàctica i museografia com 
a retorn a la societat de la feina de caràcter ci
entífic que s’està desenvolupant en el projecte. 
Algunes de les eines que es valoren en aquest 
apartat són la reconstrucció a partir de realitat 
augmentada i la idea de museu a l’aire lliure 
que s’està potenciant des d’EXARC (exarc.net).

Després de l’assoliment de la informació 
prèvia a l’excavació del jaciment, disposem 
d’un gran volum de dades que ens faciliten la 
localització d’estructures (positives i negati
ves), així com de combustions o presència de 
metalls, que ha de servir per facilitar i millorar 
la feina en el moment de la seva excavació, o 

*** Institut Català d’Arqueologia Clàssica / GIRA

*** GIRA

*** SOT Prospecció Arqueològica / GIRA
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donar coherència i agilitat a la mateixa inter
venció. Aquests avantatges tècnics previs, du
rant i després de l’excavació han de permetre 
ser més exhaustius i capaços de documentar 
el màxim d’elements possibles. Presentem els 
treballs arqueològics realitzats durant els tres 
primers anys del projecte de Puig Ciutat i el 
seu entorn. 

2	 Situació	geogràfica

El jaciment de Puig Ciutat es troba situat al 
centre del terme municipal d’Oristà (Osona), 
un municipi de 68,5 km2 a l’àrea limítrofa de 
la comarca d’Osona amb el Bages i el Bergadà. 
O, el que és el mateix, a l’extrem sud de l’altiplà 
del Lluçanès (Fig. 1). 

El jaciment de Puig Ciutat s’ubica en el turó 
homònim de 530 m d’altitud i 5,1 ha de super
fície (Fig. 2), als peus del qual es troba la masia 
de La Fàbrega, d’origen medieval. El turó de 
Puig Ciutat és voltat per la riera Gavarresa, eix 
vertebrador de l’altiplà del Lluçanès, i per un 
dels seus afluents, el torrent d’Olost, els quals 
conf lueixen uns metres al sud de l’assenta
ment. El pas de la riera Gavarresa arran dels 

vessants nord i oest del turó ha configurat en 
aquests costats un cingle d’uns 50 m d’alçada.

3 Antecedents de la recerca

A principis dels anys vuitanta uns treballs 
d’extracció de grava al cim del turó van posar 
al descobert abundant material arqueològic 
d’època ibèrica i romana. Durant el principi de 
la mateixa dècada, el recentment creat Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 
va fer una visita al jaciment en la persona de 
Joaquim Arxé, que va constatar la importància 
del jaciment.

La notícia de la descoberta de material ar
queològic va suposar una crida per a diversos 
excavadors clandestins, especialment de la 
zona, que iniciaren l’espoli sistemàtic de l’as
sentament, segons es recull a la fitxa de l’In
ventari del Patrimoni Arqueològic de Catalu
nya. Tot i així no es va prendre cap mesura 
per a la seva protecció, i l’activitat clandestina 
continuà al llarg de tota la dècada dels noranta 
del segle passat i fins avui. 

Les primeres tasques de recerca plenament 
científica al jaciment es remunten a l’any 2005. 

Figura 1. Ubicació de Puig Ciutat a la zona del Lluçanès (font: ICC).



Padrós, C.;  Pujol, A.  i  Sala, R. • El jaciment de Puig Ciutat 102

Figura 2. Mapa de relleus LIDAR del turó de Puig Ciutat i el seu entorn immediat (font: SOT).

En aquell moment, l’equip de l’empresa SOT 
Prospecció Arqueològica, liderat per l’arque
òleg Roger Sala, va posar en marxa l’estudi 
“Projecte Lluçanès. Recerca i avaluació del pa
trimoni arqueològic” (Sala i Lafuente, 2005), 
amb el qual es pretenia explorar mitjançant 
la prospecció geofísica diversos jaciments ar
queològics de l’altiplà anteriors a l’any 1000 i 
que fins aquell moment restaven del tot inèdits.

Dins d’aquest estudi es va incloure el jaci
ment de Puig Ciutat, en el qual es va fer una 
primera exploració mitjançant una prospecció 
geomagnètica i de georadar en el camp central 
del cim del turó (zona 1) (Fig. 3). Els resultats 
van mostrar una densa trama urbana amb un 
mínim de dos carrers perpendiculars, al centre 
de la qual destacava un edifici de planta qua
drada amb una orientació diferent de la que 
presenten la resta d’estances (Sala i Lafuente, 
2005).

Dos anys més tard, el 2007, el mateix equip 
de SOT, en col·laboració amb el doctor Dean 

Goodman, va realitzar un nou test amb el geo
radar a l’àrea de més altitud del jaciment (zona 
7). En aquesta ocasió es va poder comprovar 
com en aquell punt la roca mare es trobava 
molt a prop de la superfície, i no va ser possible 
detectar cap resta d’interès arqueològic (Sala i 
Lafuente, 2007, p. 234238).

4 Projecte actual

El projecte de recerca, “Exploració i avaluació 
del poblament protohistòric a l’àrea del Lluça
nès” (Sala, Pujol i Padrós, 2010), ha estat avalat 
científicament pel Museu d’Arqueologia de Ca
talunya i promogut per l’Ajuntament d’Oris
tà i el Consorci del Lluçanès. Es tracte d’un 
projecte marc de sis anys en el qual el punt 
principal és l’excavació del jaciment de Puig 
Ciutat. Els objectius bàsics del projecte són el 
coneixement dels sistemes de poblament a la 
protohistòria a la zona del Lluçanès i la seva 
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evolució al llarg el temps, la determinació ter
ritorial del poblament ibèric i romà a l’àrea del 
Lluçanès i l’anàlisi del procés de romanització 
i del canvi que aquest suposà en l’organització 
territorial. 

La creixent manca de recursos per a la 
investigació arqueològica fa necessària una 
recerca creativa que permeti maximitzar la 
relació recursos/resultats. Puig Ciutat és el 
primer test-site a Catalunya on es volen assa
jar nous mètodes i tècniques de manera sis
temàtica; aquest és un altre dels grans eixos 
del projecte.

Finalment, es pretén donar valor al patri
moni arqueològic de la zona, tant per la seva 
importància científica, com pel paper que pot 
tenir com a factor de desenvolupament regio
nal en la inclusió de la zona en les rutes de 
turisme cultural. 

5 Recerca i innovació metodològica

Partint de la constatació que la tendència ac
tual en la metodologia i l’anàlisi arqueològi
ques apunta a una diversificació de les fonts 
d’informació i a l’optimització dels recursos 
disponibles, un dels objectius plantejats des 
de l’inici del projecte és l’assaig de mètodes 
i tècniques procedents de tots els camps que 
permetin avançar en aquests dos grans vectors.

Per una banda, la diversificació de fonts 
d’informació, amb la incorporació de dades 
de camps com la geofísica, la teledetecció o les 
anàlisis de mostres, pretén oferir a l’equip un 
ventall d’informació més ampli per augmentar 
la consistència de la interpretació arqueològica 
i l’ampliació del focus científic amb contextos 
més amplis.

Per una altra banda, la precarietat de recur
sos disponibles per a la recerca arqueològica 
ha esdevingut un fet comú a la majoria de 

Figura 3. Zonificació de Puig Ciutat i el seu entorn més immediat (La zona 11 correspon a la muralla com a 
estructura, i no es representa en el plànol general). Ubicació dels sectors excavats a Puig Ciutat 2010-2012.
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projectes actuals a Catalunya, de manera que 
la recerca en mètodes que millorin la relació 
costinformació s’ha convertit en un camp de 
recerca de màxima vigència.

D’acord amb aquestes prioritats, s’han posat 
en marxa experiments i avaluacions metodolò
gics en diversos aspectes de la recerca aplicada 
a Puig Ciutat, amb l’objectiu de generar líni
es d’investigació paral·leles a l’excavació que 
permetin millorar els rendiments d’aquesta 
i alhora una producció científica derivada de 
l’experimentació.

Bona part d’aquesta experimentació es basa 
en el registre i estudi d’informació digital i ge
oreferenciada, de manera que la implementa
ció d’un entorn SIG del jaciment és el pas més 
important per a la creació d’un marc d’estudi 
comú a tot l’equip que permeti l’anàlisi cre
uada de diverses fonts d’informació. La im
plementació d’aquest sistema SIG, encara en 
curs, s’ha basat en l’ús del programari Quan
tumGIS, de codi obert.

El sistema de capes SIG inclou informació 
cartogràfica de tot tipus (imatge aèria, mul
tiespectral, MDT, lidar), majoritàriament 
procedent de les fonts digitals de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, a les quals s’han 
afegit els resultats de les prospeccions geofísi
ques realitzades al jaciment (magnetometria, 
georadar, EMI, resistència elèctrica). Com 
veurem, el SIG té per objectiu contenir to
tes aquestes capes d’informació en el mateix 
marc on s’inscriu el registre arqueològic (plà
nols vectorials d’excavació, fotogrametria ge
neral i de detall, sondejos, etc.) de manera que 
es disposa de la possibilitat d’anàlisi creuada 
de gran quantitat de dades dins d’un mateix 
entorn espacial. 

S’han dividit les àrees de recerca en quatre 
grans àmbits: metodologia de camp, explora
ció i anàlisi espacial, didàctica i comunicació i 
geofísica aplicada.

a. Metodologia de camp

El fet que l’excavació arqueològica sigui des
tructiva, en el sentit que implica l’alteració de 
la disposició dels objectes del subsòl per al seu 

registre, obliga a mantenir com a focus d’in
terès qualsevol millora en la descripció del re
gistre arqueològic. 

L’excavació estratigràfica no ha experimen
tat grans canvis de concepte des de la seva im
plantació generalitzada en les investigacions 
arqueològiques al final del segle xx (Harris, 
1979; Carandini, 1997), tot i que en la darrera 
dècada l’ús de noves eines aplicables al registre 
topogràfic (laserscanning, fotogrametria) o al 
registre dels materials ha aportat possibilitats 
d’un registre més acurat i, en conseqüència, un 
major potencial científic.

Per altra banda, la inclusió de la geofísica 
com a eina de planificació de les interven cions 
també ha aportat nous reptes en l’anàlisi com
parada entre les dades de prospecció i les re
sultants de l’excavació. Així doncs, durant les 
campanyes d’excavació s’han inclòs tres vies 
d’experimentació i de recollida de dades.

Avaluació d’ús de detectors de metalls  
en excavació

Atesa l’abundància de materials metàl·lics als 
nivells de destrucció del segle i aC, s’ha aplicat 
l’ús de detectors de metalls en la revisió de les 
terreres d’excavació des de l’inici del projecte, i 
s’ha constatat la recuperació freqüent d’objec
tes que passen desapercebuts durant l’excava
ció. Des de la campanya de 2012 s’estan reco
pilant dades d’aquestes revisions per generar 
un estudi quantitatiu.

La metodologia d’aquest estudi consisteix 
en el rastreig georeferenciat amb detector de 
metalls previ a l’excavació i el dipòsit dels se
diments extrets en terreres separades per cada 
estrat, que posteriorment es revisen també 
amb detectors de metalls. D’aquesta manera 
s’estudia el nombre d’objectes detectats prè
viament a l’excavació i els recuperats a les ter
reres, i es comparen aquests resultats amb els 
objectes arqueològics recuperats en context. 
Els resultats d’aquesta anàlisi permetran l’es
tudi de l’efectivitat dels detectors de metalls 
en la localització d’objectes, la seva capacitat 
d’individualització d’objectes, i alhora un es
tudi de l’efectivitat dels mètodes d’excavació 
tradicionals. 
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Nous formats de registre arqueològic

La complexitat de l’estudi de nivells de destruc
ció com els localitzats a Puig Ciutat afegeix a les 
dificultats de registre topogràfic habitual la ne
cessitat d’obtenir visualitzacions de la disposició 
dels objectes i les restes tan acurades com sigui 
possible, i que permetin afrontar la interpreta
ció arqueològica amb el màxim d’informació 
possible. Per afrontar aquesta necessitat d’un 
registre com més ric millor, s’ha aplicat el regis
tre fotogramètric complementari a la descripció 
topogràfica habitual, i s’han generat imatges or
tocorregides de bona part dels sectors excavats a 
la zona 2, i també imatges de detall sobre grups 
de peces específics per analitzarne la disposició 
amb posterioritat a l’excavació.

b. Exploració i anàlisi espacial

Anàlisi estratègica regional. El projecte de Puig 
Ciutat no es vol restringir a l’estudi específic 
del jaciment, si no que pretén estudiar també 
el seu entorn immediat i les possibles interac
cions amb altres assentaments o amb l’organit
zació del territori antic immediat al jaciment. 

Com ja s’ha dit, el procés d’implementació 
d’un entorn SIG de codi obert on s’està concen
trant tota la informació disponible en un mateix 
context espacial permet l’estudi creuat de fonts 
d’informació de diferents orígens i una visió de 
conjunt del rerepaís immediat de Puig Ciutat. 
Per tant, el SIG actua com a dipòsit de la infor
mació i eix de l’anàlisi de les dades.

L’exploració s’ha basat inicialment en el re
coneixement dels punts elevats a l’entorn de 
Puig Ciutat per documentar la presència de 
materials superficials i la revisió dels models 
d’elevació del terreny, junt amb la imatge aè
ria disponible. Atesa la complexitat orogrà
fica de l’entorn del jaciment, l’àrea d’estudi 
s’ha expandit a quatre àrees properes: Pla de 
la Casanova del Bach, Planoguera, Pla Revell 
i Tornamira (Fig. 2), tot i tenint en compte la 
possible ubicació d’un assentament relacionat 
cronològicament amb Puig Ciutat a la carena 
de Sant Sebastià (Oristà), on s’han documentat 
materials coetanis en vessant. 

Com veurem més endavant, la constatació 
de la destrucció violenta i la presència de ma
terials típicament associats a les formacions 
militars romanorepublicanes ha posat de ma
nifest que Puig Ciutat podria haver estat assal
tada per algun tipus de cos militar organitzat. 
D’acord amb això, l’estudi de l’entorn també 
ha inclòs la hipòtesi de la presència d’algun ti
pus de campament de setge organitzat en els 
punts esmentats. Per confirmar o desmentir 
aquest extrem s’han iniciat una sèrie de pros
peccions reglades amb detectors de metalls i 
ubicació georeferenciada a l’exterior del jaci
ment per recuperar materials de context super
ficial que permetin identificar eventuals zones 
de concentracions atribuïbles a jaciments ar
queològics. Durant la campanya de 2011 es va 
realitzar la primera prospecció a les àrees del 
Collet d’en Roca i el Pla Revell, i es va recupe
rar un bon nombre de tatxes de caligae i alguns 
projectils de fona en aquest entorn, que sembla 
que reforcen la hipòtesi d’un assalt (Padrós, 
Pujol i Ble, en premsa).

Per altra banda, la disposició de models 
d’elevació digitals de precisió (lidar) ha permès 
plantejar una nova via d’estudi, encara en fase 
d’implementació, basada en l’anàlisi espacial 
de les àrees objecte d’estudi. Aquestes anàlisis 
es basen en l’estudi de les línies visuals, eleva
cions relatives entre diferents punts i la relació 
del Lluçanès sud amb el conjunt topogràfic de 
la Catalunya central. L’objectiu final d’aquests 
estudis és tant la localització de punts d’interès 
no evidents en el control del territori, com la 
caracterització topogràfica dels assentaments 
coneguts, de manera que també es pugui gene
rar un model de reconeixement invers.

c. Didàctica i comunicació

El conjunt d’arqueòlegs i especialistes vinculats 
al projecte de Puig Ciutat mantenen una po
sició comuna respecte a la necessitat de donar 
transcendència social a l’arqueologia, tant en el 
seu procés com en els seus resultats. Entenem 
que la finalitat última de l’arqueologia és la ge
neració de coneixement històric i que aquest 
ha de ser un bé col·lectiu. Això obliga a plan
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tejar una relació amb l’entorn social immediat 
(Oristà, Lluçanès, Osona o Catalunya), però 
també a pensar en el jaciment com a futur ob
jecte museístic i pol comunicatiu del Lluçanès 
d’època antiga.

Per tant, a desgrat que el projecte es troba en 
una fase molt inicial, s’ha plantejat un primer 
d’estudi a l’entorn de la comunicació cultural, 
amb el suport del Departament de Didàctica 
del Patrimoni de la Universitat de Barcelona 
(DIDPATRI). El primer pas és la confecció del 
pla de comunicació del jaciment, amb l’objec
tiu de traçar un discurs clar i coherent d’acord 
amb les prioritats estratègiques de comunica
ció del grup d’investigació.

En segon terme, s’ha plantejat també una ini
ciativa per estudiar l’aprofitament de formats 
de registre arqueològic. Atès que la tendència 
en el registre arqueològic va cap a una major 
fidelitat i precisió de la documentació (fotogra
metria, scannerlaser, etc.), cal també estudiar 
l’ús d’aquesta documentació en el discurs di
dàctic adreçat al públic de tot tipus. L’objectiu 
d’aquesta iniciativa és aprofitar els diferents 
formats d’informació digital acumulats pel 
projecte (fotogrametria, vídeo, scannerlaser, 
geofísica, cartografia, etc.) per generar materials 
audiovisuals destinats a l’explicació del procés 
de prospecció i excavació en formats digitals. 

d. Geofísica arqueològica

L’arqueologia catalana té un retard tècnic res
pecte a l’entorn europeu en l’aplicació de les 
tècniques d’imatge no destructiva del subsòl. 
Mentre que països com Alemanya (Baviera), 
Anglaterra o Irlanda mostren estadístiques 
d’aplicació d’entre 300 i 600 ha explorades 
anualment entre 2001 i 2011 (Bonsall, Gaffney 
i Armit, 2013), no coneixem cap estudi similar 
ni per a Catalunya ni per a l’Estat espanyol. És 
evident que aquesta diferència sorgeix d’una 
tradició d’innovació tècnica més arrelada en 
l’arqueologia d’altres països europeus. De fet, 
ni a Catalunya ni a l’Estat espanyol existeixen 
trajectes acadèmics específics per a la geofísi
ca arqueològica, i la major part de la recerca 
aplicada s’ha promogut des de l’entorn privat 

(empreses) o bé des d’àmbits universitaris no 
especialitzats (geologia, enginyeria de mate
rials, física).

La vinculació de SOT Prospecció Arqueo
lògica al projecte de recerca de Puig Ciutat ha 
ofert la possibilitat de crear una doble línia de 
recerca en geofísica arqueològica, centrada en 
l’ús descriptiu de tot tipus de sistemes de pros
pecció, paral·lelament amb l’estudi metodo
lògic comparat dels resultats i les excavacions 
(Sala, Garcia i Tamba, 2012). 

La primera intervenció d’exploració del jaci
ment de Puig Ciutat es va dur a terme el 2005 
(Sala i Lafuente, 2005), com ja s’ha explicat 
anteriorment.

Partint d’aquestes primeres dades, el 2010 
(Sala, Pujol i Padrós, 2010) es va iniciar un pro
grama de descripció sistemàtica del jaciment 
que ha cobert les àrees antigues de cultiu (zo
nes 1, 2 i 3) amb prospeccions amb georadar, 
magnetometria i prospecció electromagnètica. 
Actualment, resten per explorar les àrees bosco
ses del jaciment, que representen prop del 60 % 
de la seva extensió. Els resultats de les primeres 
intervencions han servit de guia per a la selecció 
i ubicació dels primers sondejos d’excavació a les 
zones 1 i 2, però al mateix temps han proporcio
nat material científic per a estudis comparatius, 
tant entre diferents sistemes de prospecció, com 
per avaluar l’efectivitat d’aquests en comparació 
amb els resultats de les excavacions.

Modelatge d’incendis amb dades  
de magnetometria

La termoalteració dels materials provocada 
per un incendi és fàcilment detectable amb 
sistemes de mesura del magnetisme (Aspi
nall, Gaffney i Schmidt, 2008). L’abundància 
d’anomalies magnètiques atribuïbles a com
bustions presents als resultats de les prospec
cions ja era coneguda des de l’any 2005. Tot i 
amb això, la detecció de traces magnètiques 
de termoalteració no implica directament la 
seva interpretació com a restes d’un incendi. 
Hi ha altres estructures i accions atròpiques 
que són susceptibles de termoalteració del sòl, 
com focs ocasionals, forns, cubetes de com
bustió, etc.
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Amb l’inici del projecte actual, el 2010, amb 
la realització de noves prospeccions més acu
rades i l’excavació dels primers sondejos, es va 
posar de manifest la correspondència d’aques
tes anomalies magnètiques amb àmbits incen
diats. Aquest fet va obrir la porta a un estudi 
comparatiu que planteja una caracterització 
dels tipus de senyal magnètica obtinguda sobre 
els àmbits excavats i reconeguts com a incen
diats, per ara el sector 4 (zona 2) i el sondeig 
4 (zona 1). 

Integració de dades mitjançant 
geoestadística

Una altra de les vies d’estudi en l’àmbit de la 
geofísica arqueològica és l’ús de la geoestadís
tica en l’anàlisi creuada de diverses fonts d’in
formació. 

La disponibilitat de dades de diverses pros
peccions geofísiques (georadar, magnètica, 
elèctrica, electromagnètica), models digitals 
del terreny, imatge aèria o fins i tot micro
sondatges mecànics, suma una gran quantitat 
d’informació susceptible de ser estudiada indi
vidualment, però també en conjunt. Els estudis 
de doctorat de Robert Tamba (Universitat de 
Barcelona, DIDPATRI) assagen noves mane
res d’estudiar i correlacionar numèricament les 
dades de diferents orígens per generar anàlisis 
creuades i, en conseqüència, noves possibilitats 
d’interpretació. 

Desenvolupament de sistemes 

L’aplicació intensiva de la geofísica al jaciment 
de Puig Ciutat ha permès també establir anà
lisis comparatives entre sistemes de prospecció 
de diferents fabricants (sistemes de georadar 
IDS, GSSI). També s’han utilitzat les dades de 
referència obtingudes per realitzar tests opera
tius d’un prototipus de sistema de prospecció 
elèctrica V4 que desenvolupa l’empresa SOT 
(Fig. 4). 

6	 Prospecció	geofísica	

Fora dels projectes paral·lels de recerca, s’ha fet 
un ús estrictament funcional de la prospecció 
geofísica per obtenir una primera descripció 
de les antigues zones de cultiu del jaciment que 
ha servit per traçar les prioritats de les excava
cions. Les tasques de prospecció no destructiva 
es divideixen en dos tipus: exploracions exten
sives i tests localitzats, unes i altres han estat 
tan exhaustius com s’ha pogut amb els mitjans 
disponibles, per aportar un coneixement tan 
transversal com fos possible de l’ocupació del 
jaciment.

Es realitzaren prospeccions magnètiques 
i amb georadar sobre els camps de cultiu del 
jaciment (zones 1, 2 i 3) (Fig. 3). D’aquesta 
manera s’obtingué un ventall d’informacions 
ampli que ha permès la selecció de les àrees a 
excavar amb criteris d’interès científic. 

Els mètodes aplicats

La majoria de sistemes de prospecció geofísica 
aplicables a l’arqueologia es basen en la mesura 
de diferents magnituds del sòl de manera or
denada en l’espai a partir de grids (també en el 
temps en el cas del georadar). Expressant gràfi
cament aquestes mesures es generen mapes de 
propietats del subsòl per identificar estructures 
arqueològiques. A Puig Ciutat s’han aplicat sis
temàticament diverses tècniques: magnetome
tria (magnetòmetres, gradiòmetres), resistèn
cia elèctrica en extensió, georadar i prospecció 
d’inducció electromagnètica (EMI).

Figura 4. Tests operatius del prototipus v4.  
Es tracta d’un sistema de mesura de resistivitat 
del sòl d’alta velocitat que esta desenvolupant 
l’empresa SOT Prospecció Arqueològica.
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Resultats de la prospecció geofísica

Zona 1
Els resultats obtinguts en la prospecció mag

nètica i la seva interpretació evidencien que la 
majoria d’anomalies magnètiques s’han in
terpretat com a restes d’elements constructius 
(Fig. 5), però les de major contrast es relacio
nen amb possibles zones de combustió. Així, 
l’esquema interpretatiu derivat de la prospec
ció magnètica indica una trama urbana com
plexa, sense una organització ortogonal clara. 
Dins d’aquesta organització s’aprecien franges 
de polaritat positiva (en blanc en la figura 5) 
que s’interpreten com a possibles carrers. En 
una posició central dins de la zona 1 es loca
litzà un conjunt d’anomalies lineals disposa
des en alineacions gairebé cardinals que s’ha 
anomenat Edifici 1 (Sala i Lafuente, 2005) i 
han estat també estudiats amb georadar IDS 
RIS hiMod, equipat amb antenes duals de 200 
i 600 MHz, que oferí les millors imatges de 
l’edifici (Fig. 5). En l’àrea d’aquest edifici s’ob
tingueren també dades de resistència elèctrica 
amb el sistema Geoscan Research RM15, que 
han ofert bona qualitat en el nivell correspo
nent 0,5 d’obertura.

Al costat sudest de la zona 1 (Fig. 5), les 
tasques de cultiu portaven a la superfície res
tes constructives i ceràmica. Per aquest motiu 
es realitzà un mostreig de geofísica de manera 
molt sistemàtica per permetre obrir un futur 
sondeig (sondeig 4) en aquesta zona; es trac
taria del grup 6, ubicació que es fixà segons els 
resultats de la prospecció magnètica, cobrint 

una àrea de 10,5 × 1,5 m on es detectaren ano
malies d’alt contrast que suggerien una vegada 
més una possible combustió. 

Els resultats obtinguts a la zona 1 es comple
taren amb les informacions obtingudes amb el 
gradiòmetre magnètic, amb descripcions més 
acurades d’alguns dels grups constructius.

Així, es detectaren dos grups d’anomalies 
molt reflectants, anomenats grups 4 i 5 (Fig. 
5). Encara que no es pot descartar que es tracti 
d’algun aflorament geològic, el fet que es de
tectin formes clarament geomètriques indica 
que aquestes anomalies podrien tenir un ori
gen antròpic. En tot cas aquests aspectes hau
ran de ser verificats mitjançant l’obertura de 
sondejos arqueològics.

L’Edifici 3 es detectà al sudoest de la zona 
explorada i és un dels que es defineix amb més 
claredat. A la prospecció magnètica les roderes 
del tractor no havien permès definir morfolo
gies en aquesta zona, encara que s’intuïa l’exis
tència d’estructures arqueològiques. L’Edifici 3 
correspon a una anomalia rectangular de di
mensions aproximades d’11 × 8 m que es detec
ta entre 0,40,7 m sota superfície i on s’observa 
una divisió interna, a més d’altres anomalies 
associades que no es defineixen amb claredat. 

El Grup 7, situat al sud de la zona explo
rada, correspon a un espai on la prospecció 
magnètica havia posat de manifest l’existència 
de combustions, algunes d’importants (Fig. 5). 
No es pot descartar, però, que la poca definició 
dels resultats de georadar als grups 6 i 7 tingui 
a veure amb la superfície d’adquisició, molt ir
regular en la banda central i est del camp.

Figura 5. Resultats de la prospecció magnètica i interpretació urbanística de la Zona 1. 
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El Grup 8, detectat al nordest de la zona 1, 
correspon a una forma constructiva de dimen
sions aproximades de 8 × 6,5 m (Fig. 5), on 
s’observa una estructura interna que divideix 
l’espai en tres parts. La prospecció magnètica 
ja mostrava una gran alteració en aquesta zona, 
si bé no s’havia pogut descriure amb claredat 
la seva morfologia. Aquest punt és on s’excavà 
el sector 6 (Padrós, Pujol i Sala, 2013b, p. 20).

Zona 2
Els resultats de la prospecció magnètica han 

permès obtenir un mapa de les estructures ar
queològiques que mostra nombroses anomalies, 
algunes de les quals mostren evidencies de com
bustió. Tot i així, és amb el georadar (Fig. 6) que 
es mostra més clarament una divisió que travessa 
el camp de nord a sud. Aquesta divisió està ge
nerada per dues anomalies molt reflectants que 
hem anomenat A i B a les figures i que podrien 
correspondre bé a enderrocs o bé a afloraments 
dels nivells geològics. El fet que, sobretot a l’ano
malia B, es detectin divisions internes ens inclina 
a pensar que es tracta d’enderrocs o bé d’aflora
ments geològics que hagin estat retallats. 

A l’est d’aquesta divisió es detecten grups 
d’anomalies ortogonals que identifiquem 
com a elements constructius. Així a l’extrem 
nordest es detecten estructures adossades a la 
muralla, la qual s’havia documentat a partir 
d’un sondeig realitzat durant la precampanya 
de l’any 2010. Basantse en les dades magnèti
ques, el sondeig es va ampliar cap al sud fins a 
trobar el mur de tancament de l’habitació que 
ja s’havia detectat amb la prospecció (Fig. 6), 
localitzant el sector 2. Aquest mateix sistema 
és el que s’ha utilitzat per anar localitzant els 
sectors i estructures adossades a la muralla, 
sectors 3, 7 i 8, a més dels carrers 1 i 2 (Padrós, 
Pujol i Sala, 2013a i 2013b). 

Per altra banda, i encara que algunes parts 
no es defineixen amb claredat, a la part central 
es detecta un altre grup d’anomalies ortogo
nals anomenat com a C a l’esquema interpreta
tiu. Aquest conjunt coincideix amb el grup de 
combustions detectat amb la prospecció mag
nètica, fet pel qual es reforça la hipòtesi que 
es tracta d’un grup d’estructures constructives 
incendiades. Aquest fet va portar a explorar 
aquesta mateixa àrea amb dos sistemes de geo

Figura 6. Resultats de la prospecció amb georadar i interpretació urbanística de la Zona 2. 
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radar (GSSI SIR3000/400 MHz i IDS HiMod 
200+600 MHz). L’objectiu d’aquestes noves 
exploracions és una descripció alternativa de 
les restes arquitectòniques d’aquesta àrea on es 
podria concentrar un incendi. Aquest indret és 
on posteriorment s’obrí el sondeig que definí 
el sector 4.

Resulta molt interessant l’espai sense ano
malies que es dibuixa entre els grups B i C i 
que identifiquem com un possible espai de 
circulació (Fig. 6). Si es confirma que l’extrem 
sud d’aquest espai connecta amb el camí que 
puja des de l’est de la muralla, aquest espai de 
circulació podria estar indicant un accés al re
cinte. A l’oest de la divisió es detecten algunes 
anomalies lineals, però la densitat és molt més 
baixa. Tenint en compte les línies de subso
lador que s’observen i la manca d’anomalies 
identificades com a arqueològiques, no es pot 
descartar que, sobretot a l’extrem sudoest 
del camp, les pràctiques agrícoles hagin creat 
danys importants a les restes arqueològiques 
que hi pogués haver.

Perfils de georadar adquirits amb antenes 
de baixa freqüència

Dels resultats preliminars de les dades preses 
per l’equip de la Universitat Politècnica de 
Catalunya, encapçalat per la doctora Pérez, 
l’any 2011, a la Zona 1 es dedueix que, en 
general, l’estructura de les anomalies regis
trades fa pensar en un terreny aterrassat. 
S’observa un contacte important a profun
ditat, possiblement entre el farcit i el que 
podria ser una capa rocosa i que formaria 
una cubeta. Els elements sedimentaris for
men estructures inclinades que segueixen la 
forma del contacte més profund, encara que 
no de manera totalment paral·lela. Es podria 
tractar de capes de materials sedimentaris 
disposades seguint l’estructura de la possible 
cubeta. 

Els resultats preliminars de les dades preses 
per Miquel Coll, de l’empresa Xpresa Geophy
sics, a la zona 1 mostren anomalies inclinades 
que concorden amb les conclusions facilitades 
per l’equip de la doctora Pérez. 

7 Excavació arqueològica 

Després de les prospeccions geofísiques i al
tres, durant els tres primers anys de projecte 
s’han obert diversos sondejos de dimensions 
i profunditats molt diverses, que han aportat 
uns resultats també molt dispars (Garcia et al., 
2010, p. 685714), així que exposarem aquí els 
que han donat resultats positius. Les estructu
res documentades d’època antiga es situen en 
les zones 1 i 2 (Fig. 3) del jaciment, que són a 
la vegada els dos camps més grans i on resulta 
més senzilla la intervenció arqueològica.

Zona 1

Edifici 1 (sectors 1 i 5)
L’indret on es localitzà l’Edifici 1 estava clar 

abans de fer les noves proves geofísiques, per 
l’estudi que SOT havia realitzat en bona part 
de la zona 1, l’any 2005 (Sala i Lafuente, 2005), 
que marcava una estructura de c. 11,5 × 11,5 m. 

El sector 1 fa 4 × 3,60 m i està delimitat 
pels murs MR 1008, 1009, 1011 i 1012 (Fig. 7). 
L’excavació de l’enderroc que s’estén per tot el 
sector posà al descobert una possible prestat
geria caiguda o banqueta cremada, amb una 
gran presència de carbons en l’extrem sud
est de l’estança. Al final de l’enderroc i ja en 
contacte amb el nivell de sòl de l’estança es 
documentaren altres petites zones cremades, 
en molts casos amb relació a material cerà
mic. En aquest sector s’han excavat també els 
nivells de preparació del mur i reompliments 
anteriors a l’edifici, i no s’han trobat fases an
teriors.

Per tal de comprovar l’entitat de l’Edifici 1 
es procedí a excavar l’àmbit ubicat immedia
tament al nord del sector 1, i del mur MR 1009, 
que s’anomenà Sector 5, amb unes dimensions 
de c. 5,5 × 4,5 m. 

L’Edifici 1 és tancat pel nord a partir del 
mur MR 1021 (estoest); tot i així, aquest mur 
sembla que està arrasat o espoliat, i la seva 
extensió màxima fa 2,50 m (Fig. 5 i 7); final
ment, defineix aquesta estança MR 1011, que 
comparteix amb el sector 1. Cal destacar que 
MR 1009 no acaba amb la cantonada de MR 



Padrós, C.;  Pujol, A.  i  Sala, R. • El jaciment de Puig Ciutat 111

1021, sinó que segueix en direcció nord com 
s’aprecia en la planta (Fig. 7).

Després d’excavar el nivell superficial, s’evi
dencià que les restes arqueològiques de la zona 
1 han resultat molt afectades pels treballs agrí
coles, ja que les parts altes dels murs s’iden
tifiquen de vegades a pocs centímetres de la 
superfície del camp. Així, en excavar el superfi
cial, es localitzà un nivell homogeni, compacte 
i argilós, amb la presència d’algunes pedres i 
ceràmica, que podria respondre a l’enderroc, 
adossantse ja als murs del sector, nivell que 
encara no ha estat excavat. 

Fosses o deposicions 1 i 2
Durant la retirada mecànica de la terra de 

camp es localitzaren dues possibles fosses re
tallades al nivell exterior est de l’Edifici 1, que 
responen a FS 1024 i FS 1026, de les quals es 
va excavar la primera, més propera a l’Edifici 1 

(Fig. 7). La fossa fa 1,77 m de llarg i 70 cm d’am
plada. El mal estat de les restes i l’arrasament, 
per l’activitat agrícola, ens fan ser cauts a l’hora 
d’afirmar rotundament el fet que es tracti d’una 
fossa o d’unes restes sobre el nivell de circulació, 
però sí que sabem que les restes òssies recupe
rades correspondrien a un cànid, acompanyat 
d’elements de ferro que sembla que formarien 
una cadena que acabaria en una anella de bronze. 

Sector 6
Al nordest de la zona 1 es localitzà a partir 

de la geofísica un conjunt de sectors (grup 8) 
(Fig. 5). D’aquest conjunt es decidí intervenir 
en el sector central. Un cop retirat el superficial 
es posà al descobert els coronaments dels murs 
que delimiten l’estança (MR 1031, MR 1032, 
MR 1033 i MR1034) (Fig. 8), de 6,5 × 4 m. 
Davant la gran extensió del sector, es delimità 
una àrea de 4 × 1,5 m i s’excavà en profundi
tat. A la part inferior de l’enderroc es recuperà 
material divers conservat in situ: entre aquest, 
dos individus de ceràmica de vernís negre de 
Cales tardana de la forma 3 (Fig. 9) i diversos 
instruments metàl·lics, i es pogué comprovar 
a més l’estat de conservació de l’estratigrafia. 

Així doncs, la intervenció en aquest indret 
permeté confirmar, un cop més, les dades 
aportades per la prospecció geofísica quant a 
la localització de les estructures esperades, i, a 
falta de l’excavació en extensió de tot el sector, 
sembla també que dels indicis de combustió. 

Finalment, a l’extrem sudest de la zona 1 
(Fig. 3), on les tasques agrícoles havien fet aflo

Figura 7. Planta de l’Edifici 1 (Sectors 1 i 5)  
de la Zona 1.

Figura 8. Planta del Grup 8 (Sector 6) de la Zona 1.
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Figura 9. 
Làmina de 
material ceràmic 
localitzat durant 
les campanyes 
2010-2012.



Padrós, C.;  Pujol, A.  i  Sala, R. • El jaciment de Puig Ciutat 113

rar a la superfície una gran quantitat de mate
rial arqueològic i algunes pedres, es va obrir un 
sondeig (sondeig 4) de 10,5 × 1,5 m. Aquest fet 
feia preveure que els treballs agrícoles havien 
afectat els nivells arqueològics i amb l’obertura 
del sondeig es volia comprovar aquest extrem. 

Un cop delimitat el sondeig es procedí a la 
seva excavació. En primer lloc es va extreure el 
nivell superficial i es deixaren al descobert dos 
murs: MR 1006, orientat de nord a sud, i MR 
1007, d’est a oest (Fig. 10). D’aquesta manera 
quedaren delimitats els extrems de diversos sec
tors (als quals encara no s’ha atribuït una nu
meració específica), que es van excavar de ma
nera separada; es documentà molta presència de 
carbonets i indicis d’incendi, ceràmica i metalls, 
i es deixà l’excavació dels nivells successius per 
al moment en què es pugui excavar en extensió. 

Les restes de cultura material més destaca
des aparegudes en el sondeig 4 són fragments 
de campaniana C, corresponents a un o més 
individus d’una forma Lamb. 7 (Fig. 9), ce
ràmiques comunes i àmfores de procedència 
diversa (Cercle de l’Estret, africanes, adrià
tiques, itàliques, etc.). Pel que fa als metalls, 
s’han localitzat diversos objectes de ferro, dels 
quals destaquen el que podrien ser unes tiso
res i l’empunyadura d’un punyal bidiscoidal 
(Garcia et al., 2010, p. 697). 

Zona 2

Sector 2
Aquest sector es delimità en observar la 

presència d’un mur de grans dimensions (MR 
11000) que tancava la zona 2 per l’est (Fig. 11), 

documentat després d’obrir un sondeig de 
2 × 2 m (sondeig 1). El fet que el mur presen
tés una doble cara feia descartar la possibilitat 
que es tractés d’una feixa, i ha portat a consi
derarlo com una muralla. El material arque
ològic aparegut en la part interior era a torn i 
semblava de clara atribució ibèrica o romana. 

D’aquesta manera, es posà al descobert el 
sector 2, de 4,20 × 3,40 m, per l’interior, de
limitat pels murs MR 2002, MR 2003, MR 
2002 i MR 11000 (Fig. 11). Tot seguit es pros
seguí a excavar l’enderroc interior del sector. 
A la part inferior del nivell, i especialment a 
la meitat sud, es localitzà una gran quanti
tat i varietat de material ceràmic in situ (un 
Dolium, ceràmica de vernís negre de Cales 
tardana i Campaniana C, ceràmica oxidada, 
ceràmica reductora, etc.) (Fig. 9). També és 
remarcable la quantitat de material metàl
lic, i en especial el de caràcter bèl·lic (dues 
puntes de catapulta, diverses puntes de fletxa, 
projectils de fona, una punta de pilum, etc.) 
(Padrós, Pujol i Ble, en premsa). També s’ha 
de fer esment de la presència d’altres elements 
de caràcter productiu, com un parell d’hams, 
diverses fusaioles i un pondus. 

L’acumulació de material ceràmic a la mei
tat sud de l’estança i la seva dispersió sembla 
que indiquin que aquest podria haver estat 
col·locat en una prestatgeria o altell adossat, o 
molt proper, al mur MR 2004. En caure aquest 
possible estant, hauria precipitat el material ce
ràmic que sostenia al sòl de circulació. Alho
ra, l’impacte en el dolium, possiblement ubicat 
al nivell de circulació, hauria provocat el seu 
trencament i dispersió.

Figura 10. Planta del Sondeig 4 al sud-est de la Zona 1.
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Un cop excavat l’enderroc, s’identificà el 
que probablement correspondria al nivell de 
circulació del sector, on es localitzà, a l’extrem 
sudoest del mur MR 2002, la porta d’accés 
al sector, d’1,20 m d’amplada. Al costat de la 
porta es posà al descobert una llar de foc amb 
solera de ceràmiques trencades, de la qual es 
conservaven 1 × 0,8 m.

Sector 3
Al nord del sector 2, adossat a aquest, es lo

calitzà el sector 3, format per MR 2001, MR 
2003, MR 2028 i MR 11000 (Fig. 11), que té 
unes dimensions interiors de 3,5 × 2 m. A 
l’extrem nord de MR 2001 es localitzà la porta 
d’accés.

Un cop ben delimitat, es procedí a excavar 
al seu interior, primer l’enderroc de les pa
rets de tàpia i de part del sòcol de pedra. A 
la part inferior del nivell es documentà ma
terial divers: una clau de porta, diversos claus 
de ferro i abundant fauna, etc. Sobre el nivell 
de circulació, a la cantonada sudest, es loca
litzà un conjunt de quatre lloses horitzontals 
(EC 2024), que podrien correspondre a una 
estructura cantonera. També en aquest nivell 
es localitzà un mur (MR 2056) que s’estén pel 
mig de l’estança en direcció NS, per sota dels 

murs de l’última fase i que, per tant, sembla 
que correspon a la mateixa fase dels murs del 
sector 9, malgrat que l’orientació que porta 
no sembla que correspongui exactament a la 
perpendicular dels murs esmentats (MR 2016 
i 2069). 

Sector 4
En realitzar un sondeig de grans dimensions 

(36 × 2 m), en forma de rasa que travessà la 
zona 2 d’est a oest en la seva part central, es 
localitzà el sector 4, com mostraven els resul
tats de la geofísica (Fig. 6 i 12). El sector es do
cumentà tancat inicialment per tres costats, i 
obert vers l’est (MR 2010, MR 2011, MR 2012). 
Posteriorment, es localitzà MR 2094, aproxi
madament paral·lel a MR 2011; malgrat el seu 
coronament, es localitzà en un nivell inferior al 
de la resta de murs, fet que podria explicar que 
no s’hagués detectat en la prospecció geofísica. 

Un cop delimitat l’espai, es procedí a exca
var el seu interior i es localitzà l’enderroc de 
la coberta i les parets de l’estança. Cal fer un 
esment especial del fet que en aquest nivell es 
conservi part de les bigues de fusta cremades 
del sostre i fragments de carbons que, a les 
conclusions de l’estudi antracològic, sembla 
que pertanyin a restes de l’embigat (pi) i l’en

Figura 11. Planta dels Sectors 2, 3, 7 i 8 i els Carrers 1 i 2, Zona 2.
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canyissat cremat de la coberta (Padrós, Pujol 
i Sala, 2013a, annex 3.5). És important desta
car, també, la presència de diversos projectils 
de fona de plom associats a les mateixes bi
gues. Aquest nivell no s’excavà completament 
a causa de la lentitud que suposà l’extracció 
dels carbons, però a l’extrem oest de l’habi
tació s’arribà al nivell de circulació (SL 2091), 
damunt del qual es localitzà material divers, 
ceràmica de vernís negre de Cales tardana i 
Campanianes C com en els altres sectors, així 
com la meitat davantera de l’esquelet d’un gos. 
Al terç sud del sector, a diferència de la resta de 
punts identificats, el nivell de circulació s’ubica 
directament damunt la roca mare, que ha estat 
treballada per tal d’aconseguir una superfície 
més o menys uniforme. 

Sector 7
En direcció nord després del sector 3 i tam

bé adossat a la muralla, a partir de les dades 
aportades per la prospecció geofísica i després 
d’excavar el superficial, es localitzà el sector 
7 (Fig. 6 i 11). Aquest sector està configurat 
per MR 2038, MR 2039, MR 11000 i MR 2028, 
que alhora, aquest últim, delimita el sector 3 
pel nord. Aquest sector fa 3,50 × 2,60 m, unes 
dimensions molt similars a les del sector 3. 

Quan es van tenir documentats els murs en 
planta (Fig. 11), es començà a excavar l’ender
roc, fins a localitzar en l’extrem SO una acu
mulació de pedres d’1,2 × 1 m, just davant de 
la porta (PR 2076), en MR 2038, possiblement 
part de l’enderroc. Més enllà es localitzà un 
dolium (Fig. 9) i una àmfora, possiblement de 
procedència adriàtica; no sembla que aquests 

objectes estiguin sobre el nivell d’ús, sinó 
de l’enderroc d’una estructura superior. Des 
d’aquest nivell fins al sòl d’ús, on es localitzà 
tot un seguit de ceràmiques in situ (vernis
sos negres, comunes, àmfores, etc.) i diversos 
metalls, hi ha entre 0,1 i 0,2 m. Cal destacar 
que el nivell d’ús està compactat i compost de 
marga, per la qual cosa s’identifica amb clare
dat, i es troba pràcticament al nivell final dels 
murs. Aquest fet va propiciar que s’identifiqu
és, provinent del sector 3, passant per sota de 
MR 2028, el mur MR 2056, de la fase anterior 
al moment final de l’assentament i clarament 
relacionable amb el sector 9 (Fig. 11).

Sector 8
Tot seguit del sector 7, es localitzà el que sem

bla un espai públic de pas (carrer 1); en el seu 
costat nord es localitzà el mur MR 2045 i en el 
seu extrem oest, una cantonada que es va de
cidir seguir, i s’identificà MR 2046 en direcció 
nord. Per la seva part, ja al cingle, es localitzà un 
nou mur, MR 2047, que, paral·lel a MR 2045, 
delimità un espai coherent (Fig. 11). Pel que fa 
al tancament est del sector, es localitzaren al
gunes pedres que podrien correspondre a parts 
de la muralla caiguda (MR 11000), que clouria 
el jaciment en aquest punt. El mur MR 2046 es 
perd en el seu extrem nord, cosa que sembla que 
indiqui la presència de la porta d’accés a l’àmbit, 
PR 2048 (Fig. 11). El sector fa c. 5,5 × 4,5 m, 
molt superior a la resta de sectors adossats a la 
muralla. Tot i les grans dimensions de l’àmbit i 
la seva ubicació a l’extrem nordest de l’àrea, els 
murs són molt estrets, de 0,40 a 0,45 m d’ampla
da, cosa que fa difícil considerarlos part d’una 

Figura 12. Planta del Sector 4 de la Zona 2.
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estructura defensiva, com semblà a partir de les 
prospeccions geofísiques, a excepció del possi
ble pas de ronda adossat a la muralla i damunt 
l’embigat dels sectors adossats a aquesta. Aquest 
sector només es coneix en superfície.

Sector 9
A l’extrem sud del sector 2 s’obrí un son

deig de 3,5 × 1,5 m adossat a la cara nord del 
mur sud (MR 2004) del sector 2, que ocupava 
tota l’amplada d’aquest (Fig. 11), on es posà al 
descobert el coronament d’un mur (MR 2016) 
orientat d’est a oest, perpendicular a la muralla 
(UE 11000), bé que no se’n coneix la relació 
amb aquesta. El mur té una llargada de 2,2 m 
i una amplada de 0,5 m (Fig. 11). Posterior
ment s’excavà en extensió la resta del nivell de 
preparació del sòl de circulació del sector 2, i 
es documentà un nou mur en l’extrem nord de 
l’estança (MR 2069) (Fig. 11). 

La ubicació de MR 2016 i MR 2069 es rela
cionà amb estructures d’una fase anterior que 
sobrepassava el límit de la muralla (MR 11000) 
de l’última fase. Pel seu costat oest no s’observà 
cap evidència de tancament, per la qual cosa 
es determinà com a final del sector per aquest 
costat el límit oest dels dos murs. Aquesta fase 
anterior està completament arrasada per la 
construcció de la muralla; això fa que no es 
conservi el nivell de circulació del sector 9 i 
que no es pugui donar una aproximació cro
nològica d’aquesta fase precedent a la muralla, 
més enllà del període iberoromà. 

Un cop exhaurits els nivells associats al sec
tor 9, es procedí a excavar els nivells que es 
troben per sota, en el sondeig 15. En aquest 
nivell es començà a localitzar material del pri
mer ferro, ceràmica que a la Catalunya interior 
es pot situar cap als segles vii-vi aC. 

Carrer 1
El fet de prosseguir els treballs més enllà del 

sector 7 va portar a localitzar un nou mur ori
entat estoest, MR 2045, paral·lel a MR 2039. 
Aquest nou espai quedà delimitat a l’est per la 
muralla, MR 11000, si bé aquesta es troba pràc
ticament perduda en aquest punt i desapareix 
el punt d’unió d’aquesta amb el mur MR 2045 
(Fig. 11). 

Un cop descobert tot aquest espai es procedí 
a ampliar l’excavació cap a l’oest, per intentar 
localitzà un mur de tancament per aquell punt 
i delimitar un nou sector, cosa que no succeí. 
El fet de no trobar el límit oest de l’espai va 
fer valorar la possibilitat que es tractés d’un 
carrer o zona pública. Amb aquesta hipòtesi 
es recuperen els resultats de la prospecció ge
ofísica (Fig. 6), que, efectivament, abonaven la 
idea que l’estructura identificada fos un car
rer o espai públic (Carrer 1) (Fig. 11). Gairebé 
adossada als murs que delimiten el carrer pel 
sud (MR 2039 i MR 2042) es localitzà una es
tructura, EC 2044, formada per una alineació 
d’una sola filada de lloses de grans dimensions 
(Fig. 10), la qual cosa podria respondre a un 
pas empedrat cap a la muralla o a una possible 
poterna. 

Carrer 2
Al costat oest del sector 8 s’obre un espai 

que, segons sembla que indiquen les prospec
cions geofísiques, correspondria a una nova 
zona de pas que estaria limitada a l’oest per 
un mur paral·lel a MR 2046, el qual encara no 
s’ha localitzat. Aquesta zona de pas, que hem 
anomenat Carrer 2, enllaçaria amb el Carrer 
1 (Fig. 6). 

8	 Consideracions	finals

8.1. Recerca i innovació metodològica

Ens trobem davant un projecte jove, trans
versal i multidisciplinari enfocat molt especi
alment a la innovació i la implementació de 
noves tècniques i eines per facilitar i enriquir 
l’estudi arqueològic de Puig Ciutat, però també 
de l’arqueologia en general. Així, tots els estu
dis i treballs específics que s’estan realitzant o 
es realitzaran a l’entorn del projecte del Lluça
nès i de Puig Ciutat van en aquest sentit. 

8.2. Prospecció geofísica

Els diversos sensors i sistemes aplicats a Puig 
Ciutat han permès descriure un millor com
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portament dels sensors magnètics sobre les 
àrees de cultiu (zones 1 i 2). Tot i que els tests 
realitzats en prospecció de resistència elèctri
ca han ofert bons resultats, la poca extensió 
explorada no permet extrapolar aquest bon 
comportament a la resta del jaciment.

L’aplicació del georadar ha posat en relleu 
una bona capacitat de descripció de les restes 
del subsòl, però també una forta dependència 
de la superfície d’adquisició. En terrenys massa 
ondulats o irregulars el senyal obtingut ha es
tat de menor qualitat, i en conseqüència s’han 
assolit resultats finals més pobres.

La prospecció magnètica ha resultat el sis
tema més efectiu en termes de cobertura en 
àrea i capacitat de descripció de les restes ar
queològiques, tot i que també ha mostrat una 
irregularitat en el contrast que atribuïm a la 
presència de zones rubefactades o afectades per 
incendis. Segons la nostra interpretació, aques
tes àrees (sud de la zona 1, est de la zona 2) són 
les que han presentat un senyal més clar per a 
les restes constructives que contenien restes de 
combustió, mentre que altres zones han ofert 
un contrast baix a causa de l’ús de materials 
constructius locals no termoalterats.

Des d’un punt de vista arqueològic, les da
des obtingudes i les seves interpretacions ofe
reixen elements ferms per afirmar una ocupa
ció generalitzada a totes les àrees explorades 
excepte en el cas de l’àrea estudiada en mag
nètic de la zona 7 i de la franja més occidental 
de la zona 2.

En aquests dos casos, els resultats negatius 
no es poden atribuir a l’absència de restes ar
queològiques únicament, ja que no s’exclou la 
possibilitat que es puguin localitzar elements 
de baix contrast en aquestes zones (retalls a la 
roca, cimentacions, sòls d’ús). Per tant, l’ab
sència de restes en aquests dos àmbits es pot 
deure a la noocupació d’aquests espais o bé al 
fet que l’acció continuada de l’erosió i el cultiu 
n’hagin destruït els vestigis.

Des d’un punt de vista arqueològic, les dades 
obtingudes i les seves interpretacions ofereixen 
elements ferms per a afirmar una ocupació ge
neralitzada a totes les àrees explorades, però 
també posen de manifest l’efecte destructiu de 
les pràctiques agrícoles. Així, al camp central 

(zona 1) les anomalies detectades són relati
vament superficials (coronaments a uns 0,35 
m sota superfície) i de petita potència. Quant 
a la zona 2, les imatges de georadar mostren 
línies d’arada a cotes properes a 0,7 m sota su
perfície, que han estat atribuïdes a l’aplicació 
d’un subsolador. Les restes arqueològiques en 
superfície a la zona 1 i la profunditat de les 
línies d’arada a la zona 2, suggereixen que els 
treballs agrícoles han afectat seriosament les 
restes arqueològiques d’aquesta zona ja que 
abasten profunditats on es troben els nivells 
arqueològicament fèrtils. 

8.3. Excavació arqueològica 

Els treballs efectuats durant els tres primers 
anys del projecte han permès conèixer millor el 
jaciment de Puig Ciutat i confirmar l’existència 
d’un mínim de tres fases clarament diferen
ciades cronològicament, com a mínim en la 
zona 2 i un final d’incendi i destrucció violenta 
generalitzats en l’última fase.

Fase del primer ferro o l’ibèric antic

Es coneixien en superfície diversos materials 
ceràmics d’aquesta cronologia en el vessant est 
del turó de Puig Ciutat (zona 9) (Padrós, Pujol 
i Sala, 2013a, p. 48). 

En la intervenció en el jaciment s’ha pogut 
localitzar una bona quantitat de material ce
ràmic pertanyent a la primera edat del ferro 
o a l’ibèric antic, en nivells ubicats per sota del 
sector 9, en l’anomenat sondeig 15 (zona 2) 
(Fig. 11). Malgrat que el material es trobà en 
estat molt fragmentari i com a integrant de 
nivells arqueològics de reompliment, la seva 
presència és significativa i ens podria indicar 
una ocupació més o menys estable de l’indret 
durant els segles vii-vi aC (Padrós, Pujol i Sala, 
2012, p. 40). 

Fase intermèdia

Com ja hem comentat, just a sota del sector 
2 es localitzà un àmbit (sector 9), limitat pels 
murs MR 2016 i 2069, corresponent a una fase 
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anterior al període romàrepublicà. Es tracta, 
en realitat, d’un sector completament arrasat 
que s’expandeix per sota de la muralla tardo
republicana, amb la qual cosa s’ha d’entendre 
que en la seva última fase l’assentament pateix 
una reducció de superfície per l’extrem est. 

Malgrat que el conjunt del material és molt 
fragmentat, fins ara no s’ha pogut precisar una 
cronologia específica per les restes, ja que, si bé 
presenta material a torn –establint un terminus 
post quem en el període de l’ibèric ple–, no s’ha 
localitzat cap tipus de material d’importació 
que permeti precisar la cronologia (Padrós, 
Pujol i Sala, 2012, p. 40). 

Fase romanorepublicana

Corresponent a aquesta fase s’han localitzat 
un total de vuit àmbits, a la zona 1 repartits 
entre l’Edifici 1 (sectors 1 i 5) i, per altra ban
da, al sector 6, al nordest de la zona 1; amb la 
informació que tenim fins ara, sembla que es 
tractaria d’espais domèstics. Dins el que és la 
zona 2, es localitzen quatre sectors adossats a la 
muralla (sectors 2, 3, 7 i 8) a més dels carrers 1 
i 2. Malgrat que no s’ha pogut determinar amb 
seguretat la funcionalitat de cada un d’aquests, 
sembla que el sector 2 s’hauria de relacionar 
amb algun espai domèstic dotat de llar de foc. 
Els sectors 3 i 7 podrien acomplir una funcio
nalitat d’emmagatzematge, com ho demostra 
la presència d’àmfores i dolia. Per altra banda, 
al centre de la zona 2 es localitzà el sector 4, la 
funcionalitat del qual resta per determinar, si 
bé s’hi han recuperat diversos materials desti
nats al consum d’aliments. 

Els materials localitzats en els àmbits es re
lacionen amb importacions de vernissos negres 
Calens tardans, i amb campanianes C, amb
dues produccions clarament ja del segle i aC 
(9020 aC) (Principal, 2005, p. 5356; Gonza
lez López, 2005, p. 7274; Principal i Ribera 
i Lacomba, 2012, p. 98104). Per altra banda, 
cal tenir en compte que en cap dels sectors 
s’ha localitzat, in situ, indicis de presigillates 
o sigillates aretines, que tenen el seu moment 
d’apogeu durant l’últim quart del segle i aC 
(Roca, 2005, p. 85). Aquest fet permetria acotar 
una mica més aquesta última fase cronològica, 

basada en la ceràmica fina d’importació, en el 
període comprès entre els anys 80 i 3525 aC, 
com determinàvem fins ara (Garcia et al., 2010, 
p. 710712). 

Pel que fa a les àmfores dins el conjunt, 
compost per àmfores itàliques (tirrèniques i 
adriàtiques), o de produccions de la penín
sula Ibèrica, de tradició romana, com les del 
Cercle de l’Estret o les tarraconenses, són els 
dos últims grups els que ens proporcionen una 
major precisió cronològica fins avui dia, des
prés dels recents estudis realitzats. En aquest 
sentit, destaca una peça del Cercle de l’Estret 
procedent de la terrisseria de Rinconcillo (Al
geciras), amb un segell SCG (Fig. 9) (Bernal i 
JiménezCamino, 2004, p. 589606), que se
gons els últims estudis es podria situar al 70
35/25 aC (García Vargas, Almeida i González 
Cesteros, 2011, p. 261). Pel que fa a les àmfores 
tarraconenses, amb pastes de les considerades 
de “tradició romana”, ens aportarien, encara 
que amb gran cautela, una cronologia c. 6540 
aC, i es pot establir un terme post quem l’any 
65 aC (Padrós, Pujol i Ble, en premsa).

Un altre aspecte comú i destacable dels sec
tors excavats és la presència d’indicis que ens 
parlen de destrucció, ja sigui amb la localitza
ció de bigues cremades o de material aixafat. 
Si a aquest fet se suma la gran quantitat de pe
ces metàl·liques de caràcter bèl·lic (puntes de 
fletxa, puntes de catapulta, projectils de fona, 
etc.), la idea de destrucció bèl·lica de l’assenta
ment en aquesta última fase és clara (Padrós, 
Pujol i Ble, en premsa). 

Així doncs, en encreuar aquest aspecte que 
acabem de comentar amb la cronologia que 
ens aporta la ceràmica, se’ns plantegen els 
dos enfrontaments bèl·lics que van afectar el 
territori que actualment és Catalunya durant 
la primera meitat del segle i aC: les Guerres 
Sertorianes (8372 aC) i la Guerra Civil entre 
Juli Cèsar i els partidaris de Gneu Pompeu 
(4945 aC). Així, l’estudi del material cerà
mic ens acota la cronologia cap aquest segon 
enfrontament entre romans que determinarà 
de facto el final de la república romana. Puig 
Ciutat podria ser una guarnició pompeiana 
de les que Afrani destacà als contraforts dels 
Pirineus per protegir els passos i que Gai Fabi 
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obrí per permetre el pas de les tropes cesari
anes cap a Ilerda (De bello civili, i, xxxvi), on 
tindrà lloc el primer enfrontament important 
d’aquesta guerra civil (49 aC) (Padrós, Pujol i 
Ble, en premsa). 

En definitiva, es planteja aquí la importàn
cia estratègica de l’indret com a control de pas 
des de la costa emporitana o dels Pirineus, pas
sant per la plana de Vic i des de les valls del 
Lluçanès, seguint la riera Gavarresa, fins a la 
zona del Llobregat i d’aquí cap a l’actual Segar
ra i la plana de Lleida. Així doncs, es dibuixa 
una ruta natural que podríem determinar com 
un eix transversal de l’antiguitat, que connecta 
la costa del nordest de l’actual Catalunya fins 
a la plana de Lleida i d’aquí a l’interior de la 
península Ibèrica. 
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Els resultats de les recents intervencions 
arqueològiques a Empúries: els nous espais  
de necròpolis de l’àrea sud
Pere Castanyer, Marta Santos i Joaquim Tremoleda*

L’activitat arqueològica portada a terme des 
de la seu d’Empúries del Museu d’Arqueolo-
gia de Catalunya entre 2010 i 2013 ha compor-
tat, d’una banda, la continuïtat dels projectes 
de recerca i excavació endegats ja anterior-
ment i que es focalitzen en sectors concrets de 
l’antiga ciutat grega i romana i, de l’altra, tot 
el conjunt d’activitats de seguiment i inter-
venció arqueològica motivades per les obres 
constructives promogudes a l’entorn imme-
diat del jaciment. Aquest treball el centrarem 
en els resultats d’algunes d’aquestes darreres 
intervencions que han permès ampliar i apro-
fundir el coneixement dels espais funeraris 
situats al sector sud-oriental de l’antiga topo-
grafia emporitana.

Pel que fa als projectes de recerca en curs, 
esmentarem en primer lloc, tot i que breu-
ment, els darrers treballs realitzats a la ciutat 
romana, i més concretament a l’anomena-
da Ínsula 30, on les intervencions iniciades a 
partir de l’any 2000 han permès posar al des-
cobert tot un bloc de l’urbanisme de la ciutat 
ocupat per l’edifici de les termes públiques, a 
més d’un conjunt nombrós de locals o tabernae 

dedicats a activitats productives, artesanals o 
comercials, vinculats de vegades amb espais de 
funcionalitat domèstica (Aquilué et al., 2002, 
2006a i 2006b; Aquilué, 2012, p. 49-54). Una 
vegada completada l’excavació en extensió fins 
als nivells corresponents a les construccions 
que articularen l’estructura arquitectònica de 
l’ínsula entre el segle ii i les darreries del segle 
iii dC, l’interès dels treballs es va centrar en 
la documentació de la seqüència d’utilització 
d’alguns dels carrers que l’envoltaven, concre-
tament el cardo B, a l’oest, i el decumanus D, 
que forma el seu límit meridional (Aquilué et 
al., 2010, p. 274-285). A partir de l’any 2011, 
la represa dels treballs en aquest sector en el 
marc dels Cursos d’Arqueologia d’Empúries 
ha permès continuar igualment l’excavació de 
determinats espais de les antigues termes que 
restaven per completar, així com documentar 
l’evolució constructiva i funcional d’alguns 
dels locals que ocupen la meitat meridional 
de l’ínsula (Castanyer et al., 2012, p. 187-194; 
2014, p. 180-189).

En segon lloc, amb relació a les inter-
vencions arqueològiques realitzades des del 

   * Museu d’Arqueologia de Catalunya-Empúries
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2005 al sector de la l’estoa hel·lenística de 
la Neàpolis, que ja vam tenir ocasió de pre-
sentar en aquest mateix marc de la Tribuna 
d’Arqueologia (Aquilué et al., 2011), podem 
destacar també les darreres excavacions re-
alitzades l’any 2012, centrades en la docu-
mentació dels nivells més antics d’ocupació 
del nucli grec. Les intervencions realitzades 
fins aleshores havien permès la documenta-
ció d’un sector concret de la trama urbana 
de la ciutat grega, anterior a la important 
etapa de transformació urbana endegada a 
mitjan segle ii aC que comportà la creació de 
la nova plaça de l’àgora, dominada al nord 
per l’edifici de l’estoa. En la primavera de 
l’any 2012 es va decidir finalitzar l’excavació 
de les estratigrafies preservades entre les es-
tructures del porticat de l’estoa i procedir a 
continuació amb el recobriment amb sorres 
de la zona excavada, amb l’objectiu d’assegu-
rar la conservació de les fonamentacions del 
porticat hel·lenístic, que les excavacions ha-
vien anat deixant al descobert en tota la seva 
alçada. Els nivells i estructures documentats 
en aquesta darrera campanya corresponen 
a la primera implantació urbana del nucli 
grec, entre la segona meitat del segle vi i els 
inicis del segle v aC. Tot i la parcialitat de la 
superfície excavada, a causa de la superposi-
ció de les construccions realitzades més tard 
en aquest sector, es varen poder diferenciar 
diversos àmbits de funcionalitat domèsti-
ca, al costat d’altres espais on la presència 
d’estructures de combustió, fornets i con-
centracions de residus de fosa i escòries de 
bronze i de ferro permet vincular-los amb 
activitats metal·lúrgiques (Castanyer et al., 
2014, 189-201).

A banda dels treballs realitzats dins del re-
cinte arqueològic, destacarem ara, però, l’es-
pecial rellevància dels resultats obtinguts en 
diverses intervencions preventives portades a 
terme a l’entorn immediat del jaciment i, espe-
cialment, en diversos sectors concrets de l’ex-
tensa àrea de necròpolis que ocupà, al llarg del 
temps, el vessant oriental del turó d’Empúries, 
al sud de l’antiga ciutat grega.

1 El coneixement de nous espais 
del paisatge funerari de l’antiga 
Empúries

Els límits del recinte urbà marcaven, a l’anti-
guitat, la separació estricta entre l’espai sagrat 
habitat pels vius i les àrees que s’usaven per 
enterrar els morts. Així, els cementiris s’este-
nien a l’àrea sub o periurbana i era corrent que 
les tombes més monumentals i privilegiades 
se situessin a la vora de les vies i els camins de 
circulació, de manera que resultessin ben vi-
sibles per a tot aquell que s’acostava a la ciutat 
(Beltrán de Heredia, 2007, p. 13-20; Tremoleda, 
2009a; Tremoleda et al., 2012, p. 66-68).

En el cas dels antics nuclis emporitans, el 
coneixement dels espais que conformaven el 
el paisatge funerari dels voltants ha patit, fins 
fa ben poc, de greus mancances. Mentre que 
l’interès de les excavacions, iniciades d’ençà 
1908, es va focalitzar des de bon principi en 
la recerca dels antics recintes urbans, ja des de 
temps abans els terrenys del voltant, ocupats 
per les diverses zones de necròpolis, havien 
estat sotmesos a una intensa activitat d’espo-
li per part d’excavadors clandestins, animats 
per la possibilitat de vendre a antiquaris i col-
leccionistes els petits objectes, sempre més 
sencers, procedents de les tombes. Aquesta 
activitat incontrolada va comportar una gran 
dispersió d’aquests materials i la consegüent 
pèrdua irreparable d’informació. Tot i les pri-
meres mesures de protecció, es va haver d’es-
perar fins als anys quaranta i cinquanta del 
segle xx per emprendre els primers treballs 
arqueològics centrats en els espais funeraris de 
l’antiga Empúries, endegats per Martín Alma-
gro com a director de les excavacions i del mu-
seu. Els resultats d’aquests treballs, publicats 
en dos volums (Almagro, 1953 i 1955), facili-
taren una primera visió de conjunt d’aquestes 
àrees funeràries, des de les primeres evidències 
atribuïbles a la població autòctona, els diver-
sos cementiris creats a redós dels nuclis grec i 
romà, fins als cementiris d’època tardoantiga. 
Tot i això, les zones explorades només cons-
tituïen una petita part dels espais funeraris i 
la informació disponible era bastant limitada.
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Alguns treballs han ajudat a completar el 
coneixement del paisatge funerari de l’antiga 
Empúries. És el cas de la troballa, en 1983-
1984, d’una àrea d’enterraments a pocs me-
tres del límit meridional de la ciutat grega, 
utilitzada sobretot durant els segles iv i iii aC. 
Més tard, la realització de noves intervencions 
preventives o de seguiment arqueològic al vol-
tant d’Empúries han possibilitat la troballa de 
noves evidències funeràries, com ara les tom-
bes excavades al costat de la carretera de Sant 
Martí d’Empúries o les de les parcel·les de la 
finca Granada. També foren importants les 
troballes realitzades entre 1999 i 2000 al turó 
de Vilanera, que han enriquit notablement el 
coneixement dels usos funeraris de la població 
del territori emporità durant el bronze final i 
la primera edat del ferro.

Les modernes tècniques d’excavació, docu-
mentació i anàlisi, tant de les ofrenes dipositades 
a les tombes com de la mateixa disposició dels 
enterraments i de les restes antropològiques per 
part de l’anomenada “arqueologia funerària”, 
fan possible avui disposar d’un millor coneixe-
ment de les pràctiques i dels rituals relacionats 
amb la mort de les poblacions antigues.

Els cementiris més propers a la ciutat grega 
es varen identificar amb els noms dels propie-
taris de les finques on es localitzaven les tom-
bes (Mateu, Granada, Bonjoan, Martí). Més 
que de cementiris diferents podem parlar, de 
fet, d’un procés progressiu d’extensió dels es-
pais funeraris al llarg del vessant oriental del 
turó d’Empúries, segurament al costat dels 
camins que menaven a la ciutat, des del turo-
net litoral del Portitxol, ocupat per les tombes 
més antigues, fins als terrenys més propers a la 
ciutat, intensament utilitzats entre els segles v 
i iii aC. És palesa la dualitat de rituals funera-
ris que varen coexistir en aquells cementiris. 
Al costat de la inhumació introduïda ja pels 
primers pobladors foceus, es trobaven també 
tombes que demostraven la persistència del 
ritual de la incineració, practicat des de molt 
abans per la població autòctona, que es manté 
al llarg de la història d’Empòrion. En el segle 
ii aC hem d’afegir, a més, la necròpolis situada 
al turó de Les Corts, formada bàsicament per 
tombes d’incineració.

La creació de la ciutat romana a inicis del se-
gle i aC va comportar el desenvolupament d’una 
nova i àmplia zona d’ús funerari que s’estengué 
a sud i a oest del turó d’Empúries (necròpolis 
Rubert, Ballesta, Torres, Nofre, Pi, Vinyals, Pa-
tel, Sabadí). Si a inicis de la presència romana a 
Empúries es nota un increment significatiu de les 
cremacions, durant l’època imperial el costum 
de la inhumació s’imposà de manera definitiva.

L’abandonament dels espais urbans de l’Em-
púries romana a partir de final del segle iii dC 
i la concentració del nucli habitat a Sant Martí 
varen anar seguits per l’extensió de nous espais 
cementirials sobre les ruïnes de l’antiga ciutat, 
especialment sobre el sector de la Neàpolis i 
en el vessant est del turó de la ciutat roma-
na. Altres espais d’enterrament de cronologia 
tardoantiga es desenvoluparen també en altres 
indrets de la topografia emporitana, en relació 
amb edificis religiosos situats a l’entorn rural, 
com els de Santa Margarida, Santa Magdalena 
i Sant Vicenç (Fig. 1). 

Figura 1. Plànol topogràfic del turó d’Empúries  
amb la situació de les diverses necròpolis conegudes 
d’Empúries (MAC-Empúries)
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2  Nous espais de necròpolis 
excavats a Empúries

Aquestes intervencions es concreten en dos 
punts principals, l’un al solar on s’ha edificat 
el nou centre de recepció de visitants i l’altre 
a l’espai conegut, ja d’antic, com a necròpo-
lis Granada. Per al coneixement dels antics 
cementiris emporitans, les excavacions efec-
tuades l’any 2010, prèviament a l’inici de les 
obres de construcció d’un nou edifici per a 
la recepció dels visitants al Museu d’Arqueo-
logia de Catalunya - Empúries (Tremoleda et 
al., 2012, 66-74), i l’any 2012 a la zona de la 
Granada han aportat importants novetats ar-
queològiques, especialment pel fet d’haver-les 
pogut realitzar en extensió, la qual cosa pro-
porciona dades fins ara poc conegudes, com 
ara de la seva utilització en èpoques diverses 
o de la densitat d’ocupació d’aquestes super-
fícies.

2.1. Les excavacions prèvies  
a la construcció del nou Centre  
de Recepció de Visitants

Atès que aquesta nova estructura arquitectòni-
ca, que permetrà ordenar i oferir serveis als vi-
sitants del conjunt monumental, estava projec-
tada en un solar situat al sud de la ciutat grega 
on, amb tota probabilitat, s’afectaria una zona 
ocupada per un espai destinat a necròpolis, es 
varen plantejar diverses intervencions arqueo-
lògiques (Fig. 2). Així, l’any 2010 es va preveure 
la realització de diversos sondejos arqueològics 
per verificar la possible existència de restes en 
aquella zona. Una primera intervenció, aca-
bada el mes de març, va deixar al descobert 
diverses estructures i, vist que l’obra abastaria 
una superfície molt més gran, el mes de juny 
es va demanar un nou permís per efectuar una 
excavació en extensió, que va estar activa fins 
al mes d’octubre.

En aquell sector de la topografia d’Empúri-
es, la possibilitat de l’existència d’estructures i, 
especialment, de tombes estava testimoniada 
per l’antiga excavació de la necròpolis Bonjoan 
realitzada sota la direcció de M. Almagro, tot i 

que la feixa excavada aleshores se situava a 200 
metres al sud de la ciutat grega i just darrere 
de l’Hotel Empúries (Almagro, 1953 i 1955). 
Per altra banda, s’havien pogut documentar 
també altres zones de necròpolis a la zona de 
l’aparcament del Conjunt Monumental durant 
els anys vuitanta del segle passat (Sanmartí, 
Nolla, Aquilué, 1983-1984).

2.1.1. La primera intervenció arqueològica 
(febrer-març de 2010)

Els treballs arqueològics van començar el dia 8 
de febrer de 2010 i, davant els resultats positius 
dels primers sondeigs, es va decidir empren-
dre una excavació en extensió just al costat del 
que llavors era el límit meridional del recin-
te públic, a la banda sud-est de la zona des-
tinada fins ara a l’aparcament d’autocars. Les 
construccions antigues posades al descobert 
per l’excavació van aconsellar la diferenciació 
de tres sectors en aquest espai: el sector 100, a 
l’oest d’un mur continu orientat en sentit nord-
sud, on el talús que baixa de la ciutat romana 
era més potent; el sector 200 que corresponia 
a l’interior d’una nau rectangular, i el sector 
300, més planer, a la banda oriental d’aquesta 
estructura, en direcció al mar.

L’estructura de tancament oest de la nau es 
prolongava cap al nord, formant una mena de 
mur de contenció del pendent que es dirigeix 
cap al turó, en el qual hi havia una obertura 
que fou tapiada i posteriorment habilitada com 
a base d’una canalització preparada per eva-
cuar l’aigua del nivell superior.

La part central (sector 200) estava ocupada 
per un àmbit allargat, disposat en sentit nord-
sud, de forma vagament rectangular, definit 
per murs de factura molt rústica als quatre 
costats, que funcionava amb uns paviments de 
sorres premsades. Aquests també es trobaven a 
la part exterior, per la banda est (sector 300), 
on es definia una via de circulació en direcció 
sud-nord que probablement vorejava la ciutat 
grega per la banda occidental i es dirigia cap 
a Sant Martí d’Empúries. Aquest camí encara 
avui es conserva amb el nom del Camí Vell 
d’Empúries.



Castanyer, P.;  Santos, M.  i  Tremoleda, J. • Empúries: els nous espais de necròpolis 125

6 m
4

0
2

Figura 2. Plànol del nou edifici de recepció de visitants, que es situa al sud de la ciutat grega d’Empúries, 
la construcció del qual va motivar l’excavació en extensió de la parcel·la (Fuses i Viader, arquitectes)
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Els estrats relacionats amb aquesta estruc-
tura, especialment les preparacions i anivella-
cions dels paviments, van aportar nombrosos 
materials ceràmics que permeten situar la seva 
construcció en època augustal, tot i que, per 
sota, en estrats més profunds, també es varen 
documentar altres nivells anteriors de crono-
logia romana baixrepublicana. 

Hem de destacar, a més, l’aparició en aquesta 
zona, per sota dels anivellaments associats a la 
construcció, de diversos enterraments que for-
men part d’una àrea més extensa de necròpolis. 
La deposició d’aquestes tombes s’havia realitzat 
sobre les sorres naturals, d’un color taronja in-
tens molt característic, o bé aprofitant les ma-
teixes depressions de la roca, que oferien una 
mínima protecció per als cossos o per a les àm-
fores que feien la funció de caixes mortuòries.

En total, en aquest espai es van localitzar fins 
a deu enterraments, tots d’inhumació, excepte 
un cas que era d’incineració. Es tractava d’adults 
i subadults, amb l’esquelet dipositat directament 
en una fossa i, en algun cas, amb elements de 
bronze, com ara fíbules o penjolls. Els cossos 
es van trobar en molt mal estat de conservació, 
col·locats en posició de decúbit supí, excepte un 
enterrament en posició fetal. Tres de les tombes 
eren infantils, que corresponien a nounats, i per 
protegir millor les despulles s’havien dipositat a 
l’interior d’àmfores ibèriques, amb la vora es-
capçada, obertura que posteriorment es prote-
gia amb una pedra (Fig. 3).

Una d’aquestes tombes infantils (UE-229) 
va proporcionar les restes més espectaculars 
del conjunt, ja que estava acompanyada amb 
un aixovar de guerrer, format per un solifer-
reum enrotllat i dipositat al damunt de l’àm-
fora, dues puntes de llança, una espasa d’un 
sol tall, de tipus grec (kopis), que es va posar 
sota de l’àmfora, i un petit penjoll o amulet 
d’os. Al costat, a l’angle est, es va excavar un 
espai circular ple de cendres, possiblement un 
bustum, un lloc destinat a incinerar les restes 
d’un individu adult (UE-234). Aquest espai va 
aparèixer cobert de pedres, amb gran quantitat 
de cendres, uns grans troncs carbonitzats in 
situ, restes d’ossos cremats i fragments d’una 
urna ceràmica, de manera que tot fa pensar 
que es tractava d’una pira funerària (Fig. 3).

2.1.2. La intervenció en extensió  
(juny-octubre de 2010)

Davant l’inici imminent de les obres de cons-
trucció de l’edifici de recepció de visitants, a 
l’extrem de la zona de l’aparcament d’Empú-
ries i a la parcel·la sud adjacent, propietat de 
l’Ajuntament de l’Escala, es va fer el segui-
ment arqueològic preceptiu que va comportar 
la troballa d’una extensa àrea de necròpolis, 
juntament amb altres evidències d’activitats 
realitzades en aquella zona. Aquest fet va obli-
gar a realitzar una excavació arqueològica en 
extensió a tota la zona afectada, que abastava 
una superfície de gairebé 2.500 m2 i que es va 
desenvolupar entre els mesos de juny i d’octu-
bre de 2010.

L’evolució de l’excavació va comportar la di-
visió de l’espai en dos grans sectors: el sector 1, 

Figura 3. Nivells inferiors de l’excavació del sector 
200, amb la presència de dues inhumacions infantils 
en àmfora. Al costat, podem observar les restes 
d’una incineració (MAC-Empúries)
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que ocupava els dos terços situats al sud, i el 
sector 2, que ocupava el terç nord, que coinci-
dia amb la zona coberta pel talús resultant del 
desmuntatge de la carretera que conduïa des 
del vial d’entrada a la zona de l’aparcament de 
vehicles.

La seqüència general de tota aquesta àrea es 
limita a un màxim de tres i de vegades quatre 
capes successives, resultants d’aportacions per 
crear les diverses terrasses, suportades amb 
murs de pedra seca, que s’havien anat formant 
amb el temps en aquest espai de fort desnivell. 
En principi, sorprèn la puresa dels conjunts de 
material apareguts en aquests grans paquets, 
que es cenyeixen a l’època tardorepublicana, 
amb molt poques intrusions. A diferència del 
que es va poder documentar en la primera in-
tervenció, en aquest sector més allunyat de la 
ciutat es va poder verificar que l’existència de 
dos sectors de necròpolis era l’única evidència 
d’ocupació humana, excepte a l’espai central, 
on es varen localitzar diversos elements indus-
trials d’època romana republicana tardana. En 
tot cas, es va poder diferenciar prou bé un es-
pai de necròpolis grega, més proper a la ciutat, 
i un d’època romana, situat més al sud, que 
hauria respectat les zones prèviament ocupa-
des, les quals devien ser marcades i visibles.

2.1.2.1. La necròpolis grega

A l’etapa més antiga del cementiri correspo-
nen trenta-quatre tombes d’inhumació, una 
incineració i un ustrinum, excavats a l’estrat 
de sorres que cobrien la roca natural, amb una 
cronologia que sembla que pot situar-se en-
tre els segles v i iii aC i que, per tant, amplia 
el paisatge funerari emporità d’època grega i 
hel·lenística. 

Aquestes tombes es concentraven bàsica-
ment en dues zones. La primera, a la meitat 
nord del sector 1, i la segona, a la banda oest del 
sector 2. En general, l’estat de conservació de 
les tombes era força deficient, ja que en molts 
casos es trobaren tallades per fosses i activitats 
de cronologia posterior.

Les inhumacions són molt simples. Es ca-
racteritzen per una posició del cos en decúbit 

supí i una orientació aproximada d’est a oest, 
amb el cap situat principalment a l’est. Les 
tombes infantils representen estadísticament 
un percentatge força elevat (set nadons i cinc 
individus infantils). 

En la majoria de tombes d’adults o subadults 
aquests estaven dipositats en fossa simple i sen-
se cap mena d’acompanyament funerari. Cal 
remarcar, però, que en algunes de les tombes 
relativament més riques es detectava la fossa 
delimitada per pedres. Els nadons, com haví-
em vist en la primera intervenció, es trobaren 
enterrats en àmfores ibèriques (cinc), encara 
que, seguint la dinàmica anterior, l’única tom-
ba amb aixovar presentava una caixa de pedres 
rectangular. En alguna ocasió s’han localitzat 
túmuls de pedres per assenyalar i cobrir les 
restes.

Com que la majoria de les inhumacions no 
presentaven cap tipus d’aixovar, mencionem 
tot seguit les tombes que destaquen precisa-
ment per haver tingut acompanyament fune-
rari, que podem situar majoritàriament en una 
cronologia entre els segles v i iv aC.

E-18. Inhumació infantil amb un lècit àtic 
de figures negres, un amforisc de pasta de vi-
dre, un vas de ceràmica de pasta clara, tres de-
nes d’ambre i una de pasta de vidre.

E-44. Inhumació amb una petita navalla de 
ferro i un ungüentari globular de ceràmica.

E-60. Inhumació encaixada a la roca, amb 
un lècit àtic de figures roges decorat amb una 
palmeta, un vaset de ceràmica de pasta clara, 
una fíbula i un braçalet de bronze (Fig. 4).

E-64. Inhumació delimitada amb pedres, 
amb un escif àtic de vernís negre i una gerra 
de pasta clara.

E-76 i 82. Són dues inhumacions acompa-
nyades cadascuna amb un lècit àtic decorat 
amb retícula negra amb punts blancs sobre-
pintats.

E-87. Inhumació amb una fíbula i una pun-
ta de ferro.

E-90. Inhumació de subadult amb una dena 
de pasta de vidre i una arracada.

E-92. Restes desarticulades d’una inhuma-
ció d’adult amb una beina d’espasa de ferro. 
Aquest enterrament sembla que fou profun-
dament alterat, ja que es detectava un gran 
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remenament de les restes. En tot cas, la beina 
d’espasa correspon al tipus VI de la Tène, co-
neguda ja amb el conjunt de la Neàpolis, que es 
data dins el segle ii aC (García, 2006, p. 162-164 
i 194-195).

E-96. Inhumació en caixa de pedres, acom-
panyada amb tres lècits àtics de figures negres 
amb decoració de palmetes, dos amforiscs i un 
alabastre de pasta de vidre i una fíbula sobre 
l’espatlla. 

E-99. Inhumació amb una gran cílica àtica 
de figures roges, fragmentada.

E-100. Inhumació de nadó en caixa de pe-
dres amb una figura de terracota que repre-
senta un flequer amb la pala dels pans i una 
nina articulada de terracota. Ambdues figures 
conserven restes de pintura original.

A la part nord-oest del solar va aparèixer 
una estructura que hem interpretat com un 
ustrinum, un lloc destinat específicament a la 
pira funerària, en la qual es recollien les restes 
en una urna i s’enterraven en un altre indret. 
Es tracta d’una fossa circular d’uns 15 cm de 

profunditat i 280 cm de diàmetre que presen-
ta troncs carbonitzats i cendres al seu interior 
com a clara mostra d’haver-s’hi realitzat un foc 
de grans dimensions. Tanmateix, s’hi va loca-
litzar un amforisc de pasta de vidre i restes fo-
ses d’un altre de les mateixes característiques, 
juntament amb algun fragment d’os cremat.

2.1.2.2. La fase industrial d’època romana 
baixrepublicana

Al sud de l’espai ocupat per la necròpolis grega 
es van detectar i excavar una sèrie d’elements 
que mostraven una activitat, possiblement in-
dustrial, i que van afectar les tombes, presumi-
blement gregues, que hi havia hagut anterior-
ment en aquest sector. 

Es tractava de diverses fosses retallades al 
subsòl. Les més grans presentaven una forma 
irregular, encara que vagament circular, de 
mides i profunditats diverses que van des de 
poc més d’1 m a més dels 4 m de costat i, de 
vegades, sobrepassaven els 2 m de profundi-
tat. En aquests darrers casos, s’havia retallat 
la roca calcària del subsòl i podrien haver estat 
destinades a obtenir pedra per a l’elaboració de 
calç per a la construcció. Totes aquestes fosses 
es trobaren farcides amb terra d’abocador que 
contenia una gran quantitat de materials cerà-
mics que podem datar en el segle ii aC.

A la zona central es va localitzar un fornet 
circular, amb la boca orientada a l’est, de peti-
tes dimensions, amb un diàmetre de poc més 
d’un metre i amb un pilar central, dedicat a 
la fabricació de ceràmica. Dins del fornet es 
va trobar una càrrega de pondera o pesos de 
teler a mig coure i la volta de tovot caiguda a 
l’interior.

Al nord del sector 2 es varen localitzat dos 
dipòsits d’obra adossats, que probablement 
tinguin un origen en època romana baixre-
publicana, però que foren abandonats en un 
moment augustal. El dipòsit meridional és 
molt gran i presenta unes mides interiors de 10 
× 4 m de costat i 2,30 m d’alçada. Està format 
per murs de morter i pedruscall de 45 cm de 
gruix arrebossats d’opus signinum. A la banda 
sud-oest hi havia una escala que permetia un 

Figura 4. Tomba grega d’inhumació identificada 
com E-60, amb els elements que formaven part del 
seu acompanyament funerari (MAC-Empúries)
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accés fàcil a l’interior. La base descendeix cap 
al nord i presenta un gran forat de decantació 
circular que servia per fer neteja de la brutícia 
que s’acumulava a l’interior. El dipòsit del nord 
presenta unes dimensions molt més reduïdes, 
de 5 × 2,60 × 0,60 m. Es troba igualment ar-
rebossat amb opus signinum i és de fons pla.

2.1.2.3. La necròpolis romana

La zona que estava ocupada per seixanta-sis 
tombes d’època romana s’estenia cap al sud, a 
certa distància de la que es va formar en època 
grega. També sabem que es va formar en un 
moment posterior a l’activitat industrial que 
acabem de descriure. A la necròpolis d’època 
romana documentada en aquesta excavació 
s’ha detectat una dualitat de ritual funerari, 
amb inhumacions i també incineracions, que 
cobreixen una cronologia que abasta entre els 
segles i aC i ii dC.

Les incineracions
Les incineracions es troben concentrades 

bàsicament a la zona sud i es tracta en tots els 
casos d’incineracions secundàries, és a dir, que 
el cos es va incinerar en un indret diferent del 
de la deposició de les restes. Se’n troben de di-
versa tipologia:
— Fossa simple sense urna. Les restes de cen-

dres i d’ossos cremats s’abocaven directa-
ment en una fossa. Normalment eren fos-
ses de forma circular o ovalada amb unes 
mesures d’entre 50 i 80 cm de diàmetre, de 
poca profunditat (entre 20-40 cm) i per-
fil còncau (E-11, E-12 i E-13, E-28 i E-29). 
Generalment es dipositava una moneda al 
centre de la fossa, una vegada dipositades 
les cendres. En un cas també contenia una 
llàntia (E-21).

— Monument funerari d’obra (E-17), format 
per una estructura quadrangular de blocs 
lligats amb fang, molt arrasada, que pre-
senta al seu interior les restes fragmentades 
d’una urna amb les cendres escampades i 
algun os cremat.

— Caixa de teules. En dos casos (E-4 i E-5) s’ha 
trobat una coberta feta amb tegulae dispo-

sada a doble vessant amb ossos cremats per 
sota.

Cal destacar que en la major part de casos 
la quantitat d’ossos cremats és realment min-
sa i de poca entitat. De les fosses, en destaca 
el sediment totalment ennegrit pels carbons 
i la troballa d’aixovar que reafirma el seu ús 
funerari.

Les inhumacions
Les inhumacions més antigues són cinc 

tombes de nadons disposades en àmfores tar-
raconenses que aparegueren escampades per 
tota la zona, sense una distribució concreta. 
Dues d’aquestes destaquen pel fet de trobar-se 
cobertes per mitja àmfora col·locada amb el 
pivot cap amunt. S’haurien de datar en el dar-
rer terç del segle i aC.

La resta d’enterraments, excepte algun cas 
puntual del segle i, s’haurien de situar ja ple-
nament en el segle ii dC i es concentraven úni-
cament en el terç sud. 

Les inhumacions es caracteritzen per una 
posició majoritàriament en decúbit supí (no-
més dos casos en decúbit dorsal) i una orien-
tació de nord a sud, amb el cap col·locat tant 
al sud com al nord.

Pel que fa a la tipologia d’inhumacions, en 
trobem una notable varietat:
— Cupa structile. S’ha localitzat un monument 

funerari (E-2) format per una estructura 
rectangular amb volta construïda amb blocs 
de pedra calcària lligada i arrebossada amb 
morter de calç. S’hi detecta el conducte de 
libacions, format per les restes d’un ímbrex. 
La part superior de l’estructura es trobava 
trencada i per sota es va localitzar una caixa 
de tegulae, en forma de coberta, i la inhu-
mació a l’interior dins d’una caixa de fusta, 
com demostren els diversos claus recuperats 
(E-35). Per les tatxes trobades, sabem que el 
difunt es va enterrar calçat amb sandàlies. 
L’exemple més proper de tombes d’aquest 
tipus és el que ens ofereix la necròpolis de 
la plaça Vila de Madrid, a Barcino, amb un 
gran nombre de cupae ben conservades or-
denades a banda i banda d’una via (Beltrán 
de Heredia, 2001; 2007, p. 20-27).
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— Caixa de fusta coberta per caixa de teules. 
En diversos casos per sota de la caixa de 
teules s’han trobat claus de ferro que sem-
bla que indiquin l’existència d’una caixa de 
fusta (E-7, E-9, E-35 i E-41); per tant, serien 
similars a l’anterior, però sense l’estructura 
de la cupa al damunt.

— Caixa de teules. Varen ser realitzades amb 
tegulae, en la major part dels casos col-
locades a doble vessant (E-6, E-8, E-10, E-19, 
E-36 i E-37). En un únic cas es troben pla-
nes, cobrint el cos (E-43).

— Caixa de fusta. Determinables pels claus de 
ferro trobats al voltant del cos, que marquen 
una forma rectangular (E-16, E-26, E-33 i 
E-34).

— Caixa de fusta coberta amb fragments d’àm-
fora. En un cas (E-57) la inhumació, que pre-
sentava claus de ferro al voltant, es trobava 
coberta per grans fragments d’àmfora.

— Fossa simple, que podia tenir el perímetre 
marcat amb pedres (E-14, E-15, E-20, E-30, 
E-31, E-32, E-39, E-40, E-44, E-45, E-46, 
E-47, E-48, E-49, E-55 i E-59). En un cas es 
va trobar un enterrament doble (E-27).

— Caixa de lloses (E-22).

A part, es va localitzat una estructura qua-
drangular (E-24) formada per lloses clavades 
a terra i d’altres apilades al seu interior, sense 
restes òssies humanes. Un cop extretes i ana-
litzades les pedres sembla que haurien format 
part d’una gran caixa o sarcòfag amb coberta 
plana que s’hauria inutilitzat i enterrat per eli-
minar-ne les restes.

Inhumacions de cànids
S’han localitzat tres inhumacions de gossos, 

en posició anatòmica. Dues d’aquestes es tro-
ben uns metres al nord dels darrers enterra-
ments, com en una zona perimetral, mentre 
que l’altra (E-78) es troba molt a prop d’una 
inhumació (E-75). Aquest fet podria indicar 
una possible relació, tot i que no se’n pot de-
terminar la contemporaneïtat.

Aixovars funeraris
Els aixovars que acompanyaven el difunt 

eren molt senzills i en la major part de casos 

inexistents, de manera similar a altres necrò-
polis conegudes. S’han diferenciat les peces 
trobades a l’interior de les tombes de les que 
hi havia al voltant i que podrien correspondre 
a les ofrenes realitzades el dia de l’enterrament 
o en celebracions posteriors. La troballa més 
comuna és la deposició d’una tassa, gerra o plat 
al voltant del cos. La peça més repetida és la 
tassa del tipus Hayes 131 en ceràmica africana 
de cuina, un acompanyament molt freqüent 
també en el cementiri de la veïna vil·la de To-
legassos (Nolla, Casas i Soler, 2012). També 
trobem bols de sigillata africana A, peces de 
ceràmica comuna, un plat de terra sigillata 
sud-gàl·lica o vasos de vidre.

Un altre element molt comú és la troballa de 
monedes que evidencien el ritual de pagar al 
barquer Caront el pas del llac Estix per conduir 
els individus al món dels morts. Les monedes 
es localitzen prop del cap, sobre el tronc o so-
bre la pelvis. En el cas de les incineracions se 
n’han trobat diverses dins de la fossa (E-11, 12, 
13, 51 i 77).

Els ungüentaris per contenir olis o perfums 
també són comuns. Se’n troben de vidre o de 
ceràmica en forma d’amforisc i quan apareixen 
solen formar part d’aixovars més complexos, 
com en els exemples E-33, E-34, E-65. 

Un altre conjunt d’objectes singulars són els 
d’abillament personal femení, com joies, agu-
lles de cap, anells, etc. Destaca una inhumació 
(E-16) amb una arracada d’or i també un co-
llaret amb denes d’or i de pasta de vidre blau, 
un anell de lignit, un de ferro, un conjunt de 
vuit agulles de cap, una caixeta de fusta amb 
els muntants de bronze, amb una ampolleta al 
seu interior i quatre peces més de vidre. 

Com a objectes considerats femenins es tro-
ben les petxines. Se’n localitzen, per exemple, 
a la tomba E-33, on també hi havia una agulla 
de cap de lignit, un ungüentari de vidre, la base 
d’una tassa africana i una moneda. 

Pel que fa als objectes personals masculins, 
destaquen els clauets trobats a les plantes dels 
peus de E-35, que indicarien l’existència de cal-
çat. Un altre objecte trobat a les tombes és un 
ham (E-8), que ens podria indicar l’activitat 
de la persona enterrada. En una de les fosses 
d’incineració (E-21) s’ha localitzat una mone-



Castanyer, P.;  Santos, M.  i  Tremoleda, J. • Empúries: els nous espais de necròpolis 131

da i una llàntia, que, segons les creences del 
moment, il·luminaven la foscor del més enllà. 

En alguns casos es troben claus solts que 
no haurien format part de cap caixa, tant dins 
d’una de les incineracions (E-28), com en al-
guna inhumació (E-59, sobre el pit), o a E-65, 
que dins del ric aixovar (amforisc, tassa, bol, 
moneda i placa de plom a la part superior) pre-
senta un clau de bronze ben diferenciat dels de 
ferro que formarien la caixa de fusta. Se n’han 
donat diverses interpretacions, com protegir el 
mort de la mala sort o per fixar-lo i impedir 
que la seva ànima torni del món dels morts. En 
el cas de les incineracions també podria formar 
part d’un llit funerari que fos cremat junt amb 
el difunt. 

Pel que fa a possibles ofrenes que podrien 
ser posteriors a l’enterrament, s’ha localitzat 
únicament una tassa de ceràmica africana a la 
part superior de la caixa de teules E-7.

2.2. Conclusions generals

L’excavació en extensió que es va realitzar en 
la zona on actualment s’ha bastit el nou edifici 
de recepció de visitants va permetre la recupe-
ració d’una informació molt valuosa respecte 
a l’espai suburbà d’Empúries.

Podem concloure que és una zona que fou 
destinada a cementiri, tant en època grega com 
romana, i topogràficament omple un buit que 
permet enllaçar la zona de necròpolis ja cone-
guda de l’aparcament, al nord, amb les exca-
vacions de les anomenades necròpolis Bonjoan 
i Granada, que se situen més al sud. També 
queda clar que es va aprofitar el vessant orien-
tal del turó d’Empúries per disposar un espai 
de necròpolis que tindria el seu límit en una 
via que conduïa, des del sud, cap a la ciutat 
grega i, passant per un vell camí que vorejava 
l’antic port, cap a Sant Martí d’Empúries. Al 
costat d’aquest camí es van construir algunes 
estructures en època romana, i, amb relació a 
la necròpolis, les que presentaven més monu-
mentalitat.

L’existència d’un espai ocupat pel cementiri 
grec, al nord, estava separat d’un altre destinat 
a cementiri d’època romana. Tot i que hi ha 

punts de contacte i la presència d’alguna tomba 
dispersa, podem afirmar que es respectava la 
presència d’enterraments anteriors, que devien 
estar senyalats per fer-los visibles.

Es constata una vegada més la pobresa dels 
enterraments i la poca presència de tombes 
principals. Malgrat això, la recuperació de la 
cultura material que formava part dels acom-
panyament funeraris enriqueix el coneixement 
dels rituals funeraris i, particularment, la va-
rietat d’estructures funeràries que s’han po-
gut documentar, en època romana. A tot això, 
caldrà afegir les novetats que aportarà l’estudi 
antropològic de les restes recuperades.

La potència de l’etapa romana tardorepubli-
cana a Empúries fa que s’arribi a envair l’espai 
funerari per estructures de caire industrial. 
Caldrà interpretar-les a la llum de la troba-
lla d’un nou recinte fortificat del segle ii aC i 
amb altres estructures que ja coneixíem. Amb 
el pas del temps, l’adequació final del sector es 
va fer amb murs d’aterrassament que conteni-
en terres remogudes amb la presència de molt 
de material residual d’aquesta mateixa època.

3. La necròpolis Granada

L’any 2012, prèviament a les obres de construc-
ció d’un habitatge al carrer de les Coves, 43, 
cantonada amb el carrer Neró, del municipi 
de l’Escala (Alt Empordà), es va realitzar un 
control i l’excavació arqueològica de dos solars 
(parcel·les H i I) que hom preveia urbanitzar. 
Els terrenys s’emplacen una mica més al sud de 
l’antiga ciutat grecoromana d’Empúries, molt 
a prop d’altres jaciments que en època anti-
ga envoltaven les ciutats grega i romana. Els 
treballs arqueològics es varen realitzar sota la 
coordinació del Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya - Empúries.

En aquesta zona s’ubicava una de les ne-
cròpolis emporitanes d’epoca grega i romana 
coneguda amb el nom de “necròpolis Gra-
nada”, pel nom del propietari dels terrenys, i 
excavada parcialment per M. Almagro l’any 
1951. Aquelles primeres excavacions van afec-
tar únicament el sector nord-est de la finca i 
van permetre recuperar catorze inhumacions 
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i una incineració d’època grega, datades entre 
finals del segle vi aC i el segle ii aC, així com 
també sis incineracions d’època romana del 
segle i dC. La seqüència registrada era, doncs, 
semblant a la documentada en altres cemen-
tiris propers i posava de manifest que aquests 
camps s’utilitzaren com a àrea d’enterrament 
d’ençà la creació de la ciutat grega i fins ben 
entrada l’època altimperial romana. La cro-
nologia més antiga correspon a la inhumació 
Granada 12 (Almagro, 1953, p. 242-243, fig. 
207 i 208; Santos, 2009, p. 37), amb quatre lè-
cits àtics de figures negres i diverses peces de 
pasta de vidre, que poden datar-se vers inicis 
del segle v aC. No obstant això, la major part 
de les inhumacions excavades en aquella cam-
panya poden datar-se entre el segles iii-ii aC, 
segons es desprèn dels tipus d’ungüentaris de 
terrissa i dels vasos d’ofrenes (de ceràmica gri-
sa de la costa catalana o de vernís negre), que 
formaven l’acompanyament funerari.

Tot i les troballes, l’àrea de terreny excavat 
als anys cinquanta corresponia només a una 
petita part de la finca Granada i, ben aviat, 
els treballs quedaren interromputs pel fet que 
moltes tombes es trobaven ja remenades i espo-
liades. Molt probablement, l’escassa sedimen-
tació que hi havia en aquesta zona, on la roca 
natural aflorava ràpidament, degué contribuir 
a localitzar fàcilment i ràpida les tombes per 
part dels buscadors clandestins. A més dels en-
terraments ja esmentats, es localitzaren també 
algunes restes de murs, molt arrasats i incon-
nexos, que podien haver format part d’antics 
monuments funeraris ja destruïts.

Vistos aquests antecedents i la proximitat 
del nucli emporità, el projecte d’urbanització 
del solar Granada l’any 2000, que a més de 
l’obertura de nous carrers i de la instal·lació 
dels serveis preveia també la construcció de 
deu habitatges, constituïa, doncs, una opor-
tunitat per tornar-hi a intervenir arqueològi-
cament, atès que aquest espai es trobava dins 
la zona de protecció 1 (que engloba els turons 
d’Empúries, de Sant Martí, les Corts i les terres 
adjacents que els enllacen), que s’estableix al 
Pla General d’Ordenació Urbana de l’Escala.

Així, el mateix any 2000, el Museu d’Arque-
ologia de Catalunya - Empúries va realitzar un 

total de setze sondejos estratigràfics, de 2 × 2 
metres, repartits en tres filades que anaven 
d’est a oest en diversos punts de la parcel·la. 
La finalitat de la intervenció era, abans de rea-
litzar els primers moviments de terres, avaluar 
la possible existència de restes arqueològiques 
en aquest sector i redactar un informe a partir 
del qual poder determinar el tipus d’actuació 
que caldria fer-hi en el futur. Llevat d’alguns 
fragments ceràmics trobats en els estrats de 
sorra superficials i de les restes d’una tomba 
d’inhumació ja espoliada, els resultats foren 
totalment negatius.

Finalment, gairebé dos anys després 
d’aquest primer tempteig arqueològic s’inici-
aren els treballs d’urbanització d’aquest sector. 
A diferència de l’actuació arqueològica preli-
minar, el seguiment de les obres propicià ben 
aviat resultats positius i fou necessari aturar els 
treballs i procedir a la seva excavació. La in-
tervenció arqueològica va afectar un rectangle 
d’uns 50 metres de llarg per uns 8-10 metres 
d’amplada, que abastava gairebé tota la meitat 
est del futur carrer i que, posteriorment, es va 
ampliar també al vial de servitud de pas entre 
les parcel·les. D’aquest segon camí, d’uns 5-6 
metres d’amplada, s’excavaren només uns 25 
metres de longitud, mentre que a la resta afec-
tada, on la roca aflorava ràpidament, només 
es va fer el control del rebaix fet amb les mà-
quines. Els treballs arqueològics es realitzaren 
entre els dies 18 de febrer i 22 de març del 2002. 
En total es descobriren divuit tombes d’inci-
neració i unes dotze o tretze inhumacions, així 
com les restes constructives corresponents, 
molt probablement, a dos petits monuments 
funeraris (Castanyer, 2003, p. 41-51).

Posteriorment a aquesta excavació inicial, 
el Museu d’Arqueologia de Catalunya ha anat 
realitzant diversos seguiments arqueològics 
paral·lels a l’edificació dels diferents solars. 
D’entre les que han donat resultats positius 
esmentarem la feta l’any 2006 al solar F, on 
es pogué ampliar el registre de la necròpolis 
Granada amb cinc tombes d’inhumació i una 
incineració. Les tombes es localitzaven sobre-
tot a l’angle sud-est del terreny, a tocar de l’ex-
cavació de l’any 2002, mentre que a la resta 
del solar els resultats foren totalment negatius.
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La intervenció més recent en els solars Gra-
nada es va realitzar l’any 2012, coincidint amb 
les obres de construcció d’un habitatge en les 
parcel·les H i G, situades just al costat nord-est 
de la intervenció ja efectuada el 2002. Els resul-
tats positius de l’actuació obligaren a excavar 
en extensió la totalitat de la superfície afecta-
da i també de bona part de l’àrea reservada a 
jardí. Els treballs s’iniciaren el 18 de setembre 
i finalitzaren el 30 de novembre. L’actuació ar-
queològica va permetre completar així el co-
neixement d’aquesta antiga necròpolis, i recu-
perar un total de trenta tombes d’incineració 
i de trenta-set tombes d’inhumació, cinc de les 
quals són enterraments infantils en àmfora. Els 
resultats d’aquesta intervenció són els que pre-
sentarem tot seguit.

3.1. Estratigrafia i seqüència evolutiva 
general de la necròpolis

L’estratigrafia documentada durant els treballs 
d’excavació no és gaire diferent de la registrada 
en les intervencions realitzades anteriorment en 
aquest sector. En general, la seqüència es limitava 
a un màxim de dos o tres capes successives, lle-
vat d’aquells sectors on la presència de tombes o 
d’algunes estructures complicava una mica més 
l’excavació. Sobta, però, la considerable potència 
del sediment conservada en alguns sectors i que, 
en alguns punts, podia superar els dos metres, 
coincidint amb els marges de les antigues feixes 
agrícoles. El perfil natural del terreny seguia un 
pendent continuat d’est a oest, amb una diferèn-
cia de cota que rondava els 4-5 metres.

Els desnivells actuals del terreny no res-
ponen, doncs, a condicionaments de tipus 
natural, sinó que són conseqüència de l’acció 
humana, que mitjançant la construcció de di-
versos murs de pedra seca va crear petites ter-
rasses artificials que alteraren el relleu original. 
Així, destaca l’existència d’un mur de terrassa 
a la part central del solar, en sentit nord-sud, 
que explica el millor estat de conservació de la 
necròpolis a la meitat oest, més protegida per 
aquest coixí de terra dels treballs agrícoles i 
dels buscadors d’objectes arqueològics d’inicis 
del segle xx.

El primer nivell correspon a les sorres i ter-
res més superficials, excavades amb màquina i, 
en algunes zones, en part també manualment. 
La potència d’aquest estrat era molt irregular: 
mentre que en alguns punts no superava els 20 
o 30 cm en d’altres, coincidint amb els desni-
vells del terreny, podia arribar a tenir més d’un 
metre. Es tractava d’una capa sense massa in-
terès arqueològic i amb poca o nul·la presència 
de materials antics.

Estratigràficament, el nivell de circulació 
de la necròpolis coincidia amb l’aparició d’un 
estrat format per sorres i terres de color ver-
mellós, molt homogeni i regular. L’excavació 
en planta d’aquest estrat, que en superfície era 
força regular i que seguia un lleuger pendent 
d’oest a est, presentava algunes dificultats a 
causa de la seva mateixa naturalesa, molt sor-
renca. El teòric sòl de circulació del cementiri 
només es va poder identificar de manera clara 
en aquelles zones on hi havia una major con-
centració de tombes.

La seqüència estratigràfica i l’estudi deta-
llat de les tombes permeten definir dos grans 
etapes en la utilització d’aquest sector de la 
necròpolis Granada, que són coincidents amb 
les constatades ja durant la intervenció feta 
l’any 2002. La primera fase (fase i) del cemen-
tiri correspon, bàsicament, a diverses tombes 
d’inhumació excavades a la mateixa roca del 
subsòl o en l’estrat de sorres que la cobrien. 
Es tractava de fosses molt simples, orientades 
sempre d’oest a est, sovint senyalitzades amb 
un senzill amuntegament de pedres i acom-
panyades únicament per alguns ungüentaris 
dipositats a tocar el cos del difunt. Aquesta eta-
pa més antiga, a la qual pertanyen la pràctica 
totalitat de les inhumacions localitzades, s’em-
marca cronològicament entre la segona meitat 
del segle iii aC i, sobretot, al llarg del segle ii aC 
i fins als inicis del segle i aC.

Igualment clara i quantitativament també 
important és la segona etapa (fase ii) de la ne-
cròpolis, associada de manera majoritària al 
ritual de la incineració i que, en molts punts, es 
superposava també estratigràficament a algu-
nes de les inhumacions de la fase anterior. En-
globem dins aquesta fase un conjunt de trenta 
incineracions que, cronològicament, abracen 
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des dels segles ii-i aC fins, com a mínim, al 
tercer quart del segle i dC. Al llarg d’aquest 
període de temps hi podem reconèixer, però, 
malgrat que sigui poc representativa la mostra 
estudiada, alguns matisos a partir dels quals 
entreveure una evolució que va des de la pre-
sència minoritària d’incineracions (fase iia) al 
seu predomini absolut (fase iib), fins a arribar, 
finalment, al descens o progressiu abandona-
ment d’aquest cementiri (fase iic). A aquesta 
mateixa fase ii corresponen també algunes 
inhumacions infantils, en àmfora o amb es-
tructures fetes amb pedres i teules, que donen 
fe de la convivència d’ambdós ritus funeraris. 
Destaca també la presència d’alguns petits mo-
numents funeraris, tipus cupae, per marcar 
algunes incineracions, en ambdós casos amb 
urnes de plom.

Malgrat que, topogràficament, hi ha una 
continuïtat en l’ús d’aquest espai durant les 
successives fases de la necròpolis, els canvis 
més evidents fan referència a l’alternança en 
les modes d’enterrament: fase i (predomini 
inhumacions), fase ii (predomini de les inci-
neracions).

3.2. Morfologia i organització  
de les tombes

Malgrat que la planta general d’aquesta part 
de la necròpolis excavada l’any 2012 no sembla 
que reveli cap mena d’organització, perquè les 
tombes es troben repartides aquí i allà, apa-
rentment d’una manera força anàrquica, el re-
partiment de les tombes assenyala que no tots 
els espais s’ocupaven d’una manera regular, 
sinó que hi havia zones on la densitat de les 
tombes era més gran i, per contra, d’altres on 
aquestes eren gairebé inexistents. Encara que 
intentar determinar l’organització de l’espai 
dins del cementiri és una tasca complicada, 
l’agrupació d’algunes tombes d’incineració 
podria interpretar-se com a indicativa d’algun 
grup familiar o parental, que es reservava una 
petita porció de terra.

Més clara s’entreveu la restitució dels dife-
rents nivells d’ús de la necròpolis, que va anar 
pujant progressivament al llarg de les diferents 

fases. Les variacions entre les fases i i ii de la 
necròpolis devien ser, però, escasses si atenem 
al fet que moltes de les tombes es trobaven ex-
cavades o dipositades en el mateix estrat. El 
fet que en alguns punts hi hagués una clara 
superposició entre les tombes d’ambdues fases 
fa pensar que la senyalització d’algunes de les 
tombes més antigues es devia ja haver perdut 
durant l’etapa de les incineracions.

Els signes de diferenciació social o cultural 
a través dels quals poder establir una jerar-
quització de les tombes són poc perceptibles 
si atenem a l’arranjament de les tombes i als 
aixovars funeraris. L’estudi o la comparació 
dels materials que conformen l’acompanya-
ment funerari, tant de les inhumacions com 
de les incineracions, no palesa tampoc gai-
res diferències. No obstant això, cal recordar 
la troballa en intervencions anteriors de dos 
monuments funeraris que, a més de servir de 
lloc d’enterrament i de culte, podrien revelar 
també la voluntat d’una major projecció so-
cial.

3.2.1. Les inhumacions

Els treballs d’excavació posaren al descobert 
un total de trenta-set tombes d’inhumació as-
sociades a les diferents etapes de la necròpolis, 
cinc de les quals eren infantils (Fig. 5). Algu-
nes d’aquestes tombes es pogueren documen-
tar només a nivell de fossa, ja que havien estat 
espoliades d’antic o bé es trobaven en molt mal 
estat de conservació. Aquest era força desigual, 
ja sigui per causes de tipus natural o, també, 
per les remocions realitzades pels buscadors de 
peces arqueològiques. La pràctica totalitat de 
les tombes d’inhumació pertanyen a la fase i 
(finals del segle iii - inicis del segle i aC), llevat 
d’algunes inhumacions infantils en àmfora que 
poden associar-se a la fase ii.

Es tracta, generalment, de fosses excava-
des a la roca natural o bé a l’estrat de sorres 
que la cobrien. Tot i que les característiques 
del terreny, amb una sedimentació molt poc 
compacta, dificultaven la definició dels re-
talls, tant la forma (parets no gaire verticals, 
fons pla, amb els extrems arrodonits i ajusta-
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des a les mides del cos) com les dimensions 
(0,50 m d’amplada i una longitud més varia-
ble) sembla que indiquin que el procediment 
més habitual era enterrar el mort sense cap 
tipus de caixa o bé amb unes senzilles teules 
(Fig. 7). No obstant això, la troballa d’alguns 
claus a l’interior de les fosses podria asse-
nyalar un possible ús de taüts o d’un llit per 
al trasllat del difunt. Les coincidències que 
s’observen entre els diversos enterraments, 
en la disposició de l’esquelet o en la seva 
orientació, sembla que indiquen l’existència 
d’unes pautes comunes que, amb algunes 
petites diferències, es van repetint.

Tot i que la orientació de les tombes es fa 
seguint gairebé sempre algun dels punts cardi-
nals, essent els dos eixos principals el nord-sud 
i l’est-oest, la postura més freqüent és amb el 
cap a l’est. L’aspecte de les connexions articu-
lars d’alguns esquelets confirma que després 
del seu dipòsit funerari es tapà directament 
amb terra, sense cap mena de coberta. Per 
contra, en d’altres, sembla segura la utilitza-

ció d’una mortalla, ja sigui un vestit, túnica o 
llençol, que embolcallava el difunt.

La utilització de pedres per cobrir la tom-
ba, que documentem en alguns enterraments 
encara intactes, devia servir també com a ele-
ment de senyalització exterior. En alguns ca-
sos es documenta un bloc de pedra disposat 

4.50

4.82
3.44

3.42

 

C/ DE LES COVES  

Quadre  comptadors

10,00

8,00
7,00

6,00

9,00

5,00 6,00

7,00
8,00

9,00

CAMÍ  VELL  D'EMPÚRIES

10.56

Portal

8.93

C
/  B

A
IXA

D
A  D

E  N
ER

Ó

C/ VIAL SERVITUD DE PAS

Antic límit feixa vinya

Límit àrea excavació

T-650

T-490

T-640
T-600

T-630

T-500

T-580

T-610

T-620

T-210 T-300
T-520

T-510

T-480

T-590

T-560

T-550

T-540

T-530

T-570

T-410

T-670

T-660

T-460

T-400

T-370

Intervenció arqueològica C/ De les Coves 43
Plànol 2: Planta situació inhumacions

Figura 5. Planta general de l’excavació realitzada al solar Granada l’any 2012, on s’assenyalen les tombes 
d’inhumació localitzades (MAC-Empúries)

Figura 7. Vista general de la inhumació 650, amb 
un conjunt d’ungüentaris de terrissa i altres objectes 
dipositats damunt de la part inferior de les cames 
del difunt (MAC-Empúries)
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verticalment a la capçalera a manera d’estela 
funerària. Les dades registrades durant l’ex-
cavació permeten imaginar que, en superfí-
cie, les sepultures devien ser visibles, ja sigui 
mitjançant els petits túmuls de terra que les 
cobrien o per les pedres que les delimitaven 
i les cobrien. En els casos de les tombes in-
fantils en àmfora sembla que devien quedar 
cobertes també per un petit piló de terra, atès 
que es trobaven totalment encaixades dins de 
la fossa i falcades per diverses pedres, seguint 
el mateix procediment.

Pel que fa al cadàver, la pràctica més ha-
bitual és la posició de decúbit dorsal, és a 
dir, estirat i lleugerament recolzat en un dels 
costats, amb els braços paral·lels al cos o so-
bre la pelvis, de vegades amb les cames una 
mica f lexionades i amb el cap lleugerament 
aixecat.

Del conjunt de materials relacionats amb 
les tombes hem de remarcar, en primer lloc, 
l’absència total d’objectes d’ús personal o que 
podrien haver format part de l’abillament del 
difunt. La posició estratigràfica de les poques 
peces que formaven l’acompanyament funerari 
confirma que, generalment, aquestes es troba-
ven disperses al voltant del cadàver i sempre a 
l’interior de la fossa. Fins ara, no hem pogut 
definir cap tipus de diferenciació vertical i hem 
de descartar, per tant, la presència d’altres ob-
jectes relacionats amb el ritual funerari, situats 
a l’exterior de la sepultura.

Pel que sabem durant la fase i del cemen-
tiri, la major part de les ofrenes s’havien 
dipositat intencionadament poc abans de la 
sepultura definitiva del cos. Es tracta sobre-
tot d’ungüentaris i d’uns pocs vasets de ter-
rissa situats, en les tombes d’adults, als peus 
de l’esquelet, damunt o al costat del tronc, 
o, en alguns casos, també de petxines. Per 
contra, en les inhumacions infantils, on tal 
com ja hem avançat el nombre d’objectes és 
malgrat la senzillesa i modèstia dels enter-
raments quantitativament sempre més gran, 
les ofrenes es troben dipositades damunt del 
cos o en un costat de la caixa. La presència 
d’un nombre més elevat d’ungüentaris era, 
pel que sembla, un indicador clar de les se-
pultures infantils.

3.2.2. Les incineracions

Tal com ja hem avançat, la fase ii del cementiri 
documentada durant l’excavació correspon a 
la d’incineracions, en total unes trenta (Fig. 6). 
Pel que fa a les incineracions secundàries amb 
urna, després de la cremació, les restes òssies que 
quedaven es recollien i es dipositaven a l’inte-
rior d’un recipient, que a la necròpolis Granada 
és gairebé sempre de ceràmica i que, posterior-
ment, es tapava i s’enterrava en una simple fossa 
excavada al subsòl o a la capa de sorres que con-
formaven la sedimentació natural de la zona.

La finalitat d’aquest forat, que generalment 
no tenia cap particularitat, era esdevenir no-
més el loculus o receptacle per a l’urna. Tot i les 
dificultats per poder identificar arqueològica-
ment aquestes fosses, poc perceptibles a causa 
de les característiques del terreny i pel fet que 
sovint es trobaven farcides amb la mateixa 
terra o sorra, l’existència d’algunes pedres per 
falcar o protegir l’urna ajudaven sovint a docu-
mentar-les. Els retalls solen tenir un perfil en 
U, amb el fons més o menys pla. En planta, la 
seva forma és generalment circular o arrodoni-
da, amb un diàmetre variable, que pot oscil·lar 
entre els 40 i els 50-60 cm, mentre que la seva 
fondària rondava els 40 cm. L’urna, una vegada 
dipositada dins de la fossa, sovint, s’envoltava 
amb unes pedres disposades ja sigui vertical-
ment o de manera més anàrquica, que servien 
per senyalitzar la tomba i per delimitar alhora 
la terra que les cobria. Les dimensions i el tipus 
de l’urna no sembla, però, que tinguin cap cor-
respondència amb la quantitat d’ofrenes, atès 
que aquestes són, tal com ja hem advertit, molt 
escadusseres.

No és possible detectar, a pesar dels marges 
cronològics que abasten les tombes d’incine-
ració (finals del segle ii - inicis del segle i aC 
fins a mitjans o tercer quart del segle i dC), 
tampoc canvis clars en els criteris de deposi-
ció. Tanmateix, però, hom voldria insistir en 
la possibilitat que en les tombes més modernes 
l’urna anava acompanyada també de l’aboca-
ment d’algunes cendres al seu voltant, fet que 
podria assenyalar, hipotèticament, un possible 
canvi en el ritual funerari, cosa que caldrà se-
guir en les futures intervencions (Fig. 8).
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Intervenció arqueològica C/ De les Coves 43
Plànol 1: Planta situació incineracions i inhumacions en àmfora

Figura 6. Planta general de l’excavació realitzada al solar Granada l’any 2012, on s’assenyalen les tombes 
d’incineració localitzades (MAC-Empúries)

Figura 8. Vista general de l’excavació del monument funerari d’una tomba d’incineració. Al fons 
de la imatge inferior s’observa l’urna de plom que contenia les cendres del difunt així com també 
alguns ungüentaris de vidre de l’acompanyament (MAC-Empúries)
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L’absència de cendres al voltant de les tom-
bes assenyala que, per norma general, la pyra o 
foguera que servia per a la incineració del cos 
es realitzava en un lloc diferent (ustrinum) del 
de la sepultura. Només en alguns casos jun-
tament amb l’urna es dipositen també en la 
mateixa fossa les restes de les cendres i car-
bons procedents de la pira. L’únic que podem 
saber, doncs, és que la incineració no es rea-
litzava al costat mateix del lloc d’enterrament, 
perquè les urnes apareixen sempre a l’interior 
de petites fosses i sense cap relació amb altres 
estructures de combustió o estrats de cendres. 
Tot i que, malauradament, només hem pogut 
documentar l’existència d’un possible ustri-
num, la senzillesa de les tombes trobades a la 
necròpolis Granada convida a imaginar uns 
espais de cremació molt simples, situats a l’aire 
lliure, molt probablement sense cap tipus d’es-
tructura construïda i no gaire allunyats d’on 
s’efectuava l’enterrament definitiu de l’urna 
amb les cendres.

L’excavació minuciosa de les urnes cinerà-
ries, realitzada a posteriori al mateix Museu 
d’Empúries, indica que després de la crema-
ció es va efectuar una acurada tria de les restes 
òssies, separant les cendres i els carbons de la 
pira. El poc sediment que hi havia a l’interior 
de l’urna estava format per sorres molt netes 
i per una absència gairebé total de trossos de 
fustes carbonitzades i de cendres. L’excavació 
ens permet reconstruir, doncs, alguns detalls 
del procediment que se seguia després de la 
cremació. Sabem, per exemple, que les restes 
òssies que quedaven, primer, es triaven i renta-
ven. Es conservaven sobretot aquells ossos que 
resistien més l’escalfor (crani, vèrtebres, etc.), 
i que normalment tenen un to més blanqui-
nós, fet que indica una major exposició al foc. 
Els ossos i les cendres més fines es dipositaven 
ordenadament al fons de l’urna, mentre que a 
la part superior s’hi col·locaven unes poques 
ofrenes: ungüentaris de perfums o d’altres ob-
jectes d’ús personal del difunt.

La nul·la superposició de les tombes d’inci-
neració corresponents a la fase ii de la necrò-
polis, així com també la seva distribució en el 
cementiri, de vegades formant petits grups de 
tres o quatre urnes o bé separades entre elles 

aproximadament per un metre de distància, 
suggereix, semblantment al que hem constatat 
en parlar de les inhumacions, l’existència d’un 
sistema de senyalització a la superfície del qual 
no en quedava cap rastre.

3.3. La necròpolis Granada en el context 
dels cementiris emporitans

Les diferents intervencions arqueològiques re-
alitzades en els solars de la necròpolis Grana-
da aportaren, malgrat les limitacions pròpies 
d’unes intervencions d’aquestes característi-
ques, algunes novetats amb relació a l’àmbit 
funerari emporità. La necròpolis Granada 
formava part d’una àmplia àrea suburbana 
que, per la seva situació topogràfica, al sud de 
la ciutat grega i romana, fou utilitzada com 
a lloc d’enterrament durant diverses etapes 
històriques d’Empúries (Castanyer, 2009, p. 
41-42). Les diverses fases que configuren la 
seqüència general de la necròpolis assenyalen 
que la utilització d’aquest sector del cementiri 
sembla que ha de situar-se, malgrat la troba-
lla d’alguna tomba amb una cronologia més 
reculada (Almagro, 1953, p. 242-243), pre-
ferentment a partir del segle iii i del segle ii 
aC (fase i). Molt probablement, l’existència 
d’alguns enterraments més antics en aquesta 
zona pot considerar-se com una prolongació 
esporàdica dels altres cementiris de tradició 
grecoindígena que hi havia més al nord, més 
a prop de la Neàpolis (necròpolis Bonjoan, 
Martí o Portitxol) (Aquilué et al., 1999, p. 
38-39; Santos, 2009, p. 35). La ubicació to-
pogràfica d’aquestes necròpolis sembla que 
assenyala l’existència d’un camí o vía d’accés 
cap a l’entrada meridional del nucli grec. Els 
treballs realitzats els anys vuitanta a l’apar-
cament de l’actual recinte arqueològic d’Em-
púries demostren que durant els segles iv i iii 
aC aquesta àrea d’enterrament s’estenia fins 
pràcticament a tocar de la ciutat (Sanmartí, 
Nolla i Aquilué, 1983-1984, p. 150).

La fundació de la ciutat romana, a inicis 
d’aquesta centúria, va comportar l’ampliació 
progressiva de l’àrea cementirial que s’estenia 
a l’exterior del nou recinte urbà, formant altres 
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necròpolis (Ballesta, Rubert, Torres, Nofre, Pi, 
Vinyals, Patel, Sabadí, Mitjavila i Amfiteatre) 
que anaren ocupant de manera gradual la part 
sud i oest del turó d’Empúries (Almagro, 1955; 
López, 1997, p. 711-744; Aquilué et al., 1999, 
p. 103-105; Tremoleda, 2009b, p. 43-47; Cas-
tanyer, 2012, p. 85-100).

Finalment, la davallada en el nombre d’en-
terraments del final de la fase ii de la necròpolis 
evidencia ja l’inici d’un procés d’abandona-
ment d’aquest espai funerari a partir de la se-
gona meitat del segle i, amb només una tomba 
datada vers el tercer quart d’aquest segle. Tot 
i acceptar la possibilitat que el nostre registre 
sigui incomplet, la coincidència existent entre 
la seqüència constatada al cementiri Granada i 
la de les altres necròpolis altimperials d’Empú-
ries, on també hi ha una davallada important 
en el nombre d’enterraments a partir de finals 
de l’època juli-clàudia (López, 1998, p. 291), 
indica que es tracta d’un procés d’abast més 
general.
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  Resum

En aquest treball es pretén fer un balanç del 
projecte de recerca multidisciplinari que, des 
de l’any 2003, es desenvolupa en el fossil-la-
gerstätten del Camp dels Ninots de Caldes de 
Malavella. Aquest conjunt de treballs posen a 
la llum una seqüència sedimentària contínua, 
molt ben conservada i amb un alt grau de re-
solució temporal, que permet la conservació 

excepcional de tot un ecosistema corresponent 
al Pliocè superior. Els resultats obtinguts fins 
ara estableixen el Camp dels Ninots com a re-
ferència per tal d’abordar models comparatius 
amb altres afloraments tant a escala local o re-
gional com internacional.

Juntament amb els nivells pliocens, també 
s’han documentat nivells arqueològics correspo-
nents a finals del Tardiglacial, els quals han propor-
cionat una notable representació d’eines lítiques.
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1 Situació

El jaciment del Camp dels Ninots està situat 
a l’extrem oest del terme municipal de Caldes 
de Malavella, a la comarca de la Selva i a uns 
20 km al sud de la ciutat de Girona (Fig. 1). Es 
tracta d’un magnífic exemple d’edifici volcànic 
engendrat per una activitat netament explosiva 
que ocupa una gran superfície, d’aproximada-
ment 275.000 m2. Actualment, els terrenys que 
conformen el Camp dels Ninots són camps de 
conreu, majoritàriament de cereals, si bé tam-
bé són destacables els nombrosos pous, dels 
quals, no fa gaires anys, s’extreia aigua per a 
ús industrial.

L’estructura actual del volcà del Camp dels 
Ninots es fa difícil de percebre a causa de l’ero-
sió que ha patit. Tot i això, encara és possible 
observar una petita depressió envoltada de tu-
rons de poca alçada: el Veïnat de Baix, el Bosc 
del Manco, la Pineda de Can Pol, el turó de 
Can Tranquil i la zona de la Casa Nova d’en 
Salom. A la zona deprimida interna, correspo-
nent al cràter de l’antic volcà, hi dominen els 
sediments argilosos i, en menys proporció, els 
sorrencs. Els dipòsits piroclàstics s’estenen més 
enllà dels turons esmentats i es distribueixen 
al voltant de la depressió.

El con volcànic queda definit per un relleu 
anular de poca alçada i de vessants suaus. La 

Figura 1. Mapa de situació del jaciment del Camp dels Ninots amb els noms dels diferents sectors prospectats 
durant aquests anys. En groc, el perímetre del con volcànic i, en verd, el perímetre del cràter i el llac
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vall plana de la riera de Santa Maria en resse-
gueix les vores nord i nord-est, i contribueix 
a definir-ne i ressaltar-ne la forma. El cràter, 
les coordenades UTM (ETRS89) del qual són 
483202 E i 4631454 N, té una altitud de 93 m 
sobre el nivell del mar i una planta irregular, 
lleugerament el·líptica, que arriba a tenir un 
eix màxim de 650 m i un de mínim, perpen-
dicular a l’anterior, de 400 m.

2. Metodologia d’excavació

El maar del Camp dels Ninots comprèn una 
superfície considerable (275.000 m2 aproxima-
dament). És per això que a l’hora de plantejar 
l’excavació sistemàtica en aquest jaciment, i per 
tal de fer més operatius els treballs que s’hi re-
alitzen, la superfície intervinguda fins ara s’ha 
dividit en sectors el nom dels quals coincideix 
amb les diferents parcel·les privades on s’actua. 
Així, al nord trobem el sector de Can Pol, el 
sector Butano, el sector Comercial i el sector de 
Can Cateura; al sud-est, el sector de Can Pons 
i al sud el sector de Ca n’Argilera. Cadascun 
d’aquests sectors es treballa independentment, 
de manera que la suma de tots ens dóna infor-
mació del context general del volcà. 

Un cop s’ha decidit l’àrea que s’excavarà, 
es realitza una cala en profunditat. És l’únic 
sistema per accedir als afloraments del subsòl, 
atesa la manca, en tota la superfície del cràter, 
de talls estratigràfics naturals o fortuïts. La de-
cisió d’obrir una cala en un punt determinat 
depèn de les dades estratigràfiques i geomor-
fològiques de què es disposa de cada un dels 
sectors. Totes les cales són enumerades, geore-
ferenciades i se’n fa un aixecament topogràfic 
amb relació a cada un dels sectors. El primer 
treball es fa amb màquina excavadora per tal 
d’extreure els nivells estèrils. Seguidament es 
planteja l’excavació manual pròpiament dita en 
una superfície que varia en cada cas. Al Camp 
dels Ninots el mètode que s’utilitza es basa en 
el principi de les coordenades cartesianes (La-
place i Meroc, 1954). A tots els objectes, inde-
pendentment de les dimensions que tinguin, 
se’ls atribueixen unes coordenades en rela-
ció amb una quadrícula dividida en quadres 

d’1m², cadascun dels quals defineix un espai 
amb dos eixos (X i Y). La profunditat (Z) en 
què es troben els objectes s’obté prenent com 
a referència un punt determinat, normalment 
més elevat, que s’anomena punt zero. D’aquesta 
manera aconseguim les tres coordenades bà-
siques (X, Y i Z), amb les quals podem situar 
en l’espai, tant horitzontalment com vertical, 
cadascuna de les restes. 

El procés concret d’excavació es realitza 
mitjançant un desmuntatge horitzontal per ca-
pes el gruix de les quals pot variar en cada cas. 
Quan l’estratigrafia és coneguda, convé ade-
quar les capes als diferents nivells arqueològics 
i paleontològics per tal de contextualitzar les 
restes documentades. El ventall d’instruments 
utilitzats durant els treballs d’excavació és molt 
gran, ja que varien en funció de l’objecte que 
es vol excavar. Així, s’empren des de palets de 
fusta i pinzells fins a pics i pales. El materi-
al localitzat es recull en bosses precintades o 
en caixes de cartró, a les quals s’enganxa una 
etiqueta amb una sigla que n’especifica clara-
ment la procedència (el jaciment, la campa-
nya, la quadrícula, el nivell, el número de la 
peça, etc.). En aquells casos en què l’objecte 
és molt gros i pot patir desperfectes a l’hora 
de ser extret, es realitzen suports rígids amb 
poliuretà. Això es produeix especialment en 
els nivells pliocens del jaciment, en el cas dels 
esquelets complets i en connexió anatòmi-
ca que s’ha documentat. En tots els casos els 
treballs d’extracció consisteixen en l’extracció 
individualitzada de tots els ossos de l’esquelet 
(Fig. 2). En els casos en què és molt complicat 
poder separar conjunts anatòmics, l’extracció 
es fa utilitzant el poliuretà. En el cas dels mi-
crovertebrats en connexió anatòmica (amfibis, 
rèptils, aus, peixos, etc.) també l’extracció es 
realitza de la mateixa manera. En el cas de les 
macrorestes vegetals primer de tot hi ha una 
documentació fotogràfica amb detall abans de 
la seva extracció, la qual es fa en bloc mitjan-
çant sistemes tècnics (López-Polín et al., 2010).

Pel que fa als nivells pliocens, en algunes 
ocasions, s’ha pogut extreure el material fòs-
sil de manera individualitzada i posada sobre 
un suport rígid d’espuma d’ethafoam per tal 
de conservar la posició original dels ossos. La 
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Figura 2. Procés d’excavació de l’esquelet d’Alephis tigneresi recuperat a la cala 9/10 del sector  
de Ca n’Argilera l’any 2011
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tasca concreta requereix la coordinació dels 
treballs de quatre tècnics especialitzats, tres 
paleontòlegs i un restaurador. Dues persones 
es dediquen a la individualització de cada un 
dels elements ossis, desarticulant-los i extra-
ient-los, una persona anota les coordenades i 
la descripció taxonòmica al full de registre i, 
finalment, el restaurador fa les primeres tas-
ques de consolidació i restauració dels ossos i 
prepara l’espai de l’espuma on s’ha de col·locar. 
El resultat d’aquest procés és molt positiu i no 
descartem realitzar-lo en altres ocasions que 
per les característiques de l’esquelet sigui pos-
sible fer-ho.

3. Context geològic i estratigràfic

Els maars són estructures volcàniques de baix 
relleu originats per processos eruptius hidro-
magmàtics, resultat del contacte entre l’aigua 
del freàtic i el magma. Posteriorment a l’erup-
ció, en aquest tipus de volcans el rebliment del 
cràter amb aigua del freàtic i de la pluja acaba 
formant llacs extensos. Aquest tipus d’estruc-
tures volcàniques són ideals per a la preserva-
ció de registres paleoambientals, tal com ho 
demostren els fossil-lagerstätten de Messel i 
Eckfeld (Alemanya), datats entre els 50 i els 45 
milions d’anys (Ma), respectivament (Franzen, 
1977; Büchel, 1993; Neufrer et al., 1994; Mertz 
et al., 2000). Les característiques sedimentàries 
d’aquest tipus d’estructures permeten la con-
servació excepcional de tot un ecosistema, in-
cloent-hi vertebrats de totes mides (aus, peixos, 
amfibis, rèptils, mamífers, etc.), invertebrats 
(insectes, etc.), com també flora (pol·len, ma-
crorestes vegetals, diatomees, fitòlits, etc.). La 
successió de sediments laminats proporciona 
arxius detallats d’un seguit de canvis ambien-
tals en termes de vegetació, clima, etc. 

El maar del Camp dels Ninots és un edi-
fici volcànic d’explosió de tipus anell de tufs 
originat a partir de processos eruptius hidro-
magmàtics i el rebliment del cràter està format 
per sediments lacustres i palustres (Vehí et al., 
1999; Campeny et al., 2004; García Catalán et 
al., 2007; Gómez de Soler et al., 2012a; Jimé-
nez-Moreno et al., 2013). En el seu rebliment 

dominen els sediments argilosos i, en menor 
proporció, sorrencs, que arriben a una profun-
ditat màxima coneguda a avui dia d’uns 60 
metres. S’hi diferencien dos grans processos 
sedimentaris; aquells lligats amb la formació 
del llac dins del volcà (sedimentació lacustre), 
d’edat pliocena (Gómez de Soler et al., 2012a; 
Jiménez-Moreno et al., 2013), i les unitats su-
periors, que conformen el relleu actual de l’an-
tic volcà, d’edat pleistocena (Gómez de Soler et 
al., 2008; Gómez de Soler et al., 2012b). 

El volcà del Camp dels Ninots té com a subs-
trat la intercalació de sorres arcòsiques, argiles 
i graves del Pliocè com a conseqüència del sis-
tema de ventalls al·luvials de la conca neògena 
de la depressió de la Selva dipositades abans 
de l’erupció del volcà. Just al NO de l’edifici 
volcànic passa la riera de Santa Maria. Més al 
N i O trobem la gran plana del riu Onyar sobre 
la base de llims, sorres arcòsiques amb nivells 
d’argiles i conglomerats del Pliocè. Finalment, 
al S i E les granodiorites i granits alcalins del 
Carbonífer-Permià de la Serra de Cadiretes, 
que forma part de la Serralada Litoral. 

Si entrem en detall a l’estratigrafia sintètica 
d’un dels sectors mes treballats i amb més res-
tes paleontològiques, sector de Ca n’Argilera, la 
qual ja va ser publicada per Gómez de Soler et 
al. (2012a), observem la seqüència estratigràfi-
ca de la part superior del rebliment (Fig. 3). En 
aquest sector, i en bona part del maar, de base 
a sostre s’observen quatre unitats estratigràfi-
ques. La unitat basal està formada per argiles 
grises, gresos i diatomites. La unitat 2 en gene-
ral està formada per argiles laminades verdes 
amb diatomees. Els carbonats (que inclou do-
lomita i anquerita) es troben en les subunitats 
2.1, 2.2 i 2.4. La subunitat 2.3 inclou gresos 
aïllats i no carbonats. En les subunitats 2.1 i 
2.2 s’observen mineralitzacions d’òpal, que a 
sostre de la 2.2 forma una gran plataforma i 
marca la base del nivell on apareixen la majo-
ria de restes paleontològiques i la totalitat dels 
esquelets articulats i en connexió anatòmica. 
Aquesta subunitat 2.3, pel que fa al registre 
paleontològic, l’hem dividit en tres nivells. El 
nivell 10, que seria el sostre de la subunitat 2.3, 
format principalment per un nivell de sorres 
del desmantellament del con volcànic; el nivell 
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Figura 3. Successió estratigràfica i unitats del Camp dels Ninots basats en la secció  
de Ca n’Argilera (Gómez de Soler et al., 2012a)
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Figura 4. Successió estratigràfica i correlació dels sectors Ca n’Argilera, sector Comercial  
i sector Butano (Prikryl et al., 2014)
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11, que agafaria el gruix de la subunitat amb 
les argiles verdes laminades, i el nivell 12, que 
el formarien els gresos. La unitat 3 consisteix 
en 1 metre d’argiles vermelles laminades d’edat 
quaternària. Finalment, la unitat 4 correspon 
al sòl vegetal actual.

En el sector Butano s’han documentat sis 
unitats estratigràfiques (de la A a la F) extra-
polables a tota la part nord de l’edifici volcà-
nic (sector Butano, sector Can Cateura i sector 
Comercial) (Fig. 4). Les unitats A i B (les su-
periors) corresponen al període Quaternari. Si 
excloem la unitat A, pel fet d’estar relacionada 
amb la topografia actual, tan sols la unitat B és 
la que presenta una posició estratigràficament 
més antiga. Aquesta és equiparable a la unitat 
3 de Ca n’Argilera, i la resta d’unitats (C, D, E 
i F) serien els equivalents de la unitat 2, sent la 
F la 2.3 i, per tant, aquí també amb restes pale-
ontològiques i la C, D i E la 2.4 de Ca n’Argilera 
(Gómez de Soler et al., 2008; Gómez de Soler et 
al., 2012b; Gómez de Soler et al., 2014).

Si correlacionem diversos sectors intervin-
guts fins ara agafant el de més al nord (sector 
Butano), l’adjacent a l’anterior (sector Comer-
cial) i el de més al sud (Ca n’Argilera), podem 
observar la correlació estratigràfica de bona 
part del maar. Les columnes estratigràfiques 
ens mostren que la unitat amb la majoria de 
restes paleontològiques i paleobotàniques do-
cumentades fins avui dia correspon a un nivell 
d’argiles verdes laminades que en tots tres sec-
tors surt representada i normalment a una fon-
dària d’uns 2 m. Val a dir que mecànicament 
no podem realitzar excavacions a gaire més 
fondària, raó per la qual els possibles nivells 
paleontològics que hi hagi més a baix només 
podran ser excavats si segueixen algun tipus de 
bussament que els faci aflorar a la superfície o a 
una cota accessible per l’excavació. Podem ex-
trapolar també que els nivells paleontològics es 
recolzen (unitat 2.3, nivells 10, 11 i 12, unitats 
E, F i G) en unes unitats inferiors formades per 
fortes mineralitzacions, principalment òpals. 

Si observem els aixecaments estratigràfics 
realitzats en el sector Comercial, veiem que les 
tres unitats amb material paleontològic (uni-
tats E, F i G) tenen a la base una unitat forta-
ment mineralitzada.

4. Material paleontològic

La singularitat del jaciment del Camp dels Ni-
nots és la conservació excepcional d’esquelets 
complets i en connexió anatòmica de petits 
(Fig. 5) i grans vertebrats (Fig. 6). La major 
part del material fòssil recuperat correspon a 
espècies poc representades en el registre fòssil 
europeu. 

4.1. Caudata

cf. Pleurodeles sp.

Descripció: Es tracta d’un tritó gran, repre-
sentat per nombroses vèrtebres presacres (dis-
tància des del centre > 4 mm). Les vèrtebres 
són opistocèliques, amb una d’allargada, alta 
estreta espina neural i un arc neural altament 
encorbat. 

En vista lateral, a cada costat de la vèrtebra, 
a la base de la prezigapòfisi, s’obre un gran fo-
rat, mentre que a la meitat posterior hi ha dos 
o tres petits foràmens posterolaterals. Aquesta 
morfologia de les vèrtebres és concordant amb 
l’atribució al gènere Pleurodeles. En el registre 
fòssil, el gènere Pleurodeles és conegut des del 
Miocè superior o el Pliocè inferior de la Ram-
bla de Valdecebro III, a Terol (Sanchiz, 1977; 
Estes, 1981). La presència de Pleurodeles en el 
jaciment del Camp dels Ninots és molt interes-
sant ja que suggereix una extensió encara més 
septentrional del gènere durant el Pliocè. Ac-
tualment Pleurodeles viu en una gran varietat 
d’hàbitats, principalment sota un clima càlid i 
sec (García-París et al., 2004). Els representats 
de Pleurodeles són freqüents en ambients grans 
d’aigua amb una profunditat compresa entre 
els 2,5 i els 10 metres i, generalment, eviten 
les basses o torrents amb corrents moderats o 
forts. Aquest tritó és principalment aquàtic, i 
és present a les aigües durant tot l’any. 

Lissotriton aff. helveticus (Razoumosky, 1789)

Descripció: El tritó de mida petita Lissotriton 
aff. helveticus documentat en el Camp dels 
Ninots està representat per vèrtebres presa-
cres (longitud des del centre: aproximadament 
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Figura 5. Exemples d’esquelets de microvertebrats recuperats en el Camp dels Ninots
A) Esquelet articulat d’un ofegabous (cf. Pleurodeles sp.).  
B-D) Esquelets de Pelophylax cf. perezi.  
E) Exemplar de Mauremys leprosa.  
F-H) Exemples de peixos del Camp dels Ninots
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Figura 6. Exemples d’esquelets sencers i en connexió anatòmica de macromamífers recuperats  
en el jaciment del Camp dels Ninots.  
A-D) Esquelets d’Alephis tigneresi.  
E-G) Esquelets de Tapirus arvernensis.  
H) Esquelet d’Stephanorhinus cf. Jeanvireti
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2 mm), un fèmur i un húmer recuperat en el 
garbellat del sediment provinent de l’excavació. 
Les vèrtebres són característiques del gènere 
Lissotriton: opistocèliques, allargades amb una 
llarga espina neural, alta estreta i posterior-
ment en forma de forquilla i un arc neural ben 
encorbat. L’arc de l’altura d’elevació/relació 
neural de la vèrtebra és del voltant de 0,47. Els 
foràmens subcentrals són grans. La morfologia 
general i la mida dels fòssils s’adapten molt bé 
amb el tritó palmat existent L. helveticus, que 
es coneix des de finals del Miocè inferior de 
Beon 1 a França (Rage i Bailón, 2005).

Pel que fa a l’esquelet en connexió anatòmica 
(longitud total al voltant dels 6 cm), està exposat 
a la vista laterodorsal i mostra algunes de les ca-
racterístiques derivades de la família Salaman-
dridae, amb la presència d’un arc frontosqua-
mosal i premaxil·lar possiblement fos (invertit 
en Pleurodeles, Tylototriton i Chioglossa; Frost et 
al., 2006). La morfologia de les seves vèrtebres 
presacres sembla que concorda amb les vèrte-
bres aïllades atribuïdes a Lissotriton.

Actualment el tritó palmat Lissotriton helveti-
cus està ben representat en zones de clima humit 
i moderat (García-París et al., 2004). Durant el 
seu període aquàtic, l’espècie prefereix les aigües 
tranquil·les i poc profundes, generalment amb 
la presència de vegetació aquàtica abundant i 
amb una coberta vegetal molt densa al voltant 
del llac. A Catalunya, aquest tritó es troba en 
zones amb una precipitació mitjana anual supe-
rior als 700 ml. És, doncs, el tritó menys aquàtic 
dels tritons ibèrics i està present a l’aigua a par-
tir de novembre fins al maig. 

4.2. Anura

Pelophylax cf. perezi (Seoane, 1885)

Descripció: En el Camp dels Ninots s’han re-
cuperat diversos exemplars en el transcurs de 
les campanyes d’excavació, així com durant els 
treballs de garbellat dels sediments provinents 
de mostrejos que demostren la presència d’un 
representant del gènere Pelophylax. 

La presència en el Pliocè del Camp dels Ni-
nots pot representar la primera cita d’aquesta 

espècie, encara que, segons dades moleculars, 
se suposa que P. perezi s’hauria separat de P. sa-
harica en els 5,4 Ma, quan l’estret de Gibraltar 
es va obrir (García-París et al., 2004). 

Pelophylax perezi és una espècie que viu en 
la gran majoria d’ambients aquàtics amb sol, i 
la seva presència està molt lligada a la presència 
d’aigües permanents (Llorente i Arano, 1997; 
García-París et al., 2004).

4.3. Testudines 

Mauremys leprosa (Schweigger, 1812)

Descripció: Els rèptils que estan representats 
en el Camp dels Ninots formen part de l’es-
pècie Mauremys leprosa (Schweigger, 1812), 
l’anomenada tortuga mediterrània. Aquesta 
espècie es descriu a partir de tessel·les parci-
als i completes, així com a partir d’ossos de 
l’esquelet axial, apendicular i del crani. El ma-
terial fòssil del jaciment sol estar en connexió 
o semiconnexió i almenys està representat per 
un nombre mínim d’individus de quinze. Les 
longituds estimades varien entre els 12 i els 25 
cm, tant si es tracta d’espècimens subadults 
com dels adults amb les formes més grans. 
Les tessel·les són de forma oval i més aviat 
planes, amb un marge posterior llis. La dispo-
sició de l’os, la mosca anal, etc. permet assig-
nar aquests espècimens a la família geomydid 
(Claude i Tong, 2004). 

Chelydropsis cf. nopscai (Szalai, 1934)

Descripció: Aquest material es troba en dipòsit 
en el Museu del Seminari de Barcelona amb el 
número de referència 51.639 i ha estat publicat 
per Claude et al. (2014). 

Consisteix en el marge posterior dret de la 
closca de la setena perifèrica a la placa pigal. No-
més se’n conserva la meitat dreta. Els perifèrics 
estan tots connectats entre ells. De la setena a 
la desena perifèrica presenta els foràmens cor-
responents a les insercions del procés costal de 
les plaques costals. El marge posterior està for-
tament serrat; les estries són més fortes des de la 
part anterior a les plaques posteriors. Les estries 
són de forma triangular amb vores rectes.
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La presència de Chelydropsis en el Camp dels 
Ninots representa l’última notícia d’aquest gè-
nere, i la més occidental del Pliocè. Aquest fet 
amplia la variabilitat de tortugues fòssils de la 
península Ibèrica. És la segona Chelydrid cone-
guda juntament amb la Chelydrasia appellan-
zini (Murelaga et al., 1999) a partir de prin-
cipis del Miocè de Navarra. Chelydropsis era 
una tortuga mossegadora aquàtica. Ara com 
ara, només s’ha localitzat aquest exemplar en 
el Camp dels Ninots, a diferència dels nombro-
sos exemplars de M. leprosa localitzats (Gómez 
de Soler et al., 2012a). Aquest fet podria expli-
car-se per la mida molt més gran i l’ecologia 
d’aïllament de Chelydropsis. Chelydropsis es 
passava la major part del temps sota l’aigua 
esperant la presa (molt probablement peixos), 
com si fos una emboscada, igualment que ho 
fan els cocodrils. Molt probablement no entra-
va a aigües profundes. 

4.4. Peixos

Barbus (“Luciobarbus”) sp.

Descripció: Aquesta espècie està representada 
per peixos grans i petits amb una longitud es-
tàndard d’entre 120 i 420 mm. Totes les mos-
tres es troben en semiconnexió i algunes no es 
conserven massa bé, però és possible recons-
truir la forma allargada del cos amb la com-
pressió lateral moderada. 

Tot i que precisament no és possible recons-
truir la forma faríngia, les tres fileres de dents 
i la seva morfologia detallada fan possible la 
classificació dels espècimens del Camp dels Ni-
nots al gènere Barbus (Cuvier i Cloquet, 1816). 
Aquesta classificació també es veu corroborada 
per la morfologia general del cos i pel menor 
nombre de línies de les aletes, sobretot en les 
dorsals i anals. 

És possible reconèixer dos grups principals 
dintre dels representants europeus del gène-
re Barbus, tradicionalment considerats com 
a subgèneres: Barbus i Luciobarbus. Des del 
punt de vista morfològic, ambdós grups es di-
ferencien bé (Doadrio, 1990; Miranda i Escala, 
2003) i la separació entre l’un i l’altre es degué 

produir durant l’Oligocè (Gante, 2011). Els 
mètodes moderns de classificació consideren 
aquests grups com a gèneres separats, i tot i que 
aquest fet està plenament abonat amb les da-
des moleculars i morfològiques (principalment 
relacionat amb els teixits tous, per exemple, 
l’estructura dels llavis i l’organització dels tu-
bercles nupcials (Kottelat i Freyhof, 2007)), és 
impossible utilitzar aquests dos caràcters pels 
espècimens fòssils. Les dents faríngies estudi-
ades ens recorden molt al grup Luciobarbus. La 
identificació de les espècies està condicionada 
per l’anàlisi osteològica comparativa detallada; 
és per això que, de moment, utilitzem aquesta 
adscripció oberta. 

Leuciscus sp.

Descripció: Cap dels esquelets en connexió 
anatòmica es conserva complet i, per tant, la 
seva descripció és força limitada. Aquesta espè-
cie està representada per petits peixos de mida 
de SL al voltant de 150 mm. L’aleta dorsal està 
situada en el centre de la SL. Les aletes ven-
trals comencen estretes en contra de l’origen 
de l’aleta dorsal. L’aleta caudal es bifurca. 

Malgrat que els espècimens del Camp dels 
Ninots no es conserven prou bé per tal de fer-
ne una assignació com a espècie, el descobri-
ment dels ossos faringis amb la fórmula 5.2, la 
morfologia típica de les dents, el cap gran, me-
nor nombre de línies de l’aleta dorsal i la forma 
general del cos, ens permeten classificar-los al 
gènere Leuciscus Cuvier, 1816. Desgraciada-
ment no som capaços de decidir a quin gènere 
pertanyen els fòssils del Camp dels Ninots; per 
això utilitzem el nom de Leuciscus, en un sentit 
ampli. 

4.5. Mamífers

4.5.1. Artiodactyla

Alephis tigneresi Michaux, Aguilar, Calvet, 
Duvernois i Sudre, 1991

Material: En el Camp dels Ninots s’han recu-
perat quinze esquelets corresponents a Alephis 
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tigneresi, procedents de les campanyes d’exca-
vació del 2004, 2005, 2006, 2011, 2012 i 2013. 
D’aquests quinze, nou s’han trobat en el sector 
Comercial (un en la unitat E, set en la unitat F 
i un altre en la unitat G), i només dos d’aquests 
són sencers i en connexió anatòmica i la resta 
són parts de l’esquelet i en algun cas ossos aï-
llats. En el sector Ca n’Argilera s’han localitzat 
quatre esquelets, dos de sencers i en connexió 
anatòmica, un, també a causa d’una falla, no-
més la meitat del seu cos, però també en con-
nexió anatòmica, i restes aïllades d’un quart. 
En el sector Butano va aparèixer la meitat d’un 
esquelet de bòvid a causa també d’una falla del 
terreny. Finalment, en el sector Can Pol van 
aparèixer restes aïllades d’un altre bòvid. 

Descripció: Els bòvids del Camp dels Ninots 
són molt grossos; no tant com una vaca, però 
clarament més grossos que antílops actuals, 
com ara els nyus. Els bòvids apareixen al re-
gistre fòssil a partir d’uns 18 Ma. Inicialment, 
presenten formes molt petites; més tard, 
apareixen formes una mica més grosses, i a 
partir d’uns 6 Ma, a Europa, les formes són 
realment grosses amb el gènere Parabos. Pos-
teriorment, sorgeixen Leptobos, Bos, Bison i 
Bubalus a Europa. Aquests últims tenen una 
dentició típica, amb corones altes i columnes 
interlobulars, mentre que les molars de Parabos 
presenten corones més baixes i columnes peti-
tes o absents. Les dents dels bòvids del Camp 
dels Ninots són semblants a les del Parabos, 
que s’assembla molt al gènere Alephis. S’han 
descrit diverses espècies: P. soriae (definida a 
Venta del Moro, a València, d’aproximadament 
6 Ma), P. cordieri (a Montpeller, de 4 a 5 Ma), 
P. / A. boodon (a Alcoi, d’aproximadament 4 
Ma), A. lyrix (a Perpinyà, d’aproximadament 
3,5 Ma) i A. tigneresi (a Baó, al sud de França, 
d’aproximadament 3,5 Ma). Són formes molt 
semblants, però dels 6 als 3,5 Ma augmenten 
una mica la mida corporal i la longitud dels 
nuclis ossis, la secció dels quals es comprimeix 
i la forma passa de lleugerament corbada a ser, 
posteriorment, com la d’una lira. 

Sembla que no hi ha cap justificació per a 
tants noms diferents, ja que presenten poques 
diferències morfològiques. Per a les formes 

tardanes, el terme boodon és el més antic i té 
prioritat en cas de sinonímia. Pel que fa als 
nuclis ossis del Camp dels Ninots, són molt 
semblants als de Baó i es diferencien clarament 
dels de Montpeller; són una forma evoluciona-
da dins d’aquest grup.

4.5.2. Perissodactyla

Tapirus arvernensis Croizet and Jobert, 1828

Material: En el Camp dels Ninots s’han recu-
perat quatre esquelets corresponents a Tapirus 
arvernensis, procedents de les campanyes d’ex-
cavació de 2008, 2011 i 2012, aquesta última 
amb dos esquelets.

Descripció: Els tapirs tenen unes característi-
ques molt clares. Són perissodàctils i, per tant, 
el pla de simetria de les extremitats passa pel 
tercer dit, mentre que en els artiodàctils aquest 
pla passa entre el tercer i el quart dit. Curio-
sament, els tapirs mantenen a la mà (però no 
al peu) un cinquè dit de dimensions reduïdes, 
mentre que el polze els ha desaparegut total-
ment. Són lofodonts; és a dir, tenen molars 
amb crestes transversals. Com en molts pe-
rissodàctils, les premolars són molaritzades 
(tenen una estructura molt semblant a la de 
les molars). Mantenen les canines i totes les 
incisives, mentre que els rinoceronts les han 
perdut. El que més crida l’atenció del crani són 
els nasals reduïts sobre una cavitat nasal alta, ja 
que, paradoxalment, aquesta morfologia òssia 
és típica d’animals amb un nas llarg. Els tapirs 
tenen una trompa curta de teixit tou. 

En el Pliocè, des de fa uns 5 Ma fins a 1,8 
Ma, hi ha només una espècie de tapir a Euro-
pa (Fig. 8), que és el Tapirus arvernensis. En el 
moment d’escriure aquestes línies, el tapir del 
Camp dels Ninots encara no ha estat estudiat 
en profunditat, però és molt probable que for-
mi part d’aquesta espècie.

Els tapirs són uns animals molt interessants 
per la seva ecologia. Són frugívors i folívors (és 
a dir, mengen fruites i fulles), i típics d’ambi-
ents tancats i humits. La distribució d’aquests 
mamífers en l’espai i en el temps reflecteix en 
gran manera la localització d’aquesta mena 
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d’ambients i de condicions climàtiques. Els 
primers tapirs eren presents a tot l’hemisferi 
nord, formaven part d’altres gèneres i tenien 
els ossos de les extremitats força gràcils, però 
a principis del Miocè mitjà van desaparèixer de 
gairebé tot el món. A l’est d’Àsia, es va originar 
el Tapirus actual, d’extremitats més robustes, 
i es va dispersar altra vegada per l’hemisferi 
nord. L’augment de la robustesa de les extre-
mitats reflecteix probablement una adaptació 
progressiva a ambients més tancats. Possible-
ment aquestes adaptacions van impedir que 
pogués travessar ambients àrids i entrar a 
Àfrica i al subcontinent indi. Durant el perí-
ode comprès aproximadament entre els 5 Ma 
i els 2,5 Ma, els tapirs (Tapirus arvernensis) 
eren molt abundats a Europa. El clima devia 
ser relativament suau, amb poca estacionalitat 
i sense temperatures baixes extremes. Quan, fa 
entre 2,7 i 2,5 milions d’anys, l’estacionalitat va 
augmentar i les temperatures van baixar, els 
tapirs es van extingir a Europa i al nord d’Àsia. 
En el mateix moment es va formar l’istme de 
Panamà a causa de moviments tectònics i del 
descens del nivell del mar en relació amb les 
baixes temperatures globals, i això va permetre 
l’entrada dels tapirs a Amèrica del Sud, on ac-
tualment viuen tres espècies. També van seguir 
vivint a l’est d’Àsia, a la Xina, en latituds més 
baixes (amb menys efectes de l’estacionalitat), 
fins a l’Holocè, mentre que actualment viuen 
al sud-est d’Àsia i a Sumatra. El Tapirus indi-
cus, de pelatge blanc i negre, és l’espècie viva 
més relacionada amb el fòssil del Camp dels 
Ninots.

Stephanorhinus cf. jeanvireti (Guérin, 1972)

Material: En el Camp dels Ninots s’ha recupe-
rat un esquelet semicomplet d’Stephanorhinus 
cf. Jeanvireti durant la campanya d’excavació 
de 2006 i restes aïllades de tres individus més, 
corresponents a una costella i un magnum 
de la campanya de 2005, un húmer durant la 
campanya de 2009 i un fèmur durant la cam-
panya de 2008. 

Descripció: El rinoceront localitzat al Camp 
dels Ninots és molt gros; tot i que es tracta 
d’un individu jove encara té les dents de llet 

en actiu i li manquen les terceres molars. En 
el maxil·lar del fòssil es poden observar les 
premolars superiors permanents darrere de 
les dents de llet.

Les espècies de rinoceronts europeus dels 
últims 4 Ma gairebé totes són molt semblants; 
per això estan agrupades en el mateix gène-
re: Stephanorhinus. L’atribució de l’espècie 
megarhinus és controvertida, i recentment se 
n’ha proposat la pertinença al gènere Larte-
totherium. El rinoceront llanut és un xic di-
ferent, i per això pertany a un altre gènere: 
Coelodonta. Al dors del nas, dues estructu-
res, semblants a les de la coliflor, indiquen 
els punts d’origen de les banyes grosses, i un 
septe nasal ossificat suporta els nasals. Les 
banyes estan constituïdes de queratina, igual 
que el pèl i les ungles. Al pergelisòl (el sub-
sòl permanentment glaçat característic dels 
ambients periglacials) s’han conservat banyes 
de Coelodonta. Aquests dos gèneres del nord 
d’Euràsia no tenen incisives. 

Les tres espècies actuals de rinoceronts del 
sud d’Àsia tenen una o dues banyes molt més 
petites, i utilitzen les incisives com a arma, 
mentre que les dues espècies actuals d’Àfrica 
no tenen incisives, sinó dues banyes grosses 
sobre uns nasals massius i curts que no són 
suportats per septes nasals ossificats. Aquests 
tres grups de rinoceronts són diferents des del 
Miocè (des de fa més de 5 Ma). 

La majoria de les espècies europees no són 
gaire grosses. S’estima que els adults pesaven 
entre 1.000 i 1.500 kg, tot i que hi ha espècies 
que podrien haver pesat el doble: és el cas, per 
exemple, del Lartetotherium megarhinus, de 
l’Stephanorhinus jeanvireti i de l’Stephanorhi-
nus kirchbergensis, el rinoceront de Kirchberg 
(un poble d’Alemanya, on ha estat reconegut 
per primera vegada). La forma de les premo-
lars i d’alguns ossos de l’individu del Camp 
dels Ninots és diferent de la morfologia del 
rinoceront de Kirchberg. El Lartetotherium 
megarhinus té unes incisives reduïdes i és per 
això que ha estat exclòs del gènere Stephanor-
hinus, ja que aquest no en té. La part anterior 
de la mandíbula de l’individu del Camp dels 
Ninots està danyada, però sembla que no té 
incisives, per la qual cosa probablement for-
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ma part de l’Stephanorhinus jeanvireti, tot i 
que és necessària una comparació més deta-
llada amb altres espècies d’aquesta cronologia 
(Lartetotherium megarhinus i Stephanorhinus 
miguelcrusafonti) per confirmar o descartar 
aquesta assignació.

4.5.3. Rodentia 

Apodemus atavus Heller, 1936

Material: En el Camp dels Ninots s’han recu-
perat poques restes pertanyents a aquest grup. 
Es tracta de dues restes pertanyents a un pri-
mer molar superior (M1) (“CN04, Ca n’Argile-
ra, cala 7/8, niv. 11, K20”) i a un primer molar 
superior amb maxil·lar i dentició (“CN08, Ca 
n’Argilera, cala 7/8, niv. 11”). 

Descripció: Tal com ja hem comentat, els pe-
tits mamífers es troben poc representats en el 
Camp dels Ninots, amb dos primers molars su-
periors del múrid Apodemus atavus. El M1 su-
perior presenta un llarg i arrodonit t1 col·locat 
posterior respecte a t2 i t3. El t3 és arrodonit i 
sense cap evidència de l’espoló posterior. 

4.6. Aus

Pel que fa a les aus, el seu estudi està en fase 
preliminar, i per això en la major part de ca-
sos només se n’ha pogut arribar a establir la 
família.

Família Anatidae

Material: CN’09, cala 7/8, Ca n’Argilera, nivell 
11 N26, núm. 1.

Descripció: Escàpula esquerra, epífisis proxi-
mal amb porció de diàfisi. NMI = 1.

Aythia sp.

Material: CN’05, cala 7/8, Ca n’Argilera, nivell 
10 K19, núm. 3. 

Descripció: Húmer esquerre, epífisis distal amb 
porció de diàfisi. NMI = 1.

Phalacrocorax sp.

Material: CN’13, cala 9/10, Ca n’Argilera, nivell 
11 Y47, núm. 1; CN’13, cala 9/10, Ca n’Argile-
ra, nivell 10 X47, núm. 1; CN’13, cala 9/10, Ca 
n’Argilera, nivell 10 X47, núm. 2, i CN’11, cala 
9/10, Ca n’Argilera, nivell 11 Z47, núm. 2. 

Descripció: Húmer esquerre, sencer; Ulna es-
querra, sencera; radi esquerre, epífisi proximal 
amb diàfisi i radi dret, dos fragments. Falta la 
diàfisi medial.

Família Phasianidae

Material: CN’10, cala 7/8, Ca n’Argilera, nivell 
11 P21, núm. 1. 

Descripció: Tras-metatars esquerre, sencer. 
NMI = 1.

Classe Aus

Material: S’han recuperat deu restes identifi-
cades com a aus que presenten un bon estat de 
conservació, malgrat la presència de manga-
nesos, concrecions i fissures d’humitat. El baix 
percentatge d’elements recuperats impedeix fer 
una valoració general de la mostra. 

En el Camp dels Ninots queda representat 
en el conjunt el gènere Aythya, del grup de les 
anàtides capbussaires. D’altra banda, Phala-
crocorax també ens indica un ambient aquàtic 
en l’entorn del Camp dels Ninots. La resta de 
Phasianidae, en un futur proper, serà estudiat 
en més profunditat atès l’interès que pot reper-
cutir en el coneixement d’aquesta família en 
cronologies tan antigues i en el coneixement de 
l’entorn. És coneguda la dificultat per distingir 
entre Phasianus i Gallus, especialment en con-
textos tan antics; això fa que siguem cautelosos 
fins a no tenir més resultats.

5. Material paleobotànic

També els maars són estructures geològiques 
ideals per desenvolupar estudis de reconstruc-
ció paleoambiental. En els seus sediments, 
molt sovint barbats, hi ha compilada tota la 
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informació referent al clima i l’ambient d’una 
determinada zona durant un determinat lapse 
de temps. Com que aquest tipus de llacs re-
ben aigua de la precipitació directa i es troben 
afectats pels efectes de l’evaporació, tenen una 
important influència sobre la vegetació local; 
la major o menor quantitat de precipitació i 
evapotranspiració condicionen la presència 
d’un o altre tipus de cobertura vegetal, la qual 
és particularment sensible a les oscil·lacions 
climàtiques. 

Els estudis que s’estan realitzant actualment 
en el Camp dels Ninots amb relació a la re-
construcció del paisatge pivoten sobre dos ei-
xos principals: les empremtes vegetals (fulles, 
fruits, inflorescències, fustes, etc.) (Fig. 7) i les 
mostres de pol·len. 

5.1. Les macrorestes vegetals

A partir de les dades procedents dels estudis de 
les macrorestes vegetals s’ha pogut determinar 
l’ambient proper al llac del Camp dels Ninots, i 
s’hi han pogut distingir tres línies de vegetació.

5.1.1. Plantes aquàtiques i amfíbies

Les plantes aquàtiques devien formar denses 
praderies subaquàtiques. Presenten fulles la-
ciniades (és a dir, molt retallades) per tal de 
suportar els corrents hidràulics sense sepa-
rar-se de la planta reproductora. En el Camp 
dels Ninots aquest tipus de fulla és present en 
els gèneres Cabomba, de regions tropicals, i 
Rannunculus, àmpliament distribuït en la ge-
ografia de la península Ibèrica. 

Les plantes amfíbies són les que estan par-
cialment submergides. Aquest és el cas de les 
bogues, de les canyotes, de les canyes i dels 
esparganis, que tenen les arrels i els rizomes 
submergits en l’aigua, i les tiges, les fulles i les 
inf lorescències emergides. Segurament van 
formar bancs allunyats de les ribes en zones 
somes on cap element arbori els feia ombra, ja 
que aquestes plantes necessiten que el sol els 
toqui de ple per viure. 

5.1.2. Bosc de ribera

A les vores del llac es va desenvolupar un bosc 
de ribera constituït fonamentalment per verns 
(Alnus gaudinii) i xipresos dels pantans (ar-
bres del gènere Taxodium o Glyptostrobus). En 
aquestes associacions també hi vivien estíraxs 
(arbres del gènere Liquidambar), faies (arbres 
del gènere Myrica), oms, plataners i pollancres. 

5.1.3. La laurisilva

Lluny de les aigües del llac, darrera dels bos-
cos de ribera, hi havia les laurisilves, un tipus 
de bosc subtropical. Al Camp dels Ninots, les 
laurisilves estaven caracteritzades pels gèneres 
Daphnogene i Laurophyllum, relacionats amb 
diferents espècies de la família dels llorers (fa-
mília Lauraceae). 

Si tenim en compte els actuals boscos de 
llorers del sud de la Xina i del Japó, a més de 
lauràcies, aquests boscos pliocènics devien in-
tegrar noguers i alzines subtropicals; aquestes 
últimes podrien ser els avantpassats de les alzi-
nes actuals (Quercus ilex ssp. ilex). En el Camp 
dels Ninots s’ha determinat l’espècie Quercus 
drymeja. 

5.2. Les microrestes vegetals 

Les dades de què es disposa provenen del 
mostreig palinològic intensiu de tota la se-
qüència lacustre obtinguda durant el sondat-
ge mecànic d’extracció contínua de sediments 
inalterats. Aquests treballs, realitzats l’any 
2009 al sector de Can Cateura (CC’09), van 
posar a la llum gran quantitat de material pol-
línic. Aquests resultats ens han aportat molta 
informació de caràcter paleoambiental i, amb 
els 48 metres de seqüència recuperada, han 
permès reconstruir el paleoambient d’aquesta 
regió ara fa 3,1 Ma i fer-la extensible a bona 
part de la Mediterrània (Jiménez-Moreno et 
al., 2013).

El registre pol·línic del sondeig CC’09 ens 
mostra un percentatge molt elevat de Pinus, 
amb un 43 %. Altres coníferes com Abies, 
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Figura 7. Exemples de negatius de macrorestes vegetals recuperats en el Camp dels Ninots.  
A-B) Negatius de plantes aquàtiques i amfíbies. C-E) Exemples de laurisilva.  
F-G) Exemples de bosc de ribera. H-I) Pseudomorfs de fusta
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Cathaya, Tsuga, Cedrus, Picea, Larix/Pseudo-
tsuga i Taxodioideae (probablement Taxodium 
o Glyptostrobus) són també abundants en el 
registre. Engelhardia, Taxodioideae i Myrica re-
presenten els taxons termòfils més freqüents. 
Els pol·lens d’espècies temperades estan do-
minats per Quercus (tan els de fulla perenne 
com els caducifolis), però també Alnus, Car-
pinus (incloent-hi C. cf. orientalis), Carya, Li-
quidambar Ulmus i Castanea-Castanopsis. Tí-
pics taxons mediterranis com Olea i Phillyrea 
apareixen freqüentment en el registre pol·línic. 
Cupressaceae s.l., Ericaceae and Poaceae són 
abundants en l’espectre pol·línic. Aquàtics 
com Cyperaceae també són freqüents en les 
mostres pol·líniques, així com els Botryococ-
cus (Algae), que en algun moment són molt 
abundants. 

Cent set espècies diferents de pol·lens s’han 
identificat en el sondeig mecànic CC’09. El re-
gistre ens mostra una molt rica diversitat de 
flora, encara que alguns dels taxons identificats 
es presenten en percentatges inferiors a l’1 %. 
Aquestes espècies rares inclouen plantes ter-
mòfiles com Arecaceae, Croton, Mimosaceae, 
Prosopis, Caesalpiniaceae, Sapotaceae, Symplo-
cos, Cyrillaceae-Clethraceae, Platycarya, Part-
henocissus, Cissus, Celastraceae, Mussaenda-
tipus, Microtropis fallax i Eucommia. Arbres 
de clima temperat presenten també una certa 
diversitat, i se’n presenten de rars, com Aescu-
lus, Fraxinus, Rhus, Ilex, Pterocarya, Juglans, 
Hamamelis, Parrotia, Hamamelidaceae, Plata-
nus, Celtis, Populus i Ginkgo.

6. Material arqueològic

Tot el material arqueològic es concentra en el 
sector Butano. En aquest sector s’han docu-
mentat sis unitats estratigràfiques en tres me-
tres de fondària, de les quals només les unitats 
A i B (les superiors) corresponen al període 
Quaternari (Fig. 4, secció Butano, àrea 2006). 
Si excloem la unitat A, pel fet d’estar relaciona-
da amb la topografia actual, tan sols la unitat 
B és la que presenta una posició estratigràfi-
cament més antiga. Ha estat datada una mos-
tra de sediment de la base d’aquesta unitat (la 

MAD-5924SDA) pel Laboratori de Datació i 
Radioquímica de la Universiat Autònoma de 
Madrid a través de la tècnica de luminiscència 
òpticament estimulada (OSL), amb un resul-
tat de 16.795±963 anys B.P. Aquesta datació 
ens precisa les dades que ens donava el registre 
arqueològic, en concret la indústria lítica, la 
qual ens situava el jaciment entre el Plistocè 
supe rior final i l’Holocè inicial, i ara podem 
precisar que està als inicis del Tardiglacial; per 
tant, de ple en el Paleolític superior final. 

La unitat B sembla que està relacionada 
amb la gènesi del relleu actual, la qual seria 
conseqüència de l’alteració de la sedimentació 
pliocena i, en menor proporció, del desmante-
llament dels materials del con volcànic (graves 
de quars, etc.). Per tant, aquesta evolució edà-
fica ens fa pensar en un origen autòcton/pa-
rautòcton dels materials sedimentaris. Aquest 
rebliment devia ser fruit de la formació de col-
luvions i xaragalls a les parts altes del volcà que 
devien arrossegar sediments a les parts baixes 
i van acabar de formar el relleu topogràfic ac-
tual (Gómez de Soler et al., 2008; Gómez de 
Soler et al., 2012b).

La resta d’unitats (de la C a la F) corres-
ponen als nivells pliocens de quan a dins del 
volcà es va formar un llac. Per tant, tot aquest 
tram baix presenta una sedimentació lacustre 
tranquil·la que queda reflectida per la super-
posició en làmines dels diferents nivells se-
dimentaris. La unitat F és la que conté restes 
paleontològiques i paleobotàniques.

Pel que fa a la indústria lítica i sense en-
trar-hi en detall, de les quatre campanyes 
d’excavació realitzades (2007, 2010, 2011 i 
2012) s’han recuperat un total de cinc-centes 
set restes lítiques en una superfície de 65 m² 
(Fig. 8). El conjunt lític del Camp dels Ni-
nots ens indica un ús diferencial de la ma-
tèria primera a l’hora de realitzar un tipus 
o un altre d’explotació. La talla de tipus la-
minar està feta sempre amb material de més 
bona qualitat com pot ser el sílex o l’òpal, 
mentre que la de tipus discoïdal o aquella 
més expeditiva es realitza amb el material 
més comunament utilitzat des dels inicis de 
les ocupacions humanes en aquest territori 
com és el quars.
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El relatiu alt percentatge de sílex i òpals en 
quasi un 15 % del registre lític total del Camp 
dels Ninots en comparació dels jaciments del 
Paleolític inferior i mitjà de Catalunya és un 
element diferencial més en el comportament 
que tenen aquestes comunitats d’homínids 
respecte de les pretèrites. Això ens indica 
una major inversió de temps, energia i conei-
xement per part d’aquestes comunitats en la 
recerca de recursos lítics òptims a la seva de-
manda tècnica, cosa que els condueix al des-
cobriment i explotació de noves àrees font de 
matèria primera fins aquell moment inèdites. 
Aquest fenomen s’identifica en la majoria de 
jaciments del nord-est i nord-oest peninsular 
en la transició del Paleolític mitjà al supe rior 
(Fullola et al. 2006; Lombera i Rodríguez 
2010).

Els sistemes d’explotació identificats bus-
quen sempre treure el màxim profit segons el 
tipus de matèria primera utilitzada i la seva 
qualitat. Per una banda, tenim la talla de tipus 
laminar confeccionada sobre òpal i sílex amb 
la intenció d’extreure productes allargats. Per 
una altra, aquell quars de més bona qualitat 
s’explota a través d’una talla discoïdal aprofi-
tant al màxim la matèria primera. L’explotació 
de tipus centrípeta i més expeditiva s’usa per 
a aquells quarsos d’una qualitat més dolenta o 
per a aquells que presenten plans de fractura 
natural. Finalment, sobre aquells quarsos que 
per les seves mides petites són difícils d’agafar 
es practica una talla sobre enclusa.

Tenint en compte la nova datació obtingu-
da per OSL i les característiques del conjunt 
lític recuperat, les ocupacions identificades 
en el Camp dels Ninots poden relacionar-se 
amb altres ocupacions de moments finals del 
Late Glacial Maximum (LGM) i inicis del 
Tardiglacial. Alguns jaciments d’aquest pe-
ríode del centre i sud de França (Banks et al., 
2011; Bosinski et al., 2008) i el llevant espanyol 
(Parpalló, Roc de la Melca, La Griera) (Aura, 
2007; Soler, 1980; Cebrià et al., 2000) presenten 
conjunts lítics caracteritzats per un increment 
dels mètodes de talla expeditius, inclosa la ta-
lla sobre enclusa (Bracco, 1993) i una escassa 
presència d’elements laminars, molt diferents 
de les que caracteritzen les indústries del Mag-
dalenià. 

7. Conclusions

El Pliocè, entre 5 i 2,8 Ma, és una de les èpo-
ques del Cenozoic més interessants a l’hora 
d’entendre la configuració actual del clima i 
la biodiversitat al nostre planeta. És la darre-
ra època del Neogen, a cavall entre el Miocè 
i el Pleistocè. Com a tal, és el darrer moment 
en què encara es mantenen unes condicions 
climàtiques heretades del Miocè, amb preva-
lença d’un clima subtropical i boscos de tipus 
laurisilva. Al mateix temps, però, s’observen 
els primers canvis en les faunes continentals, 
amb l’entrada d’elements precursors que ca-
racteritzaran les faunes del Pleistocè inferior 

Figura 8. Exemples d’indústria lítica recuperats a la 
cala 2 del sector Butano.  
A) Exemple de BPF.  
B) Exemple de BP.  
C i D) Exemples de BN1G.  
E) Exemple de FBN1GC
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d’Europa. Dins el Pliocè es localitzen també les 
primeres pulsacions climàtiques relativament 
fredes, amb creixement del gel àrtic (entre 4 i 
3,2 Ma), abans de l’inici de la dinàmica gla-
cial- interglacial produïda a l’entorn dels 2,6 
Ma (base del Plistocè). Com a resultat d’aquest 
seguit de canvis climàtics i ambientals, és du-
rant el Pliocè quan a Àfrica es produeix la di-
versificació i expansió dels primers homínids 
bípedes. 

El trànsit al Pleistocè inferior es caracte-
ritza per importants esdeveniments a escala 
geològica, paleontològica i paleoantropològi-
ca. Així, com hem comentat, a partir de 2,6 
Ma s’inicia la dinàmica glacial-interglacial 
que caracteritzarà la resta del Quaternari. En 
aquest moment, es produeixen significatius 
canvis a les faunes de mamífers, amb disper-
sions a Europa d’elements significatius com 
els primers representants del gènere Mam-
muthus i Equus. A l’Àfrica, té lloc l’emer-
gència dels primers representants del gènere 
Homo (H. habilis) i de les primeres indústri-
es lítiques de Mode 1. Al voltant dels 1,8 Ma 
trobem les primeres evidències de presència 
humana fora d’Àfrica (jaciment de Dmanisi, 
a Geòrgia) i a 1,4 Ma aquestes evidències s’es-
tenen també a Europa occidental (jaciments 
de Barranco León i Fuente Nueva 3, a la conca 
Guadix-Baza, i jaciment de Sima del Elefante, 
a Atapuerca).

A Catalunya, fins al descobriment del jaci-
ment del Camp del Ninots, el Pliocè era una 
època pobrament representada en el registre 
fòssil. Les escasses evidències es concentraven 
a la depressió de l’Empordà i a la conca de 
Banyoles-Besalú (per exemple, a Cornellà de 
Terri). Les intervencions en el fossil-lagerstätten 
del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella, 
corresponent al Pliocè superior, han canvi-
at per complet aquest panorama, i han pro-
porcionat una seqüència contínua, molt ben 
conservada i amb una alta resolució temporal. 
La conservació excepcional del registre fòssil 
documentat en el maar del Camp dels Ninots 
permet l’aplicació de múltiples estudis enca-
minats a obtenir dades referents a la paleoe-
cologia d’aquest entorn. El desenvolupament 

d’aquests treballs permetrà establir un model 
climàtic i paleoambiental del Pliocè superior 
català, i ens donarà una base per poder expli-
car els fenòmens climàtics posteriors que tin-
dran lloc durant tot el Quaternari. 

La singularitat del jaciment del Camp dels 
Ninots és la conservació excepcional d’es-
quelets complets i en connexió anatòmica de 
grans i petits vertebrats (aus, peixos, amfibis, 
rèptils, mamífers, etc.), com també d’inver-
tebrats (insectes, etc.). Probablement l’origen 
de l’acumulació respon a fenòmens catastròfics 
relacionats amb l’activitat del volcà. La quan-
titat i la qualitat del registre fòssil recuperat 
fan d’aquest jaciment un enclavament únic i 
de referència internacional per conèixer l’evo-
lució dels diferents taxons documentats. La 
major part del material fòssil correspon a es-
pècies poc o gens representades en el registre 
fòssil europeu. El fet de tractar-se d’esquelets 
complets permet establir-los com a holotips en 
cada un dels grups i, en alguns casos, la des-
cripció de noves espècies. En aquest sentit, els 
estudis anatòmics, morfomètrics i tafonòmics 
detallats permetran clarificar la seva taxono-
mia i continuar amb la caracterització paleo-
biològica de cada una, especialment pel que 
fa a les seves capacitats adaptatives i a la seva 
paleoecologia. 

En definitiva, els treballs sistemàtics d’ex-
cavació en el jaciment del Camp dels Ninots 
estan posant al descobert un autèntic tresor 
per a la paleontologia internacional. La gran 
quantitat i variabilitat del registre recuperat, 
amb un excel·lent estat de conservació, bé 
mereix l’adjectiu de Fossil-Lagerstätte. La seva 
excepcionalitat no només ofereix una oportu-
nitat única per estudiar l’ecosistema del nostre 
entorn, sinó que també contribuirà a entendre 
millor altres jaciments lagerstätten importants 
com Eckfeld o Messel (Eocè, Alemanya) entre 
d’altres.

Esperem en les properes campanyes d’exca-
vació obtenir més i millor material paleonto-
lògic i paleobotànic, així com aprofundir en el 
coneixement geològic d’aquest entorn, per tal 
d’entendre la seva tafonomia i el paleoambient 
durant el Pliocè.
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Agraïments: Volem agrair a tots aquells propi-
etaris que durant aquests deu anys ens han do-
nat permís per poder realitzar les campanyes 
d’excavació en els seus terrenys. També agra-
ïm a tots els excavadors que durant tot aquest 
temps ha participat en les diferents campanyes 
d’excavació. Agraïm a l’Ajuntament de Caldes 
de Malavella i al Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya pel seu suport eco-
nòmic en les intervencions arqueopaleontolò-
giques fetes fins ara. El autors i el projecte han 
rebut finançament dels projectes SGR2014-901 
i 2014-100575 de la Generalitat de Catalunya i 
els CGL2012-38358, CGL2012-38434-C03-03, 
CGL2012-38481 del Ministerio de Economía y 
Competividad de España.
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Arqueologia urbana i difusió del patrimoni 
immoble a Granollers
Josep Muntal Muns* i Elisenda Moix Ezquerra

Josep Muntal Muns

Quan ara fa cinc anys es van presentar a Tribuna 
d’Arqueologia les, aleshores, darreres interven-
cions arqueològiques al nucli històric de Gra-
nollers, ja estàvem, relativament, en la darrera 
fase de la remodelació de la plaça de l’Església de 

Sant Esteve i el seu entorn. Aquesta àmplia i àr-
dua remodelació urbanística, que va comportar 
una extensa documentació arqueològica en part 
de la vil·la romana i de la medieval, va continu-
ar amb les intervencions prèvies a la conversió 
en zona de vianants de la resta de la vila medie-
val i fins i tot més enllà del centre històric.

   * Tècnic de patrimoni històric del Museu de Granollers.

Figura 1. 
L’Adoberia.  
Vista general  
(Pere Cornellas)
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Tot això va fer plantejar, d’una banda, la 
museïtzació amb un nou equipament com el 
Centre d’Interpretació de l’Adoberia dels Gine-
breda i, d’una altra, la divulgació de les troba-
lles amb una sèrie de plafons, senyalitzacions, 
publicacions sobre el patrimoni tant moble 
com immoble de la ciutat. També, a través de 
la Comissió Municipal de Patrimoni, s’ha mal-
dat per conservar i integrar elements historico-
arquitectònics en algunes de les intervencions 
de remodelació d’edificis catalogats, després de 
l’estudi arqueoconstructiu.

En aquest sentit, es va endegar el Centre d’In-
terpretació del Granollers Medieval i Modern, 
situat en el subsòl d’un edifici de propietat mu-
nicipal en què, sortosament, només es va haver 
de considerar el replantejament de la fonamen-
tació per adaptar-lo a la conservació de les restes 
d’una adoberia, a tocar de la muralla medieval i 
entre dues de les seves torres, documentada des 
del segle xv i datada a finals del xviii.

Aquest nou equipament, dependent del Mu-
seu, permet explicar l’evolució de la vila medi-
eval, des de la seva constitució, a l’entorn d’una 
cruïlla de camins que ja s’havien establert en 
època romana, fins als segles xvii-xviii, en què 
ja s’ha desenvolupat una trama urbana més 
enllà de les muralles. Aquestes encerclaven el 
nucli antic i incloïen i protegien un sistema de 
places que configuraven un dels seus cabdals 
motors econòmics com és el mercat.

Tot aquest treball ha estat possible gràcies a 
una sèrie d’intervencions arqueològiques que, 
pel que fa a l’època medieval, van començar 
sobretot a partir de començament de l’actual 
segle amb la remodelació urbanística de gran 
part de la plaça de l’Església mitjançant un 
PERI que va implicar sobretot les parts me-
ridionals i occidentals. La documentació del 
subsòl es va completar gairebé d’una manera 
paral·lela amb estudis de la trama urbana.

  L’adoberia dels Ginebreda

Després de l’excavació de l’any 2005 (Tribuna 
d’Arqueologia, 2007), prèvia als treballs de fo-
namentació de la parcel·la, que havia restat de 
propietat municipal, per a la construcció d’un 

equipament d’informació juvenil, l’Ajunta-
ment va valorar molt positivament la impor-
tància de les restes, atès que eren les d’una de 
les poques adoberies medievals que s’havien 
documentat recentment i arqueològica al nos-
tre país, i va prendre la decisió de preservar el 
jaciment i integrar-lo en part de la planta baixa 
i el subterrani del nou edifici.

El 2007 es redacta un projecte de l’adequació 
de l’obra civil i de fer un espai patrimonial, 
obra dels arquitectes Albert Malavia i Marc 
Quintana i dels serveis tècnics municipals. 
Aquest replantejament es fa bàsicament en la 
fonamentació per afectar el menys possible el 
jaciment. Per això es va fer mitjançant micro-
pilotatge i sabates de fonamentació amb se-
guiment arqueològic, després d’aïllar-lo amb 
geotèxtil i tornar-lo a tapar una vegada de-
terminades les zones d’afectació per a la nova 
fonamentació. Abans d’aquests treballs s’en-
carrega a Arqueocat que prengui mostres per 
procedir a una anàlisi acurada de pigments i 
d’elements orgànics i inorgànics. 

A partir d’aquell moment s’endega un 
avantprojecte museològic que redacta el doctor 
Joan Santacana i el seu equip del Departament 
de Didàctica de les Ciències Socials de la UB, 
que es presenta al Ministeri de Foment i s’obté 
una subvenció per a tot el projecte (obra civil 
i museografia) de gairebé mig milió d’euros a 
càrrec de l’1 % cultural. A més de l’aportació 
municipal en pràcticament totes les interven-
cions arqueològiques fetes en la remodelació 
de la plaça, com de pressupost i de tècnics en 
les del nou equipament, amb posteritat s’ob-
tindran ajudes per a aspectes més específics 
tant de la Generalitat de Catalunya com de la 
Diputació de Barcelona.

A finals del 2008 s’encarrega el projecte defi-
nitiu a Transversal Produccions Culturals amb 
els continguts elaborats des del Museu de Gra-
nollers. Es van fent, gairebé paral·lelament, els 
projectes arquitectònic, museològic i museo-
gràfic. Es parteix del fet que, en aquest espai, 
hi ha un jaciment arqueològic (l’adoberia) a 
tocar de la muralla medieval (bé cultural d’in-
terès nacional, BCIN) amb dues de les seves 
torres i el corredor interior de muralla que, 
en el recorregut museogràfic, serà també una 
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passera en la visita del centre d’interpretació. 
Així mateix, un esvoranc antic a la muralla, 
fet per al pas d’una claveguera que s’ha hagut 
de reenfonsar i reconduir, permetrà accedir 
a una vista de la part exterior de la mateixa 
muralla i d’una de les torres que va quedar 
també a l’interior de l’aparcament de la finca 
veïna i que, igual que l’altra torre, ens van 
cedir les propietats.

  Breu recorregut per l’adoberia 
i l’arqueologia medieval i 
moderna de la ciutat i la comarca

La visita a la part explicativa del Centre d’In-
terpretació de l’Adoberia comença amb l’escut 
més antic que es conserva de la vila, que havia 
estat sobre el portal de Sant Antoni, després de 
Santa Elisabet, a l’entrada N de la muralla, que 
donava al carrer de Corró en la direcció de Vic. 
Aquest camí, que ja existia en època romana i 
que anava de Barcino a Ausa, es creuava a Gra-
nollers amb l’aleshores procedent d’Iluro que 

anava fins a Aquae Calidae. Aquesta cruïlla de 
camins estava molt a prop de la important vil-
la romana de Can Jaume i a poca distància de 
la mansio de Semproniana que hi ha reflectida 
en un dels vasos apol·linars.

Al segle xi ja hi ha documentació del mer-
cat de Granollers i de la seva importància. El 
mercat és, doncs, l’eix vertebrador de la vila 
medieval amb un sistema de places a l’entorn 
de la Plaça Major, que és la cruïlla de camins 
que perduren pràcticament amb el mateix re-
corregut.

Aquesta vila-mercat, amb el pas dels anys, 
va passant diverses vegades de propietat se-
nyorial a reial (vuit vegades en cent cinquan-
ta anys) fins a acabar a mans del rei, al segle 
xvi, després d’aportar, com altres vegades, els 
diners per tal que el rei pugui adquirir-la al 
senyor de torn i esdevenir vila reial amb una 
sèrie de privilegis que es van conformant des 
del s. xiv. Aquests privilegis reials preveuen els 
aspectes defensius i de seguretat, com ara el de 
construir, des d’un primer moment, una mu-
ralla amb torres, per passar després a protegir 
també els mercaders i altres aspectes econò-
mics, amb la concessió del privilegi de mercat 
setmanal i dues fires a l’any i el d’encunyar mo-
neda, fins als de caire polític com l’elecció de 
càrrecs, i esdevenir carrer de Barcelona.

També s’esmenta l’organització social, amb 
els diferents estaments que conformaven la 
vila, com ara els senyors del mercat, que, com 
a propietaris de les taules, obtenien substan-
ciosos guanys en llogar-les i que, tot i que 
sovint no residien habitualment a la vila, hi 
tenien importants casals. Un exemple en són 
els Riudeperes, amb el seu casal al carrer de 
Barcelona, prop de l’adoberia on s’ha fet una 
magnífica intervenció arquitectònica com 
veurem més endavant, a la vegada que tenien 
una casa fortificada coneguda ara com la Do-
mus d’Olivet i que més endavant comentarem. 
També hi ha referències als gremis i confraries, 
entre els quals hi ha els adobers i sobretot els 
sabaters. El desenvolupament econòmic i soci-
al és perceptible, pel que fa a l’àmbit religiós, 
en l’ampliació de l’església romànica a una de 
gòtica, destruïda el 1936 i, en la vida civil, en 
l’expansió econòmica que es produeix a la ciu-

Figura 2. La torre rodona i la traça de la muralla 
(Pere Cornellas)
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tat sobretot al segle xvi, que culmina amb la 
construcció de la Porxada, una llotja de gra re-
naixentista, integrada en un entorn rural i úni-
ca al nostre país, i amb paral·lelismes a França 
i en l’Europa del seu entorn. Això implica una 
certa diferència conceptual i temporal amb els 
seus precedents, les llotges gòtiques, que, en 
un àmbit més urbà i comercial, estaven, i en 
alguns casos encara romanen, a les capitals i 
viles principals dels països de la corona cata-
lanoaragonesa en els segles de la seva màxima 
presència en el domini del comerç mediterrani. 

Finalment, el discurs s’acaba amb un breu es-
ment de les crisis dels segles xvii i xviii, en què, 
a més dels conflictes bèl·lics, hi ha el creixement 
de la ciutat ara ja decididament fora unes mu-
ralles que, cada vegada més, esdevenen façana 
posterior de les cases que s’hi van adossant, fins 
a arribar al rebliment del vall. Més endavant 
s’enderrocarà una part de la muralla, sobretot 
al sector de l’est, amb l’arribada de la carretera 
nacional a mitjan segle xix, paral·lelament a la 

del ferrocarril, amb la línia MZA primer i, un 
temps després, amb la de Puigcerdà. Aquest 
desplaçament dels eixos de comunicacions 
N-S, cada vegada més cap a llevant, ha estat 
una constant des de l’antiguitat i ha contribuït 
a l’allargament de la ciutat en aquesta direc-
ció a més del fet d’estar encabida entre altres 
condicionants de l’orografia com ara les serres 
de Llevant i Ponent, al peu de la qual hi ha la 
vall del Congost en el seu recorregut també de 
nord a sud.

A l’interior de l’adoberia s’ha volgut con-
servar i remarcar un tram dels corredosos de 
muralla integrant en el recorregut museogràfic 
una passarel·la metàl·lica reticulada que dis-
corre entre gairebé les dues torres i a peu de 
muralla. Això permet, a més de veure alguns 
detalls de les restes arqueològiques com un 
pou, desaigües, etc., apreciar altres elements 
constructius com ara la banqueta de fona-
mentació de la muralla i, per la seva elevada 
disposició, el jaciment des d’un pla superior 

Figura 3. Planta de l’Adoberia - Centre d’Història Medieval de Granollers



Muntal, J.  i  Moix, E. • Arqueologia urbana a Granollers 168

que gairebé correspon al pis de l’assecador de 
l’adoberia, que devia estar a nivell de la plaça.

La muralla i les torres a tocar de l’adoberia 
permeten explicar la importància d’aquest se-
gon conjunt patrimonial, BCIN des de 1949, i 
la seva interrelació, ja que l’adoberia feia servir 
la muralla com a assecador i, segons la docu-
mentació històrica, una de les torres, la que és 
anomenada com dels Ginebreda, que, precisa-
ment, és pràcticament l’únic lloc on es van tro-
bar atuells com els bols amb restes de pigments, 
era objecte de lloguer al municipi. Només en 
un altre lloc del jaciment, al fons del fogó per 
escalfar l’aigua del primer remull, s’hi va trobar 
una ganiveta de pelar o de descarnar ja amor-
titzada. D’altra banda, en els primers temps de 
funcionament es va fer servir el seu vall com a 
abocador fins que en les ordinacions del Consell 
de la Vila s’insta a no abocar-hi més residus per 
la pudor i la insalubritat, cosa que va provocar 
la seva canalització cap a la riera del Congost.

El procés del treball de l’adoberia s’explica 
des d’aquesta passarel·la de la mateixa manera 
que, a la part de prop de l’entrada, a més d’uns 
faristols on s’explica la importància del treball 
de la pell i la seva relació amb la producció i el 
comerç de sabates que abastien els mercaders, 
ja hi havia també un dibuix que recreava els 
diversos àmbits que constituïen aquest obrador 
preindustrial.

  Difusió del patrimoni  
a Granollers. Precedents 
iconogràfics i senyalètica

Des d’almenys la dècada dels anys vuitanta del 
segle passat hi ha senyalitzacions que volen re-
cordar alguns elements del patrimoni històric 
que en el transcurs dels anys van anar desa-
pareixent de la ciutat. Per això es van posar 
plafons ceràmics en relleu per recordar l’advo-
cació de les capelles de dos portals de muralla 
que havien estat enderrocats feia força anys: el 
de Sant Roc, enderrocat durant la Guerra Civil, 
al bombardeig de 1938, i el de Sant Cristòfol, 
als anys 1960.

Als anys noranta ja es va senyalitzar, amb 
uns petits faristols d’acer inoxidable, el conjunt 

d’edificis històrics i alguns elements relacio-
nats amb la muralla com capelles i portals i es 
va publicar el primer tríptic que recollia tots 
aquest elements. També, des del punt de vista 
arqueològic, es van fer, en aquelles dates, un 
parell de plafons informatius amb recreacions 
hipotètiques de les troballes del conjunt dels 
banys de la vil·la romana de Can Jaume i de la 
muralla medieval. Més tard es va fer el mateix 
per il·lustrar el que havia estat el jaciment de la 
Domus d’Olivet i es van presentar els resultats 
de l’excavació i les principals troballes en una 
exposició temporal (2004).

L’any 2003, després de l’aprovació del Pla Es-
pecial de Protecció del Patrimoni Arquitectò-
nic i Arqueològic (PEPPAA), des del Museu de 
Granollers es va proposar la creació de la Co-
missió Tècnica Municipal de Patrimoni, que 
va començar a funcionar l’any següent. Una 
de les primeres propostes va ser la declaració 
de la Porxada i el seu entorn com a BCIN el 
2004 i establir una mínima normativa d’usos, 
sobretot del seu interior.

A partir de l’any 2006 es van anar produint 
una sèrie d’intervencions a les places del centre 
de la ciutat per tal d’anar-les dotant d’estaci-
ons transformadores soterrades (ETS) d’Esta-
banell Energia, empresa granollerina centenà-
ria. Aquestes estacions tenien uns cilindres de 
ventilació i això va possibilitar que, després de 
la darrera intervenció, l’any 2010, s’utilitzessin 
aquest elements per posar-hi informació de la 
història de cadascuna de les places. Així, n’hi 
ha a les de les Olles, del Blat (ara integrada a la 
de la Porxada), de Maluquer i Salvador (abans 
coneguda com a plaça del Bestiar), de Perpi-
nyà (coneguda com a plaça dels Porcs) i de la 
Corona. Així mateix, se’n va posar un altre a la 
plaça de la Porxada tot i no haver-hi, en aquest 
cas, cap ETS. En aquest projecte també es van 
posar rètols al costat de la torre rodona per 
explicar que era una refacció d’una anterior 
torre quadrada en l’angle NE de la muralla me-
dieval, que s’explicava en un altre plafó. Dar-
rerament s’han gravat les peces que marquen 
la traça de la muralla medieval en dos sectors, 
abans d’arribar i després de l’esmentada torre 
rodona.
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  Darreres intervencions  
i rehabilitació del patrimoni 
arquitectònic

Entre les darreres intervencions arqueològiques 
destacables amb relació a la conversió en zona 
de vianants del centre urbà, n’hi ha hagut a la 
zona dels portals de muralla dels carrers de Bar-

celona, de Santa Esperança i de Sant Roc. Al 
carrer de Barcelona, al portal de Sant Cristòfol, 
patró dels viatgers, es van localitzar, a nivell de 
les façanes dels edificis d’ambdues cantonades, 
sengles arcs de mig punt d’almenys uns 3 metres 
de llum, que podrien correspondre a l’entrada 
del Camí Ral de Barcelona mitjançant un pont 
per tal de salvar el vall de la muralla. Durant o 

Figura 4. Plafons divulgatius
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ció d’aigua, documentada també en l’excavació 
del vall, arran de l’adoberia, que tenia un re-
corregut d’est a oest i que podria haver servit 
per portar aigua des de la zona de la Font Ver-
da a la mateixa adoberia. D’aquesta mina, en 
tenim referències en planimetries antigues i es 
veu com passa per sota de la línia del tren, des 
de la part més oriental de l’actual carrer Agustí 
Vinyamata (ant. dels Caputxins) i, travessant 
l’actual plaça Barangé (ant. de l’Estació), va fins 
al Carrer Nou, on, a sota l’actual finca que hi 
ha entre el carrer del Portalet, el carrer Nou i el 
de Barcelona, s’unia a una altra conducció més 
antiga, que és l’esmentada abans.

Un altre i darrer aspecte a considerar són 
les intervencions que, des de fa poc més d’un 
decenni, s’han fet en conservació del patrimo-
ni en edificis catalogats, després de l’excava-
ció arqueològica o l’estudi arqueoconstructiu 
pertinents. Les més destacades, en aquest sen-
tit, són les del cap del carrer de Barcelona: Ca 
l’Ambròs, Can Mas i Ca la Madalena. Es tracta 
d’intervencions en les quals les propietats i els 
arquitectes han tingut especial cura de con-
servar i integrar en el nou projecte i amb una 
rehabilitació exemplar la majoria dels elements 
(arcs, finestrals amb escuts, portes i altres ele-
ments singulars). Cal destacar les restauracions 
de les façanes i els interiors en altres edificis 
també catalogats com Can March (s. xv), Can 
Cunillera (s. xvi) i Can Muntanyola (s. xvi).

  Recull d’intervencions  
i de difusió del patrimoni

Món romà. Excavacions als balnea de la vil-
la romana de Can Jaume ’81 / Can Reverter 
’00 i Pompeu Fabra 4 ’10, que és un mateix 
àmbit amb noms diferents, segons les campa-
nyes, de la zona excavada del jaciment que té 
continuïtat amb les restes de l’interior de la 
rectoria. Les estructures més ben conservades 
d’aquest jaciment han estat cedides en propie-
tat a l’Ajuntament en el cas de la planta baixa i 
subsòl del carrer Pompeu Fabra i Can Reverter, 
amb vista a poder fer, temps a venir, un centre 
d’interpretació del Granollers romà, sobretot 
si es pot seguir excavant als patis interiors de Figura 5. Ca l’Ambròs

després de l’amortització del vall i, per tant, del 
pont d’entrada, s’hi va construir una conduc-
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les finques veïnes de la banda sud. També s’han 
conservat i són relativament susceptibles de 
veure, ja que són a l’interior d’un equipament 
religiós, les de la rectoria i formen, amb les ex-
cavades a la plaça de l’Església, la part rústica 
de la vil·la, amb restes de les bases d’un pòrtic 
i zona de producció agrícola.

Món medieval i modern. Intervenció arqueolò-
gica feta per Còdex l’any 2003 a l’antiga Fonda 
Prat, ara, després de diverses vicissituds, Llibre-
ria La Gralla, amb un important lot de materi-
als, sobretot ceràmics, que abasten bàsicament 
del s. xv al xviii. Darrerament s’ha procedit a la 
senyalització de tres trams dels paviments que 
marquen el traçat de la muralla medieval, en un 
dels quals hi ha senyalada una torre. 

A més de la senyalització de les places, en els 
últims anys, en el marc del projecte endegat pel 
Memorial Democràtic sobre Memòria Històri-
ca, s’han instal·lat diversos plafons relacionats 
amb els bombardeigs de Granollers, especial-
ment el del 31 de maig de 1938, i la situació i 
adequació per fer visitables alguns dels refugis 
que es van fer aleshores. També s’han senyalit-
zat els llocs on van caure bombes.

Pel que fa al Granollers modernista, s’han 
senyalitzat amb unes rajoles al terra i al seu 
davant els principals edificis amb el logo del 
Modernisme d’Estiueig. Aquesta marca, que 
aplega diversos municipis de la comarca, és 
una iniciativa del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental (http://www.turismevalles.net/cat/
modernisme/7.html).

Es fan mensualment i rotatòria visites co-
mentades a la ciutat i entorns: medieval, mo-
dernista, Palou, bombardeig, l’adoberia, llocs 
de les antigues fàbriques de què resten les xe-
meneies, l’expansió del s. xix. La més impor-
tant és Roca Umbert, de la qual s’ha rehabilitat 
i museïtzat la tèrmica i, com a mostra del Gra-
nollers industrial, s’ha integrat en la Xarxa de 
Turisme Industrial de Catalunya (XATIC), de 
la mateixa manera que també s’hi ha incorpo-
rat l’adoberia dels Ginebreda, que forma part 
de la Xarxa d’Adoberies Històriques de Catalu-
nya conjuntament amb les de Lleida, Tàrrega, 
Igualada i Vic (http://www.museugranollers.
org/xarxa-adoberies/portal.html).

Al web del Museu de Granollers es poden 
veure els conjunt de tallers didàctics per a es-
coles: neolític, medieval i adoberia, art con-
temporani.

  Publicacions

Expo: Granollers, espai, temps… Museu de 
Granollers, 2001

Història de Canovelles 1: Ca l’Estrada. 
Autors: Abel Fortó, Pablo Martínez, Vanessa 
Muñoz. Ajuntament de Canovelles i Museu de 
Granollers, 2007. http://www.websmuseugra-
nollers.org/calestrada/

Història de Canovelles 2: Senyors i pagesos a 
la domus d’Olivet (segles xi-xv). Autors: Cinta 
Cantarell i Jaume Dantí: Ajuntament de Ca-
novelles i Museu de Granollers. 2007. http://
www.museugranollers.org/index.php/publi-
cacions/treballs-monografies

Pous de glaç del Vallès Oriental. Museu de 
Granollers / Consell Comarcal del Vallès Ori-
ental, 2009. http://www.websmuseugranollers.
org/pousdeglac/

Fitxes de peces del Museu de Granollers 
consultables al web del museu: estàtua-menhir 
de Ca l’Estrada (Canovelles), collaret Bòbila 
d’en Joca (Montornès del Vallès), gorgona-
medusa (Santa Digna, Llerona), cap de Bacus 
(c/ Barcelona, Granollers), 

Tríptics: Patrimoni medieval i modern, ado-
beria i modernisme d’estiueig

Reproducció d’una moneda de Lauro i del 
vas apol·linar on surt Semproniana

  Reptes de futur

Els principals reptes de futur i perspectives 
passen, per una banda, per adequar-nos a les 
noves tecnologies de la informació amb les 
aplicacions per a telefonia intel·ligent (TIC 
2.0, codis QR i audioguies) i, per l’altra, per la 
creació del Centre d’Interpretació del Grano-
llers Romà quan es donin les circumstàncies i 
s’hagin pogut portar a terme les intervencions 
que esmentàvem més amunt.

http://www.websmuseugranollers.org/calestrada/
http://www.websmuseugranollers.org/pousdeglac/
http://www.museugranollers.org/index.php/publicacions/treballs-monografies
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Elisenda Moix Ezquerra

  Banys romans del carrer  
Pompeu Fabra, 7. La torre 
rodona de Granollers  
(pl. Maluquer i Salvador)

Al llarg del 2010, en tres fases diferenciades 
(juny, setembre i desembre), l’empresa d’arque-
ologia Atics, SL, sota la direcció de l’arqueò-
loga Elisenda Moix Ezquerra i amb un equip 
de tres arqueòlegs, va dur a terme l’excavació 
d’un solar al carrer Pompeu Fabra, número 4. 
Un solar on es pressuposava que es localitza-
ria la continuació d’un conjunt termal que ja 
s’havia excavat en part, en anteriors campa-
nyes: la primera fou promoguda pel Museu de 
Granollers i dirigida per Jordi Pardo, el 1981, 
i es va efectuar a l’antiga fàbrica de Can Jau-
me, que es situaria al límit nord de la nostra 
excavació, i, posteriorment, en el 2001, també 
l’empresa Atics, SL, i dirigida pels arqueòlegs 
Montse Freixa i Iñaki Moreno, va excavar el 
solar juxtaposat amb el que vam excavar i que 
donava al carrer Sant Jaume, número 28.

El que va posar al descobert les nostres in-
tervencions van ser un seguit d’estructures: les 
restes d’una piscina, una gran claveguera i dos 
ramals d’aquesta i diverses habitacions com un 
hipocaustum i dos praefurnium.

En un principi es va localitzar la continu-
ació de l’habitació formada per un paviment 
d’opus sectile, que estava fet amb grans pla-
ques de pissarra negra intercalades amb pla-
ques de marbre blanc (amb unes mesures de 
60 cm per 40 cm) similar a un tauler d’escacs. 
Aquest paviment està associat a una piscina 
que va excavar Jordi Pardo i que ell va anome-
nar frigidarium A. Aquesta habitació quedava 
delimitada per un mur per la part est en el qual 
es va localitzar un sòcol fet amb marbre i una 
porta amb una polleguera de ferro. La porta 
donava accés a una altra habitació de petites 
dimensions (2,4 m × 2 m aproximadament) 
que tenia dos nivells, el nivell de circulació, que 
seria la cota on trobem la porta, del qual no 
s’ha conservat res, i el nivell inferior, que és on 
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es troba disposat l’hipocaust i que tindria una 
alçada típica d’aquests àmbits, uns 80 cm. Es 
van trobar cinc pilae fetes amb maons lligats en 
sec (de 0,2 × 0,1 × 0,05) assentades damunt un 
paviment fet amb tegulae lligades amb morter 
de calç.

L’hipocaust tenia una obertura en forma 
d’arc al mur sud, on vam trobar el praefurnium. 
Aquest estava format per dues pilastres que es 
recolzaven en el mur i estaven fetes de manera 
força barroera amb rajols fragmentats, restes de 
tegulae i pedres… tot lligat amb morter de calç 
i totalment cremades. Aquestes pilastres s’as-
sentaven damunt el terreny geològic i estaven 
en contacte amb un estrat de cendres que s’es-
campava subtilment per dins l’hipocaust i s’es-
tenia en gran concentració per un passadís que 
comunicava a un altre praefurnium i a un altre 
hipocaust. A l’estrat d’enderroc que amortitza-
va aquesta habitació es van trobar fragments de 
tubulli, que s’utilitzarien per escalfar les parets 
a través de la circulació de l’aire.

Considerem que les restes d’aquesta habita-
ció corresponen a una possible sudatio, ja que 
no hem localitzat cap evidència que indiqui la 
presència d’una piscina sobre l’hipocaust.

Aquesta hipòtesi estaria reforçada per la tro-
balla d’un altre praefurnium de més entitat que 
l’anterior descrit i que estava construït amb 
una obra més ben cuidada, possiblement per-
què abastia d’aigua calenta l’alveus del caldari. 

S’accedia al praefurnium a través d’un arc 
fet amb maons que es sustentava en un mur 
que es recolzava en la paret de tancament dels 
banys per la banda oest i en una pilastra feta 
amb maons lligats amb morter de calç. Pre-
sentava un terra fet amb tegulae que s’estenia 
per l’hipocaust. Una d’aquestes teules ens dóna 
una datació post quem, ja que presentava un 
segell en el qual es podia llegir figuli, que ens 
portaria a l’època de Nerva (96-98) (Adam, 
2002, p. 67). 

És possible que en aquest praefurnium hi 
hagués hagut una caldera de bronze, la testu·

Figura 6. Planimetria Pompeu Fabra, 4. Plànol de les tres fases excavades (Elisenda Moix)
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do, col·locada damunt una estructura plana 
formada per una pilastra de maons i un mur 
molt matusser fet amb pedres, maons i argila. 
Presentava una solera feta amb morter de calç 
blanca i petites pedres, amb restes de tegulae 
disposades de forma plana i algun fragment 
ceràmic. Sota la solera es va trobar una cana-
lització de 25 cm d’amplada que no vam poder 
buidar del tot i que possiblement canalitzava 
l’aire del forn per a escalfar la caldera. 

Juxtaposat al praefurnium vam localitzar el 
caldarium, la principal sala calenta dels banys 
romans. Vam excavar una part d’un alveus o 
banyera feta d’obra (3,40 m × 1,30 m), reves-
tida per opus signinum i folrada amb plaques 
de marbre. Encara conservava un dels esglaons 
que feia les vegades de seient. 

Cal dir que tot aquest conjunt termal estava 
reblert per un estrat d’enderroc que presentava 
un registre ceràmic que ens donaria una crono-

logia entre principis del s. iii dC i finals d’aquest 
mateix segle (ceràmica africana de cuina, terra 
sigil·lada africana clara A). Aquest estrat que 
amortitzava la zona de banys tenia una alta pre-
sència de fragments de mosaics de terra amb 
motius relacionats amb el fons marí com peixos 
o onades de color blanc i blau, tessel·les de pasta 
vítria de colors diversos com verd, blau, groc, 
fins i tot amb restes de pa d’or que configurarien 
els mosaics parietals. A la zona on es va exca-
var l’alveus es va trobar una alta concentració 
de petxines, cargols de mar, cloïsses… També 
s’ha trobat gran quantitat d’estucs decorats amb 
motius geomètrics i florals de diferents colors, 
fins i tot fragments d’estuc units amb mosaic 
o també un possible sòcol fet amb estuc ver-
mell amb petxines enganxades i restes d’alguna 
tessel·la de pasta vítria. També hi havia molta 
presència de tegulae amb claus i amb restes de 
morter amb la forma de canya, que probable-

Figura 7. Vista general de l’hipocaust, el praefurnium i a la dreta el paviment d’opus sectile. (Elisenda Moix)
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ment anessin penjades de la paret amb els estucs 
enganxats. Aquesta gran quantitat de restes de-
coratives ens són un indicatiu de la importància 
d’aquest complex termal. 

Finalment, a la mateixa cota en què es va 
trobar l’opus sectile i els murs, es va localitzar la 
coberta d’una gran claveguera, situada a l’oest 
del mur de tancament dels balnea per la part de 
ponent. Aquesta gran claveguera estava cons-
truïda amb formigó encofrat i amb una tapa 
de còdols. Com que el 1981 Jordi Pardo la va 
trobar seccionada va poder excavar l’interior 
i va veure que tenia una solera de teula pla-
na; nosaltres, com que la vam trobar sencera, 
no vam poder excavar el seu interior i només 
vam veure el sediment que cobria la solera. 
La direcció del desguàs anava de nord a sud 
i la conducció continuava almenys uns 4 o 5 
m més per sota els jardins de les cases veïnes. 
En aquesta gran claveguera desguassaven dos 
ramals obrats amb morter hidràulic que pre-
sentaven una lleugera inclinació. Un el vàrem 
trobar seccionat pel mur de fonamentació de 
la fàbrica de Can Jaume, presentava una direc-
ció també de nord a sud i després girava cap a 
l’oest per desembocar a la claveguera princi-
pal, i de l’altre, que estava molt mal conservat, 
només s’observava que també desguassava a la 
claveguera però en direcció est-oest. A aquests 
dos ramals se’ls ha de sumar un desguàs fet de 
teula també excavat en la campanya del 1981 a 
la fàbrica de Can Jaume que provenia del frigi·
darium A, i que també desguassava en aquesta 
gran claveguera. Així que tenim part d’un sis-
tema de canalització de les aigües brutes, tant 
del conjunt termal com d’altres construccions 
que no s’han conservat i que, en aquest cas, no 
descartem que sigui d’unes latrines.

  La torre rodona de Granollers

La intervenció la va dur a terme entre octubre 
de 2009 i febrer de 2010 l’empresa Atics, SL, 
sota la direcció de l’arqueòloga Elisenda Moix 
Ezquerra i amb un equip de dos obrers. L’ex-
cavació va consistir en el seguiment i control 
arqueològic dels treballs de reurbanització del 
carrer Anselm Clavé, carrers annexos i la plaça 

Josep Maluquer i Salvador, per part de l’Ajun-
tament de Granollers. 

L’emplaçament afectat es situava en una 
zona protegida pel Pla Especial de Protecció 
del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic de 
Granollers. Els vestigis recuperats corresponen 
a diversos elements que formen part del siste-
ma defensiu de la vil·la medieval de Granollers. 
Aquests elements són la muralla, una bestorre, 
el fossat i una torre circular.

Les restes localitzades de la torre i la muralla 
medievals i les seves refaccions posteriors van 
ser d’una entitat tal, que des de l’Ajuntament 
de la ciutat es va considerar deixar-les visibles 
i visitables.

  La muralla

El recinte emmurallat de la Granollers medie-
val té els seus orígens al segle xiii, exactament 
l’any 1291, quan Pere Marquès, senyor del castell 
de la Roca, va comprar el senyoriu de la vila i 
féu concessió a la Universitat de Granollers de 
la quantitat de 10.000 sous per tal que fos uti-
litzada en la construcció de murs de defensa de 
la població. A aquest primer recinte defensiu és 
possible que corresponguin els trams localitzats 
a la Rectoria, a la plaça de l’Església i al pany 
localitzat darrere la capella de Santa Anna. 

Les restes conservades de la muralla medi-
eval corresponen a la que fou construïda l’any 
1366 quan l’infant Joan, governador general 
de Catalunya i primogènit del rei, va concedir 
privilegi per construir els murs, valls, corre·
dossos i torres de fortificació que havien de 
protegir la vila de Granollers. L’allargament 
de les obres va fer que, el 1373, Pere III el 
Cerimoniós confirmés i ampliés el privilegi 
atorgat amb anterioritat, amb la finalitat de 
poder acabar les obres, que es perllongaren 
fins a l’any 1376, coincidint amb una gran 
remodelació urbanística que comportà una 
ampliació del nucli urbà.

En aquesta intervenció es van poder docu-
mentar i situar 43 m de la muralla en direcció 
nord-sud i 30 m en direcció est-oest. 

La muralla baixmedieval presentava un pa-
rament de còdols de mida mitjana als extrems 
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i petits còdols i pedres a l’interior del mur, tots 
units en alguns trams amb morter de color ta-
ronja i en altres amb morter de calç blanc. La 
muralla ha estat objecte de múltiples refeccions 
al llarg dels segles. Això es percep a partir dels 
diferents tipus de morter utilitzats. Tot i així, 
quan es va excavar estava coberta per un estrat 
molt modern que no va permetre datar exac-
tament quan s’utilitzaren els diversos morters. 
El llenç presentava una amplada entorn a 1 m 
i només en un parell de trams es va poder do-
cumentar la banqueta de fonamentació que 
sobresortia 15 cm de la vertical del pany.

  La bestorre

Les bestorres es distribueixen al llarg del pe-
rímetre emmurallat de la vila medieval de 
Granollers. Segons la documentació escrita, 
Granollers tenia onze torres fortificades rodo-
nes o quadrades. Se’n coneix l’emplaçament 
exacte de vuit de planta quadrada i una de 
planta circular. La ubicació de tres d’aquestes 
ens ha arribat a partir de notes de premsa que 
en recullen la destrucció: darrere la capella de 
Sant Roc, al portal de la Roca i al carrer del 
Portalet. Les cinc restants han estat documen-
tades arqueològicament: al pati de la Rectoria, 
a la plaça de l’Església, a la confluència entre 
el carrer Miquel Ricomà i el corredor de Sant 
Cristòfol, i dues a la plaça del Bestiar o també 
coneguda com a plaça Josep Maluquer i Salva-
dor: una bestorre i una torre rodona (que són 
les que analitzem en aquest article).

Totes responen a un mateix model cons-
tructiu: són torres quadrades, bastides amb 
tres murs perimetrals i gola, és a dir, obertes 
pel cantó de la línia de muralla. Generalment 
els extrems dels murs perpendiculars a la mu-
ralla arriben fins a la línia interior de pany per 
no afeblir el seu caràcter defensiu i deixant un 
espai útil de planta rectangular. En el cas de 
la bestorre excavada aquesta evidència no està 
corroborada ja que trobem els murs perpen-
diculars força arrasats i només s’observa que 
s’adossen a la muralla. També observem que es 
fonamenta directament sobre el fossat i s’ade-
qua al seu perfil.

La torre medieval quadrada, tal com s’ob-
serva a la planta i igual que la resta de torres 
documentades a la vila de Granollers, consta 
de tres murs: el del sud estava parcialment en-
derrocat, el de l’est estava molt arrasat i el que 
estava en més bon estat de conservació és el 
que ha estat protegit, al llarg de cinc segles, 
per la construcció de la torre circular, ja que 
en el seu interior hi ha part del mur nord de la 
bestorre. L’alçària dels murs laterals és variable, 
ja que per assentar-se van resseguint el perfil 
del fossat de forma esglaonada, de manera que 
se n’han documentat 1,2 m sense haver arribat 
a la base dels murs.

Les seves dimensions són de 4 m d’ampla-
da i de 3 m fins a arribar a la línia externa de 
muralla i, si afegíssim l’amplada de la muralla, 
tindríem una planta quadrada d’uns 4 m, tot i 
que els dos braços de la bestorre s’adossaven a 
la muralla i no estaven imbricats. És possible 
que ho estiguessin, però arqueològicament no 
s’ha pogut demostrar. Tenim dos paral·lels a la 
mateixa ciutat de Granollers, la bestorre situ-
ada a la plaça de l’Església i la situada al costat 
del carrer Miquel Ricomà, en què les bestorres 
no estan en contacte amb la muralla a la part 
baixa, sinó que es lliguen al llenç en alçat for-
mant una obra solidària de planta quadrada 
de 4 m.

Els murs de la torre estan construïts amb 
el mateix tipus de parament que la muralla, 
tenen una amplada entorn dels 80 cm i no s’ha 
localitzat banqueta de fonamentació.

  El fossat o vall

El fossat és un dels elements defensius que té la 
vila de Granollers que presenta més mancances 
des del punt de vista informatiu, ja que, atesa 
la seva dimensió, s’hi han fet intervencions de 
caràcter puntual i incomplet. A través de les 
intervencions a la plaça de l’Església i al pati 
de la Rectoria s’ha pogut saber que estava ex-
cavat en el substrat geològic, que discorria més 
o menys paral·lel a la línia de muralla i que el 
seu perfil és en forma de U. Tenia una amplada 
de 7 m des de la línia de muralla i una fondària 
entre 2,5 m i 3 m. 
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Arran de les obres es va excavar una gran 
cala de 3,6 m de profunditat en què es va poder 
documentar de manera molt parcial el límit 
intern del fossat, diversos estrats que l’amortit-
zaven que estava excavat en el terreny natural. 
L’excavació de la cala fou executada amb una 
màquina retroexcavadora. Per tant, la diferen-
ciació dels estrats es féu a partir del material 
ceràmic que la màquina dipositava a la terrera 
i també un cop excavada la cala a partir dels 
seus quatre perfils. Tot i així, no es va obtenir 
la seqüència estratigràfica completa ja que el 
retall del fossat encara baixava més que els 3,6 
m de profunditat de la cala i no es va poder 

documentar ni l’amplada total ni el seu perfil 
complet. El material ceràmic localitzat al fons 
de tot de la cala era de mitjan segle xvi, amb 
presència de materials decorats amb reflexos 
daurats de pinzell pinta. L’estrat que els cobria 
presentava ceràmica policroma de l’anomena-
da “d’influència del Renaixement”, nombrosos 
fragments de ceràmiques blaves de la “ditada”, 
corresponent a una amortització del vall a 
principis del segle xvii i al llarg del segle xviii. 
A través de la documentació escrita se sap que 
el 1856 “l’Ajuntament de Granollers demanà 
autorització a la Diputació per tal d’enderrocar 
el tram de muralla i la torre que es trobaven a 

Figura 8. Reconstrucció hipotètica dels banys romans, muralla medieval i Domus (Dibuixos: Eduardo Saiz)
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la zona de la plaça del Bestiar, a fi de guanyar 
l’espai de la muralla i del corredor i la torre per 
al mercat d’animals vius, que tradicionalment 
s’hi celebrava i que havia vist reduïda la seva 
extensió per la construcció de la nova carre-
tera provincial (actualment carrer d’Anselm 
Clavé). Els treballs no es van portar a terme 
fins al mes de febrer de 1859”. Les pedres de 
l’enderroc es varen aprofitar en part per fer un 
empedrat situat a la cruïlla del carrer Anselm 
Clavé amb el carrer Sant Roc, i en part per a 
unes obres a l’Hospital dels Caputxins de Gra-
nollers. 

A través de l’excavació duta a terme al fossat 
de la plaça de l’Església se sap que el procés 
de rebliment s’inicià durant els segles xv-xvi 
i s’amortitzà definitivament, en aquest tram, 
durant el segle xvii.

  Els corredossos

El corredor o corredossos (tal com s’anomenen 
en algunes viles del Vallès, sobretot, també, 
a Caldes de Montbui) és un espai creat per 
agilitar la circulació i l’accés ràpid a qualse-
vol punt de la muralla. El seu perímetre està 
separat de la trama urbana per un corredor 
o passadís que oscil·la entre 2 i 3 m d’ample, 
delimitat per un mur de maçoneria al llarg de 
tot el recorregut. Aquest element espacial es 
va documentar en tot el traçat de la muralla 
localitzada, ja sigui perquè la línia de façana 
moderna es va construir seguint el traçat del 
mur que el delimitava, o perquè en una cala 
que es va excavar a l’angle nord-est de la cara 
interna de la muralla es van localitzar diversos 
paviments de calç i de terra batuda datats en 
els segles xvii-xviii, i un estrat d’anivellament 
que també podria fer alhora de paviment, fet 
amb argila, morter de calç i codolets petits, 
que s’assentava damunt el terreny geològic. En 
aquest estrat es va trobar algun fragment de 
verd i manganès, i, per tant, ens donaria una 
cronologia post quem al segle xiv. 

Actualment a la vila de Granollers encara 
es pot passejar pels corredors de Sant Cristò-
fol, Santa Esperança, i en els carrers de Jaume 
Camp i de la Constància i de Sant Bartomeu.

  La torre rodona

La torre rodona va ser un descobriment pecu-
liar ja que era l’única torre circular del recin-
te emmurallat de Granollers i només teníem 
referències escrites i gràfiques en el segle xix.

Com ja he esmentat anteriorment, es va 
trobar un document de mitjan segle xix en el 
qual l’Ajuntament de Granollers demanava au-
torització a la Diputació per tal d’enderrocar la 
torre i guanyar espai per al mercat d’animals 
vius. També ens ha arribat un dibuix d’autor 
anònim provinent de l’Arxiu Comarcal de la 
Cerdanya on també es veu la torre circular.

La torre es construeix abraçant l’angle nord-
est de la muralla, ja que segurament era un 
punt feble des del punt de vista defensiu. La 
torre consta d’un mur circular i perimetral 
fet amb còdols de mida mitjana, tots molt 
regulars i units entre si amb morter de calç. 
Presenta un diàmetre superior de 5,3 m i un 
diàmetre inferior de 7 m. Es va realitzar una 
cala situada a l’angle extern de la muralla i dins 
de la torre, la qual va permetre observar que 
els dos farciments de la torre presentaven una 
inclinació de sud a nord i d’oest a est, respo-
nent segurament al retall practicat al geològic 
i que coincideix amb el fossat del segle xiv, el 
qual en el moment de construcció de la torre 
quedaria parcialment obliterat. 

La peculiaritat de la torre rau en la tècnica 
constructiva utilitzada de l’escarpa. L’adopció 
d’aquesta tècnica compleix els objectius de re-
forçar la muralla mantenint les distàncies amb 
el terreny immediat on les forces d’assetjament 
executaven treballs d’aproximació; a més, 
el tipus de basament provocava el rebot dels 
projectils i anul·lava els angles morts. Aquesta 
tècnica de l’escarpa assoleix la seva màxima 
difusió a Europa a mitjan segle xv quan es ge-
neralitza l’ús de les armes de foc.

Cal recordar que aquest punt de muralla es 
podria haver vist afectat pel terratrèmol que 
es va produir el 25 de maig de 1448 a prop de 
Granollers i que possiblement malmetria tam-
bé la bestorre.

Tot i el creixement urbanístic de Granollers 
durant el segle xvi, el recinte emmurallat no 
sembla que perdi la seva funció defensiva ja que 
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Figura 10. Vista aèria de la torre circular,la muralla i la bestorre. (Elisenda Moix)

Figura 9. Plànol de la torre 
circular, la muralla i la 
bestorre (Elisenda Moix)
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s’han provat arqueològicament grans reformes 
a les muralles durant el segle xvii, degudes a les 
contínues guerres amb França. En aquest context 
també s’entén la construcció de la torre circular.

És agosarat donar una cronologia exacta de 
la construcció de la torre, però creiem que seria 
entre la segona meitat del segle xv i la primera 
meitat del segle xvi. El fet de construir aquesta 
torre possiblement va ser motiu de reafirmació i 
poder per part de la vila moderna de Granollers.
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Arqueologia a la Drassana: l’evolució de l’edifici 
quan s’hi construïen galeres
Iñaki Moreno Expósito* i Marcel Pujol i Hamelink**, 1

Entre els mesos d’octubre de 2011 i octu-
bre de 2012 es va dur a terme una intervenció 
arqueològica en el cos principal de les Dras-
sanes de Barcelona que afectava les tres naus 
nord (popularment dites de llevant) d’aquest. 
Aquesta intervenció2  tenia com a objectiu com-
pilar la màxima informació possible derivada 
del registre arqueològic, per completar així les 
dades extretes d’excavacions precedents3 efec-
tuades a les naus sud (dites de ponent).

Cal apuntar, primerament, que aquestes in-
tervencions arqueològiques van estar vincula-
des a les obres de remodelació i adequació de la 
Drassana - Museu Marítim, fet que comportà 
l’excavació parcial de la superfície de les naus, 

afectant únicament aquelles parts que havien 
de ser obertes per instal·lar els nous equipa-
ments i quedant la resta, sense coneixement de 
les possibles estructures existents en el subsòl.

Els resultats del conjunt d’intervencions,4 
amb estructures i estratigrafia associada a di-
verses fases constructives, han permès elaborar 
un discurs coherent amb relació a l’evolució de 
l’edifici de les drassanes des del seu origen, a 
la fi del segle xiii, durant el regnat de Pere II el 
Gran, fins a mitjan segle xviii, quan perd de-
finitivament la seva funció de drassana per re-
convertir-se en arsenal i mestrança d’artilleria.

Aquest escrit, però, farà referència a la dras-
sana dels segles xvi i xvii, a la seva evolució 
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morfològica en aquests dos segles i a la troballa 
d’una grada o escar de construcció de galeres 
en el context cronològic del 1600.

  Les drassanes al segle xvi

A partir de mitjan segle xvi les drassanes de 
Barcelona   patiran un procés edilici de gran 
magnitud només comparable al projecte ina-
cabat de finals del segle xiv, en temps de Pere 
III el Cerimoniós. Derivat d’aquesta gran obra, 
les drassanes comptaran amb unes dimensi-
ons enormes, sense precedents en la seva prò-
pia evolució, i que no tornaran a tenir com a 
edifici unitari.

Hem de contextualitzar la dimensió de la 
drassana del període 1550-1600, en un moment 
en què la disponibilitat de f lotes de galeres 
per part de Felip II esdevindrà una necessi-
tat imperiosa. La causa sembla clara: la forta 
pressió que exercia l’Imperi otomà en la seva 
política d’expansió pel Mediterrani occidental 
i que tindrà com a colofó   la batalla de Lepant 
el 1571, en què els turcs seran derrotats per 
l’anomenada Lliga Santa, formada pel Regne 
de Espanya, els Estats Pontificis, la República 
de Venècia, l’orde de Malta, la República de 
Gènova i el Ducat de Savoia.

El projecte constructiu que ha de conver-
tir la drassana en un centre de producció de 
galeres a gran escala es basarà en l’afegit al 
complex existent de vuit noves naus a ponent, 
en direcció oposada al mar. D’aquestes naus, 
set comptaran amb nou crugies i la més meri-
dional amb només tres, atesa l’existència aquí 
d’una edificació del segle xv, coneguda com 
Botiga de la Generalitat (també anomenada 
Porxo Nou o de Pere IV).

El límit occidental de les noves naus estarà 
definit pel vial d’accés al portal de Santa Ma-
drona, encara visible en el tram de muralla 
medieval conservat a l’avinguda del Paral·lel, 
i per llevant afrontarà amb el cos de naus edi-
ficades al segle xv, deixant un estret passadís 
al mig per, probablement, facilitar l’entrada de 
llum.

El tipus constructiu es basarà, un cop més, 
en la utilització d’arcs de diafragma, perpe-

tuació del model medieval desenvolupat al se-
gle xiv que dóna testimoni del seu rotund èxit. 
Es tracta d’una solució comuna i molt origi-
nal de l’art gòtic català que presenta múltiples 
avantatges, com la facilitat de la construcció, 
la reducció de les complicacions tècniques o 
l’abaratiment dels costos i la senzillesa. De fet, 
serà tal la seva idoneïtat per a l’edifici de la 
drassana, que es convertirà en el model base 
sobre el qual fer totes les ampliacions i modi-
ficacions que pateix l’edifici fins al segle xviii.

D’aquesta manera, se’ns presenten unes 
drassanes a finals del segle xvi que, sumant el 
cos de naus existent de Pere el Cerimoniós, el 
cos de naus central del segle xv amb el pati de 
llevant i aquest nou afegit en època de Felip II, 
fan un total de set naus de vint-i-tres crugies i 
una més, la septentrional, de disset. Un recinte 
d’aproximadament 11.900 m² al qual a partir 
de 1551 s’afegirà el baluard dissenyat per Gian 
Battista Calvi al costat sud, adossat a la mura-
lla medieval.

Una vista privilegiada del moment en què es 
construeix aquest nou cos de naus ens l’ofereix 
el pintor flamenc Anton van den Wijngaerde 
en una de les vedute de la ciutat de Barcelo-
na,   datada el 1563. S’hi ofereix una vista de 
la ciutat des del massís de Montjuïc, amb les 
drassanes en primer terme on es reconeixen 
fàcilment dos cossos de naus separats per un 
estret passadís, corresponents a Pere el Ceri-
moniós, el cos de mar, i el pertanyent al segle 
xv, el de muntanya. A la part posterior s’obre 
un gran pati amb un edifici exempt, la Botiga 
de la Generalitat, també del segle xv, i davant 
d’aquest una observació minuciosa deixa veure 
els pilars en construcció, alguns amb les ar-
rencades dels arcs, de les noves naus que s’es-
tan aixecant. També observem en la imatge 
el baluard dissenyat per Calvi, en primer pla, 
massís, i adossat a la muralla arribant fins al 
mateix mar.

La intervenció arqueològica va permetre 
contrastar la fonamentació d’aquests pilars 
(en construcció en la pintura de Wijngaerde) 
amb el registre estratigràfic, que és totalment 
coherent. A part dels pilars, que encara trobem 
en peu formant part de les Drassanes - Museu 
Marítim actuals, l’excavació va permetre do-
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cumentar gran quantitat de forats de pal rela-
cionats amb les bastides constructives d’aques-
ta fase; forats que afectaven estratigrafia amb 
materials ceràmics característics dels segles xv 
i xvi (Fig. 1).

  Les drassanes al segle xvii

Aquesta centúria suposa una modificació dràs-
tica de l’edifici de la drassana i les causes les 
hem de buscar, en primer lloc, en els efectes 
que va tenir la construcció del moll del port 
el 1477.5 Aquesta obra, juntament amb els in-
evitables embats del mar,6 va tenir unes con-
seqüències dràstiques en la forma del litoral 
barceloní. Sembla que el règim d’aportació 
de sediments es va veure alterat per la nova 

infraestructura portuària, que va actuar com 
una barrera per als sediments, que van quedar 
retinguts pel nou moll (origen del barri de la 
Barceloneta), mentre que, en canvi, a ponent 
el mar va avançar menjant la platja i compro-
metent les naus marítimes de la drassana i, fins 
i tot, el baluard de Calvi.

Així, sembla que en algun moment del pe-
ríode 1600-1700, probablement dins la prime-
ra meitat del segle, es decideix remodelar el 
baluard, disminuint-lo, i, per tal de complir 
amb les necessitats poliorcètiques relaciona-
des, retirar la façana de la drassana i disse-
nyar un conjunt coherent. En aquest sentit, 
la construcció de les anomenades Naus de la 
Generalitat a partir de 1612, adossades a l’edi-
fici principal de la drassana i amb una façana 
molt més retirada de la línia de la costa, dóna 

Figura 1. Detall de la pintura de la ciutat de Barcelona per Anton van den Wijngaerde de 1563. S’aprecia el 
complex de la drassana amb la inscripció “La Tersana”

5. Fenomen estudiat per M. Soberón (2010 i 2012).

6. La destrucció dels portals pròxims al mar, i la seva necessària reparació, a causa dels temporals apareix de manera 
constant a la documentació medieval referida a les drassanes.
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idea, d’una banda, de la necessitat d’allunyar 
l’edifici de la mar i, de l’altra, de la necessitat 
d’edificar noves naus que supleixin les que 
ja s’han enderrocat, o s’han d’enderrocar, de 
l’edifici principal.

De manera concreta, la reducció de la dras-
sana es basarà en l’eliminació, en les vuit naus, 
de les cinc crugies més properes al mar, les 
quals havien estat aixecades a final del segle 
xiv per Pere el Cerimoniós, i restaran d’aques-
ta època tres crugies més –dues de les quals 
han arribat als nostres dies.

No obstant això, les reformes de la centú-
ria del 1600 no acaben aquí. En un procés que 
té com a voluntat crear un cos unitari i sense 
divisions internes per a l’edifici, s’uniran les 
crugies del segle xiv no enderrocades amb les 
naus obrades al segle xvi. Amb aquesta finali-
tat s’enderrocarà el cos intermedi del segle xv 

i l’últim arc de les naus de mar d’època gòtica, 
i al llarg del segle xvii es tornarà a aixecar un 
nou cos amb arcs de diafragma acoblant tot 
el conjunt. Aquestes noves naus, datades del 
segle xvii gràcies a l’estratigrafia arqueològica 
relacionada amb les fonamentacions dels pi-
lars, havien estat tradicionalment considerades 
d’època gòtica (Fig. 2).

Finalment, el pati de llevant, espai que mai 
havia estat cobert des de la creació de les dras-
sanes al segle xiii, serà cobert en aquesta centú-
ria seguint la mateixa dinàmica anteriorment 
exposada. 

El plànol més antic conservat de les dras-
sanes, signat per W. A. Koblinau el 1709, ens 
descobreix l’aspecte del complex de l’arsenal 
a inicis del segle xviii, un cop s’havien donat 
per finalitzades totes les reformes comentades 
abans (Fig. 3).

Figura 2. Hipòtesi cronològico-estructural de les diferents parts de l’edifici al segle xvii.  
Blau: Pere el Gran (1276-1285). Rosa: Pere el Cerimoniós (1336-1387).  
Vermell: Alfons el Magnànim (1416-1458). Groc: Felip II (1527-1598). Marró (1600-1700).  
Verd: fossa de construcció de galeres (A. Cubeles/I. Moreno/E. Nadal)
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El plànol permet veure com, en efecte, el ba-
luard de Calvi ha estat substituït per un altre 
de menors dimensions i com s’havien elimi-
nat part de les naus de mar d’època gòtica fent 

passar la muralla de mar davant de la drassa-
na. La muralla, però, té una gran obertura que 
deixa pas lliure entre la drassana i el mar en 
tres de les vuit naus, una de les quals, la segona 

Figura 3. Plànol de 1709 de W. A. Koblinau. Les drassanes després de les reformes dutes a terme al segle xvii
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en sentit ascendent en el plànol, és on s’ubica 
la grada o varador documentat. 

Finalment, sota l’edifici principal reconei-
xem les Naus de la Generalitat, on una observa-
ció detinguda del dibuix ens descobreix l’em-
premta o petjada de sortida de galeres des de la 
nau central d’aquestes naus. Sembla, d’aquesta 
manera, que en el moment de dibuixar el plà-
nol únicament aquestes Naus de la Generalitat 
continuaven amb la seva funció de fabricació i 
hibernació de naus. A la part de muntanya es 
pot observar que també s’havia ampliat el cos 
central mitjançant les naus actualment deno-
minades Sala Marquès de Comillas.

  L’escar

Com s’ha precisat amb anterioritat, la inter-
venció arqueològica duta a terme a les Dras-
sanes de Barcelona va permetre, a part de 
documentar diferents fases constructives que 
permeten entendre l’evolució de l’edifici al 
llarg del temps, una estructura de construcció 
i reparació de galeres. Aquesta grada suposa, de 
manera paradoxal, l’única mostra i evidència 
d’estructures vinculades a la construcció naval 
en un edifici que com a principal activitat tenia 
la construcció, la reparació i la hibernació de 
galeres, tot i que segurament també en tenia 
d’altres, magatzem d’eines i materials, tallers, 
etc.

Les primeres evidències de l’existència del 
varador es van donar durant l’obertura de 
dues rases a la nau central del cos nord de les 
drassanes, on es va observar el pendent que 
arribava al subsòl de sorres cap al centre de 
la nau. Com l’amplada de les rases d’obra no 
permetia entendre a què responia aquest fet, i 
atès que el projecte d’obra no preveia afectar la 
zona central de la nau, amb la planificació del 
Servei d’Arqueologia de la Generalitat de Ca-
talunya i del Servei d’Arqueologia de la Ciutat 
es va decidir fer un gran sondeig que abastés de 
la crugia 7 a la 10, i obrir una zona de 192 m².

Els treballs d’excavació van permetre docu-
mentar els nivells de farciment de l’estructura 
que suposaven l’abandonament i amortització 
d’aquesta grada o escar. Bàsicament es tractava 

de tres nivells: la UE 1003, capa de runes, la UE 
1250-1366, de terres de color negre amb gran 
quantitat d’escòries metàl·liques i escòries de 
foneria i, finalment, la UE 1406-1731-1729, de 
sorres marrons i runes. La seqüència estrati-
gràfica documentada permeté concretar que 
l’estructura va ser excavada amb posterioritat 
al segle xiv i va quedar farcida i en desús en 
el període 1707-1711 (datació relacionada amb 
l’aparició de dos ardits falsos de l’arxiduc Car-
les d’Àustria).

És possible, però, acotar encara més la cro-
nologia de la vida útil de l’escar atenent a les 
fases constructives descrites abans.

Sembla lògic pensar que aquest tipus d’es-
tructures, basades en un gran rebaix practicat 
en el subsòl per fer entrar i sortir les galeres, 
havien d’estar ubicades tan a prop del mar com 
fos possible per no haver de recórrer una gran 
distància en la varada o entrada al mar de la 
galera. Si és així, aquests fosses haurien d’estar 
emplaçades forçosament a les naus de mar, i 
destinar les de muntanya en altres funcions.

Trobem que l’estructura que ens ocupa esta-
va situada en el pati de llevant, de 40 m de llarg 
per 25 m d’ample, encerclat pel mur i botigues 
de Pere el Gran al nord, les naus de mar de 
Pere el Cerimoniós a l’est, les naus d’Alfons el 
Magnànim al sud i les naus de Felip II a l’oest. 
Aquest pati, com hem vist, passarà a formar 
part del cos marítim un cop s’enderroquin les 
naus de mar originals del segle xiv.

Podem relacionar, doncs, la construcció de 
l’estructura amb la remodelació de la drassana, 
que va convertir les antigues naus de muntanya 
en naus de mar, i podem concretar així grosso 
modo la cronologia de la fossa de construcció 
de galeres o escar en el període comprès entre 
els anys 1600 i 1714. Així, malgrat que sembli 
estrany, un cop s’havia cobert tota la drassana 
s’excavà una gran grada que arribà a descalçar 
parcialment les sabates de fonamentació dels 
pilars. Sembla lògic pensar que aquest fet obeí 
a una necessitat puntual i molt urgent de cons-
trucció de galeres de gran mida.

Un cop extrets els nivells de rebliment va 
ser possible documentar les característiques 
físiques de l’escar; consistia en un gran fossat 
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escalonat en forma de V que afectava el subsòl 
de sorres i que comptava amb un suau pendent 
de 3º en direcció al mar (Fig. 4).

En la planta de l’excavació es pot apreciar 
clarament la presència de la fossa excavada 
amb una forma llarga i estreta –com eren els 
bucs de les galeres–, amb una amplada a dalt 
de 8 m, al fons d’uns 3,5 m i una alçada d’1,70 
m. A banda i banda de la fossa s’excavaren 
unes bancades, com a grans esglaons, on van 
aparèixer tota una sèrie de forats de puntals, 
alguns verticals (per norma de 20 cm de dià-
metre) i altres inclinats, de forma rectangular 
(entre 40-60 cm d’amplada i una fondària de 
20-40 cm) sempre en direcció cap a la fossa. 
Aquests darrers sembla que s’alineen seguint 
dues línies paral·leles a cada banda de la fossa. 
A més, al fons de la fossa van aparèixer diver-
sos fragments de fusta, just al centre, seguint 
l’eix longitudinal de la fossa, i del buc en cons-

trucció, segurament corresponents a la base de 
l’escar, l’estepa, línia que alhora coincideix en 
un rebaix practicat a l’extrem oest de la fossa.

  Les galeres i el seu procés 
constructiu amb relació a l’escar 
de les drassanes

La drassana fou no només un centre de cons-
trucció de galeres, sinó també de reparació i 
manteniment, i d’hivernada en època de pau, 
a més de magatzem d’elements de caràcter na-
val i d’armament. Fou un recinte arquitectònic 
vital en tots aquells estats mediterranis que vo-
lien tenir una certa presència al mar. Aquesta 
s’assolia gràcies a les galeres, l’embarcació de 
guerra per excel·lència a la Mediterrània entre 
els segles xiii i xvi; només cal recordar les ba-
talles navals de l’almirall Roger de Lloria, en 
època de Pere el Gran, o bé la de Lepant, en 
època de Felip II.

La seva propulsió era a rem i a vela, sobretot 
a rem durant les batalles, per la millor manio-
brabilitat, tenint en compte que la tàctica naval 
més emprada era la de situar les galeres unes al 
costat de les altres, amb un enfrontament fron-
tal contra l’estol enemic. La gran quantitat de 
remers, més els mariners, soldats i oficials feia 
que sumessin un conjunt de més de 250 homes 
en una superfície que no arribava als 300 m2.

L’aparició de l’artilleria de foc i el seu ús en 
les galeres situarà els canons a la proa, per la 
tàctica emprada, però també per la impossibi-
litat de situar-los a les bandes a causa del seu 
pes. Així, comptaran amb un nombre petit de 
canons, sempre en nombre imparell i de dife-
rents calibres, el més gran dels quals se situarà 
al centre i la resta a banda i banda, tres o cinc 
canons. Aquesta és una de les raons per les 
quals les naus i els galions competiran com a 
vaixell de guerra tipus amb les galeres. Els gali-
ons al segle xvi aniran col·locant cada cop més 
canons, tant a proa i popa, com a les bandes, i 
es convertiran en una mena de castells flotants. 
Amb els anys els canons s’acabaran disposant 
a les bandes i en diferents cobertes, amb què 
s’ampliarà de manera considerable la seva po-
tència de foc. Al segle xvii hi havien galions 

Figura 4. Vista del fossat de construcció de galeres 
exhumat durant la intervenció 057/11 a les Reials 
Drassanes de Barcelona-Museu Marítim (J. Biel)
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que arribaren a tenir fins a quaranta canons 
per banda, davant dels tan sols cinc canons que 
tenien les galeres a la proa.

A finals del segle xvii, el galió es converteix 
en el navili de línia, vaixell de guerra que llui-
ta junt a d’altres navilis, formant una llarga 
fila índia, enfrontant-se lateralment a la línia 
de l’estol enemic. Aquest nou tipus de vaixell 
de guerra tipus, amb aquesta nova tàctica na-
val, serà el que acabarà amb les galeres al segle 
xviii.

L’escar de construcció de galeres de les Dras-
sanes de Barcelona, datat dels segles xvii- xviii, 
pertany al moment de transició i competència 
entre els galions i les galeres com a vaixells de 
guerra. De galeres, n’hi havia diversos tipus, 
segons el rang però també les dimensions, cosa 
que implicava alhora nombre de bancs, rems 
i remers.

La més habitual era la galera ordinària, 
també anomenada sotil o senzilla, amb 25-26 
bancs i quatre homes per banc, segons l’Orde-
nança Espanyola de l’any 1607, que augmenta-
rà a cinc homes per banc en la de l’any 1650.7 

Per altra banda, hi havia les galeres extraordi-
nàries, més llargues, per tant amb més bancs, 
però també més amples, per tant amb més re-
mers per banc. D’aquestes, n’hi havia bàsica-
ment dos tipus, la patrona i la capitana o reial; 
la primera tenia entre 27 i 29 bancs, amb 5-6 
homes per banc, i la segona entre 28 i 32 bancs 
i 6-7 homes per bancs.

Durant el segle xvii la galera ordinària de 26 
bancs anirà augmentant la seva llargada pro-
gressivament, de 44 m durant tota la primera 
meitat del segle; a partir del 1660 es comencen 
a construir de 45,5 m i en l’última dècada ja 
de 46,8 m.8 Tot i que la relació entre llargada 
i amplada es manté constant, d’1 a 8, el que 
dóna la forma ja esmentada d’embarcació fina, 

llarga i estreta és un buc de 5,5 m d’amplada 
(aquí s’hi hauria d’afegir la cambra de boga, 
que arribaria als gairebé 7,5 m) per 44 m de 
llargada. En la documentació totes les mesures 
es donen en goes i pams de goa, tant les dimen-
sions generals, com les de les peces, els arbres, 
les antenes… Era la unitat de mesura de longi-
tud naval típica de la Mediterrània occidental, 
emprada a Gènova, Marsella, Barcelona, a la 
costa andalusa fins a mitjan segle xvi i fins i 
tot a Portugal. Les drassanes es van construir 
tenint en compte un objecte, la galera, mesu-
rada en goes, mentre que la unitat de mesura 
de longitud terrestre a Barcelona era la cana; va 
caldre convertir la llargada i amplada en goes 
d’una galera en canes, per tal d’aixecar les naus 
i poder encabir al seu interior una galera.9

Per conèixer el traçat i el procés de cons-
trucció d’una galera ordinària de 26 bancs del 
segle xvii, amb una llargada de carena de 45 
goes i de roda a roda de 58 goes (poc més de 
37,5 m de llargada total, més l’esperó i la flet-
xa), podem consultar manuals de construc-
ció de galeres. Dissortadament no en tenim 
a Catalunya; per aquest motiu ens hem de 
desplaçar a les drassanes més properes geo-
gràficament i culturalment, les de Marsella i 
Gènova. Per a la primera disposem de l’obra 
d’Ithier Hobier, publicada l’any 1622, i per a 
la segona la de Joseph Fürttenbach de l’any 
1629, qui recollí la informació durant la seva 
estada comercial a Gènova a la segona dècada 
del segle xvii.10

Per norma es comença per preparar el terreny 
on es vol construir la galera. L’escar ha de ser 
un lloc net, llis, estable i amb un cert pendent 
en direcció al mar per facilitar la varada final. 
En el cas de Barcelona, el sòl de la nau era un 
lloc ideal, ja que només va caldre rebaixar el ter-
reny per poder donar una línia de varada de 3º. 

7. Ordenances de 1607 i 1650 (Olesa, 1971). 

8. Humbert, 1986.

9. La goa a tot arreu es dividia en 3 pams, però el valor variava segons el lloc. A Barcelona era de 64,79 cm, mentre que 
a Marsella era de 75,474 cm. La cana de Barcelona era de 1,555 m mentre que la de Marsella era de 2,0126 m, totes 
dues dividides també en 8 pams (Garcia, 1977).

10. Hobier, 1622; Fürttenbach, 1629.
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Si s’hagués aprofitat el sòl natural, o bé tindria 
massa pendent o al final hi hauria un esglaó.

Preparat el terreny, i la fossa en aquest cas, es 
podia col·locar una peça de fusta, en sentit longi-
tudinal, anomenada estepa, on s’assentarien uns 
pilarets de fusta a intervals regulars. A sobre dels 
pilarets era on s’assentava la carena o quilla de la 
galera, la primera peça del buc. En l’excavació van 
aparèixer diversos fragments de fusta, seguint 
l’eix longitudinal de la quilla, que haurien de 
correspondre a la base o estepa de l’escar (Fig. 5).

A sobre de l’estructura de l’escar, formada 
per l’estepa i els pilarets, s’hi col·locà la carena 
(actualment dita quilla). La seva llargada de 
45 goes (uns 30 m) no feia possible fer-la d’una 
sola peça; aquest era el motiu pel qual es solia 
fer de tres peces. Tampoc no era una peça rec-
ta, sinó que la quilla presentava una curvatura, 
més aixecada als extrems de proa i de popa i 
més baixa al centre; és el que es coneix com 
a rufa o arrufament. Els manuals consideren 
que amb el temps, i amb el pes de l’estructura 
de proa i de popa, la quilla aniria perdent rufa 
i tornant a l’horitzontalitat. 

Hi ha diferents maneres de donar rufa a la 
quilla. Una consistiria a posar sobre l’estepa pi-
larets de diferents alçades, més alts als extrems i 
més baixos al centre; així, en posar la quilla, pel 
pes aniria cedint la seva forma recta per adop-
tar-ne una de corbada adaptada a l’alçada dels 
pilarets. Una altra manera consistiria a clavar 
dues estaques als extrems de la línia marcada 
per l’estepa i els pilarets; es passaria una corda 

entre les dues estaques i resseguint els pilarets, 
que marcaria l’horitzontal. Llavors es passaria 
una segona corda, lligada a les dues estaques un 
o dos pams més amunt que la primera corda, 
però sense tensar, deixant que al mig la corda fes 
panxa i arribés a tocar la primera corda. Aques-
ta segona corda marcaria la rufa. Tot seguit es 
col·locava la quilla sobre els pilarets; llavors es 
clavarien una sèrie d’estaques als dos extrems 
de la quilla, aixecant cada extrem de la quilla i 
clavant-la a les estaques, seguint la curvatura de 
la línia marcada per la segona corda.11

Les altres dues peces del buc que s’afegien 
als extrems de la quilla eren les rodes, la de 
proa i la de popa. Aquestes tres peces, la quilla 
i les dues rodes, donaven la forma de la secció 
longitudinal del buc, a més de la llargada total 
o llargada de roda a roda (Fig. 6).

Però la forma de les rodes no era la d’un quart 
de cercle (o roda), sinó que no solien ser igual 
d’altes que de llargues; això feia que fossin més 
llançades, en el cas de la roda de proa, o més 
tancades, com així era en la roda de popa. El 
mestre d’aixa solia traçar la forma que hauria de 
tenir cada roda en un lloc net i pla, amb l’ajut de 
cordes, pals i guixos. Segurament a la drassana 
no ho devia fer al pati pel seu desnivell; per tant, 
el més probable és que ho fes en un lloc pla com 
el que hi havia sota les naus. Traçant la llarga-
da i l’alçada a terra, i mitjançant tot un sistema 
de proporcions, mesurava i traçava cercles que 

11. Bondioli, 2003. Hobier (1622) deia que pel pes dels extrems de proa i de popa en una galera ben feta, cap a la fi de 
la seva vida, cap als 18-20 anys, la quilla podia arriba a posar-se recta.

Figura 6. Les dimensions generals de la galera: 
llargada de carena, de roda a roda, oberta al pla  
i a coberta i puntal (M. Pujol)

Figura 5. La fossa excavada i convertida en l’escar, 
amb l’estepa, els puntalets i la carena de la galera 
(M. Pujol)
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diverses peces de fusta amb formes adequa-
des, calcant la forma dels gàlibs perquè després 
l’ajudant acabés la peça a cops d’aixa. Com en 
el cas de la quilla, les rodes tampoc no estaven 
fetes d’una sola peça; així, calia buscar una 
peça per a cada gàlib i unir d’alguna manera 
les diferents peces resultants.

Fetes les diferents peces de les rodes i ajunta-
des, s’aixecaven i es posava la roda de proa, i a 
l’altre extrem la roda de popa (la qual solia te-
nir al segle xvii altres elements al capdamunt, 
com el dragant, les aletes i la clau). Si la quilla 
s’assentava sobre els pilarets de l’estepa, les ro-
des s’assentaven, en part, a la seva part més 
baixa, però la part més extrema, que guanyava 
verticalitat, calia apuntalar-la des de fora, so-
bretot la de popa, més alta i amb més elements 
a la seva part de dalt.

En el procés de construcció hi ha diversos mo-
ments importants. El primer seria la col·locació 
de l’estepa, i sobretot el primer element de l’es-
tructura del buc, la quilla, però a Marsella era el 
moment de col·locar les rodes. En aquesta fase, 
un magistrat de la ciutat era l’encarregat de clavar 
el primer clau que unia la roda amb la quilla.12

12. Hobier, 1622: “aussi bien la carene que les roddes, et si iustement ioinctes ensemble, qu’ilt es difficile de les discerner 
à la veue, lors elles s’eslevent de terre, y laissans seulement la caren, et le premier clou s’y met par personne de qualité, 
tout ainsi que la premiere pierre à un bastiment, avec tout plain de solemnité et magnificence.”

Figura 7. Procés de traçat de la roda de proa  
(M. Pujol)

Figura 8. Procés de traçat de la roda de popa  
(M. Pujol)

li permetien definir punts, i a partir d’aquests 
traçar la curvatura de les rodes.

En el cas de la roda de proa, es traçava la 
llargada o llançament de la roda com a con-
tinuació de la quilla i, al final d’aquesta línia, 
l’alçada de la testa de la roda de proa. El llan-
çament era de 20 pams, mentre que l’alçada de 
la roda era de 10 pams, tot en pams de goa. Des 
del peu de la roda i des de la testa de la roda 
es tracen dos arcs de cercle de 10 goes de radi; 
allà on es tallen es dibuixa un arc amb radi de 
30 pams (1,5 cops la llargada de la roda), que 
traça la forma de la roda de proa (Fig. 7.). Per 
a la roda de popa, pot arribar a tenir una for-
ma encara més fàcil, segons el mestre d’aixa; 
tanmateix, sovint se li dóna la mateixa llargada 
i alçada, de 18 pams, però a partir del peu de 
la roda i de la seva testa es tracen dos arcs de 
cercle amb un radi de 27 pams; allà on es tallen 
es fa un cercle amb radi de 27 pams (de nou 
1,5 cops la llargada de la roda), que donarà la 
curvatura de la roda de popa (Fig. 8).

Un cop havia dibuixat al terra el traçat de 
les rodes, passava aquests traçats a diversos gà-
libs, que posteriorment es col·locarien sobre 
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La secció transversal era definida per la 
quaderna mestra, la més ampla i alta del buc. 
Les seves dimensions corresponien a l’oberta o 
amplada al pla i a coberta i el puntal o alçada. 

La diferència entre l’oberta al pla i la coberta 
s’havia de resoldre amb una corba. La manera 
de traçar-la a Marsella i a Gènova era la se-
güent (Fig. 9):

Figura 9. Procés de traçat de la quaderna mestra (M. Pujol)
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Es dibuixava un rectangle, en el qual l’am-
plada corresponia a l’oberta a coberta (C-B) i 
l’alçada, al puntal (A-B).

El punt F era la meitat de la distància B-E, i 
el punt G, la meitat de la distància F-E.

Es traçava la diagonal de B-E’, i es situava 
el punt H a CB/6 col·locat sobre la línia B-E’.

Prenent com a radi CB/4 des dels punts G i 
H, la intersecció dels dos cercles dóna el punt 
O. Des d’aquí amb el mateix radi es traça una 
corba des del punt H fins a la línia B-E. Ja te-
nim la corba més pronunciada de la forma de 
la quaderna mestra, la corba de l’escoa.

Ara amb radi 3CB/4 des dels punts A i H, a 
la intersecció dels dos cercles establim el punt 
P. Des d’aquí amb el mateix radi es traça la se-
gona corba des del punt A fins a H. És la corba 
més suau, la corba del costat.

Finalment es traça la base de la quaderna 
fins a E, i ja tenim dibuixada mitja quaderna 
mestra. Per simetria es dibuixa l’altra meitat. 
Així es disposa de tota la quaderna mestra, a la 
qual només cal donar alçada i gruix.

Les quadernes no estaven fetes d’una sola 
peça, sinó d’un mínim de tres: el medís al cen-
tre, assentada sobre la carena, i les estamene-
res, una a cada costat. El mestre d’aixa a partir 
del traçat de la quaderna mestra feia uns gàlibs, 
per norma un per al medís mestre i en podia 
fer un altre per a l’estamenera mestra. De fet, 
no feia un gàlib per a tot el medís mestre, sinó 
per a la seva meitat.

Amb els gàlibs fets, el mestre d’aixa anava 
a buscar les peces de fusta que li convenien i 
un cop trobades amb el gàlib del medís mes-
tre dibuixava una meitat del medís, donava la 
volta al gàlib i dibuixava l’altra meitat. Al gàlib 
havia de traçar prèviament una línia, com a 
eix de la quilla, per poder donar una simetria 
perfecta al medís mestre. També solia traçar al 
gàlib una marca lateral, anomenada d’escoa, 
que servia per marcar el final del pla, però 
també de guia per encaixar el medís amb l’es-
tamenera. Un cop havia fet el medís i les dues 
estameneres, les podia unir, reblant els caps del 
medís amb els peus de les estameneres, mirant 
de fer coincidir les marques laterals, i aconse-
guir tenir la quaderna mestra feta.

Hem de tenir en compte, però, que no totes 
les quadernes tenen la mateixa forma. El buc 
no correspon a la forma d’un cilindre, sinó que 
es va estrenyent a mesura que s’avança cap als 
extrems de proa i de popa: es va perdent am-
plada al pla, també es perd amplada a la co-
berta i es va perdent horitzontalitat, és a dir 
que els braços dels medissos es van aixecant 
cada cop més.

El mestre d’aixa rep aquest nom per l’eina 
característica que li permet treballar peces 
corbes, però del que realment estava orgu-
llós no era de l’aixa, sinó dels gàlibs que li 
permetien fer les peces i els seus vaixells. A 
més disposava d’altres objectes, com cordes 
mesurades en goes i pams de goa, un com-
pàs per donar mides, fil i mangra per tenyir 
les línies que marcaven la forma de les peces 
sobre les fustes, per tal que els seus ajudants 
serressin i tallessin fins a donar-los la forma 
desitjada.

No només dibuixava la forma de la qua-
derna mestra; traçava també la forma de dues 
quadernes més, les d’estella, que s’havien de 
situar a bastant distància de la quaderna mes-
tra, per norma al peu de les rodes, una a proa 
i l’altra a popa. Entre les quadernes d’estella i 
la quaderna mestra hi ha unes diferències de 
forma evidents; si les comparem bé podem 
observar com hi ha una diferència d’amplada 
del pla i de coberta, a més d’una pèrdua d’ho-
ritzontalitat dels braços del medís (dit també 
aixecament o estella).

Aquestes diferències s’havien d’aplicar gra-
dualment a la resta de les quadernes, situa-
des entre les tres esmentades. El mestre d’aixa 
decidia si aplicava a partir de la segona qua-
derna la reducció d’amplada del pla o de la 
coberta o l’estella, o si les començava a aplicar 
a partir de la cinquena o de la desena; també 
podia decidir començar a aplicar la reducció 
d’amplada a partir de la cinquena i d’estella 
a la desena, sempre al seu arbitri segons la 
millor forma que procurava donar al buc de 
la galera.

La manera d’aplicar aquestes diferències 
era utilitzant diagrames de reducció, com el 
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triangle o la mitja lluna.13 En el cas de la mit-
ja lluna, si volem saber com aplicar la pèrdua 
d’horitzontalitat (dita també estella), s’agafa 
la diferència de l’última quaderna a la qual 
encara no s’aplica pèrdua (sigui la mestra o 
qualsevol altra) i la quaderna d’estella. Aques-
ta diferència és el radi de la mitja lluna; en el 
quart de cercle es divideix en tantes parts com 
quadernes de formes a les quals s’haurà d’apli-
car aquesta reducció d’amplada del pla. Des del 
quart de cercle es traça una línia perpendicular 
fins a la línia vertical del radi. S’agafa la línia 
amb les diferències donades per a les quader-

nes de formes i es passa a una tauleta de fusta, 
anomenada tauleta d’estella (Fig. 10).

Per determinar la diferència d’amplada del 
pla, es fa el mateix procés, però el resultat no 
es porta a una tauleta, sinó al gàlib del medís 
mestre.

Entre la quaderna mestra i les d’estella hi ha 
quadernes de formes i quadernes de rebliment. 
Les quadernes de formes poden correspondre a 
cada quatre o cada cinc quadernes, mentre les 
de rebliment són donades per les quadernes de 
formes, practicant petits retocs de modificació 
de la seva forma.

Figura 10. Diferències d’estella i amplada del pla entre la quaderna mestra i la quaderna d’estella. 
Diagrames de reduccions de l’amplada del pla i de l’estella. Reduccions passades a la tauleta d’estella  
i al gàlib del medís mestre (E. Rieth/M. Pujol)

13. Rieth, 1996; Pujol, 2012.
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es posaven totes les peces longitudinals, tant 
interiors (com el paramitjal, les sobrescoes, el 
contobal, el trencanell) com exteriors, i es pro-
cedia a anar traient els llistons-formes.

Els puntals que aguantaven l’estructura del 
buc en construcció, enfonsaven el seu peu dins 

El mestre d’aixa, utilitzant el gàlib mestre 
amb les reduccions d’amplada del pla, l’únic que 
ha de fer és córrer el gàlib per donar l’amplada 
del pla que li convé a la quaderna de formes que 
dibuixa sobre la peça de fusta. Però pot ser que 
també vulgui donar estella; llavors utilitzarà 
també la tauleta d’estella i un regle, col·locant 
la tauleta a sota del gàlib mestre, just a sota de 
la línia vertical que marca l’eix de la quilla, i el 
regle des de la marca lateral del gàlib mestre fins 
a la marca d’estella que li pertoca de la tauleta, 
i ja pot traçar la seva forma (Fig. 11).

Muntada la quaderna mestra a sobre de 
la quilla, s’havia de sostenir amb un puntal 
a cada costat. Es feia el mateix amb les dues 
quadernes d’estella. A partir d’aquí comença-
va a muntar les quadernes de formes, soste-
nint-les també lateralment amb puntals, i al-
hora col·locava uns llistons fins i flexibles que 
anaven des de proa a popa, i a diferents alçades, 
anomenats formes. Segurament rebien aquest 
nom per aquest fet: permetien comprovar que 
la forma de les quadernes enramades era la 
correcta (Fig. 12).

Tot seguit es muntaven les quadernes de 
rebliment, amb l’ajuda del gàlib mestre, el re-
gle i la tauleta d’estella, però també prenent 
com a referència les quadernes de formes i els 
llistonets-formes. Les quadernes dels extrems, 
com els forcats, des de les quadernes d’estella 
fins a la roda de proa i de popa, no es feien a 
partir del gàlib, sinó de les formes i a judici del 
mestre d’aixa. Segons Hobier: “se forment non 
pas comme les madiers (pour lesquels avec leurs 
estemenaires, il y en a un moulle) mais au juge-
ment du maistre, lequel en cela aussi bien qu’aux 
soubsbassemnes monstre sa principale industrie 
pour donner un beau galbe à tout le corps, et à 
chacune des parties.” Així les quadernes, entre 
mestra, estelles, formes, rebliment i forcats, fe-
ien un total mínim de 88 quadernes.

La primera línia de puntals que apareix 
a banda i banda de la fossa documentada a 
les drassanes correspondria als puntals que 
aguantarien les quadernes, probablement re-
colzant-se just a sota de la cinta, la primera 
peça longitudinal que resseguia de proa a popa 
el buc i que es col·locava de manera defini-
tiva. Un cop col·locades totes les quadernes, 

Figura 11. El mestre d’aixa utilitzant el gàlib del 
medís mestre, la tauleta d’estella i el regle per a 
donar forma a un medís (M. Pujol)

Figura 12. Evolució del procés de construcció del  
buc de la galera, amb l’escar, els puntals i la bastida 
(M. Pujol)
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un forat al fons del qual van aparèixer unes 
peces de fusta de forma quadrangular, que fa-
rien la funció de coixins, posats sota el peu dels 
puntals, per evitar que el puntal s’anés enfonsat 
a la sorra i posés en perill l’estabilitat del buc 
en construcció.

La segona línia de puntals segurament es 
recolzarien al buc una mica més amunt de la 
cinta, allà on començaria la superestructura, 
amb una presència més nombrosa als extrems 
de proa i popa, a causa del major pes existent 
en aquestes zones.

En canvi, els puntals verticals havien de 
correspondre a l’estructura de les bastides i 
les rampes que facilitaren la construcció de les 
parts més altes del buc, les superestructures i 
l’accés a l’interior.

Acabat de construir el buc, es procedia a 
construir la superestructura típica de la ga-
lera, el talar o cambra de voga, muntant un 
gran rectangle, format per uns travessers que 
tenien la mateixa llargada que l’oberta màxima 
del buc; eren els jous, un posat prop del peu 
de la roda de proa i l’altre prop del peu de la 
roda de popa, i després les postisses, peces més 
llargues que s’assentaven sobre els extrems dels 
jous, una postissa a la banda de destra i l’altra 
al costat de sinistra. Muntat el gran rectangle, 
es feia l’enreixat format per peces longitudi-
nals i transversals (com la cruixia, les cade-
nes, filarets i bacallars), i a sobre ja l’estructura 
pròpiament de voga (taula de coberta, bancs, 
banqueta, brelles, puntapeus, escalemera, es-
càlems…).

Al segle xvii les galeres anaven molt deco-
rades, més senzilles les ordinàries i més riques 
les extraordinàries. Sobretot a la zona de popa, 
la part noble de la galera, destinada als oficials, 
molts d’ells procedents de la noblesa. Es trac-
tava d’un pes notable, que havia de sostenir el 

dragant, les aletes, la clau i la roda de popa.14 
Creiem que a les drassanes s’aprofitaren les 
naus que encara quedaven al costat de mar per 
aixecar pesos importants, gràcies a les anelles 
de la seva coberta, i facilitar la col·locació del 
conjunt ornamental de popa al seu emplaça-
ment, o bé posar els arbres i antenes de trin-
quet i mestre a coberta (Fig. 13).

La cerimònia de missa i bateig de la ga-
lera es podia fer, segons els llocs, un cop el 
buc estava fet, però sense la superestructura i 
cambra de voga, o bé es podia batejar un cop 
la galera estava acabada del tot. Si es feia la 
cerimònia sense estar acabada, solia ser per-
què el buc havia de quedar santificat i pro-
tegit abans de moure’l, atès que les últimes 
fases del treball no es farien al mateix lloc de 
construcció del buc. En el cas de les drassanes 
podria molt bé ser que les tasques de decora-
ció s’haguessin fet sota les naus de mar, on 
s’haurien posat també els arbres i les antenes, 
abans de la seva varada.15

Cal imaginar que banda i banda del buc en 
construcció devien estar ocupades per peces de 
fusta, gent treballant, mestres d’aixa, ajudants, 
mossos i calafats, etc., mentre que a les naus de 
mar hi devia haver tota l’arboradura, l’eixàrcia 
i els escultors fent tota la part decorativa de la 
galera.

Acabada la galera, ja es podia varar, fent-la 
lliscar sobre l’escala de varar fins al mar. L’úni-
ca imatge que coneixem de la varada d’una ga-
lera correspon a la Santa Bàrbara, construïda 
a Maó l’any 1785, que podria correspondre a 
l’última galera construïda per l’Armada espa-
nyola.16 L’estructura fixa i mòbil de l’escar és 
del mateix tipus que es practicava als navilis 
des del segle xvii; a sota, l’estructura fixa, amb 
l’estepa, travessers i pilarets, i a sobre, l’estruc-
tura mòbil, basada en dues peces llargues fixa-

14. El marqués de Seignelay, secretari d’Estat de la Marina, i el duc de Vivonne, general de les galeres de França, assis-
teixen a Marsella a la hissada i col·locació de la decoració de popa i varada de la galera Reial. Pintura de J. B. de La 
Rose, 1679, Musée du Château de Versailles, MV5457. Decoració de la galera Sant Jordi de la Generalitat, any 1620. 
ACA, Generalitat, vol. 179, f. 127.

15. Hobier, 1622; Marqués, 1992.

16. Fondevila, 2010.
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des contra els costats del buc, dites anguiles, les 
quals tenen columnetes a sobre seu als costats 
de proa i de popa. Des d’aquestes columnetes, 
dites també colomers, del costat de destra a 
les del costat de sinistra es passaven uns caps 
per tal que quedessin les dues anguiles lliga-
des, unides. Els caps, un cop estaven lligats ben 
fort, es mullaven i, en assecar-se, tornaven a 
tensar-se i provocaven l’aixecament del buc, 
separant-se lleugerament de l’estepa, i arribava 
el moment de la seva varada. Llavors, untant 
amb greix o sèu l’escala de varar, aprofitant el 
desnivell d’uns 3º i amb l’ajut de la força hu-
mana s’empenyia la galera fins a mar. Es solien 
posar talles de varar a ambdós costats de la 
galera per facilitar la seva varada, mentre una 
altra galera pel costat de mar podia ajudar a 
estirar la galera a varar, i un altre cap amb talla 
es posava al costat de proa per tal de controlar 
que la galera es varés correctament.

  Conclusions

Les excavacions realitzades aquests darrers 
anys han permès tenir una nova visió de l’evo-
lució constructiva i d’ús de les drassanes de 
Barcelona. Si bé fundades per Pere el Gran a 
finals del segle xiii, el complex patirà múlti-

ples ampliacions i reformes, no sempre d’època 
medieval, ja que cal destacar la gran amplia-
ció realitzada a mitjan segle xvi, en època de 
Felip II, i les realitzades al llarg del segle xvii 
per part de la Corona i la Generalitat, per a la 
construcció de galeres grans, de més eslora i 
mànega.

Hem vist com l’erosió marina que pateix 
el sector sud del litoral de la ciutat provocarà 
l’enderrocament i l’eliminació de les naus de 
mar durant la primera meitat del segle xvii. En 
conseqüència l’àrea destinada a la construc-
ció de galeres es trasllada a l’antic pati interior 
on hem documentat l’existència d’un escar (o 
grada de construcció de galeres), un fossat ex-
cavat per donar el pendent necessari, construir 
la galera dins la fossa i alhora facilitar l’accés a 
la coberta de la galera des del terra de la nau. 
El final d’ús d’aquest fossat com a escar se situa 
amb el final de la Guerra de Successió, moment 
en què s’omplirà l’estructura de runa.
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1. Introducció 

Durant els darrers vint anys les àrees de mun-
tanya del sud d’Europa han despertat un inte-
rès creixent en l’arqueologia. Els motius sem-
blen diversos. Possiblement la troballa casual 
del cos d’un home mort fa més cinc mil anys a 
la gelera de Tisenjoch, a la vall de l’Öztal (Ti-
rol austríac) (Holden, 2003; Spindler, 1995) hi 
hagi tingut a veure. No obstant això, en aquest 
fenomen hi han intervingut també factors de-
rivats del mateix desenvolupament científic 
de la disciplina, com ara el major èmfasi en 
aquestes darreres dècades de l’arqueologia per 
entendre les formes de vida i la creixent cons-
ciència que les societats humanes també són 
un agent en la producció dels espais físics, és a 
dir, del territori (Gassiot et al., 2015b). Com a 
conseqüència n’ha derivat un increment notori 
de les actuacions arqueològiques en àrees d’al-
ta muntanya, sovint en el marc de programes 
de recerca multidisciplinaris que han integrat 
disciplines vinculades a la paleoecologia. En 
aquests casos l’objectiu més o menys comú a 
diversos programes ha sigut voler entendre les 
pràctiques socials al llarg del temps amb rela-
ció a uns espais físics que, en certa mesura, han 
experimentat canvis derivats d’aquesta presèn-

cia humana (per veure’n alguns exemples pels 
Pirineus, Calastrenc et al., 2006; Catalán et al., 
2013; Gassiot et al., 2015a; Palet et al., 2007; 
Palet et al., 2012; Rendu, 2003).

Els resultats d’aquestes actuacions són alta-
ment rellevants. Per una banda, han omplert 
mapes abans buits de punts referits a vestigis 
arqueològics que, com que es tracta majoritàri-
ament de programes de recerca diacrònics, són 
de cronologies molt diverses. Només a l’inte-
rior del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany 
de Sant Maurici (en endavant PNAESM) entre 
els anys 2004 i 2014 s’han documentat més de 
tres-cents quaranta jaciments arqueològics i 
una seqüència temporal que cobreix tot l’Ho-
locè (Gassiot et al., 2015a). Dins d’aquest con-
junt, les evidències d’època prehistòrica també 
són destacables, tant per la seva quantia com 
per les seves característiques (Gassiot et al., 
2010; Gassiot et al., 2014). 

Aquest treball presenta els resultats de l’ex-
cavació en extensió d’un jaciment amb una 
àmplia seqüència d’ocupació en què destaquen, 
per la seva singularitat, les fases prehistòriques. 
Se centra a descriure aquestes ocupacions, que 
se situen cronològicament entre el 5600 i 2500 
calANE, i a presentar de manera sintètica els 
resultats de l’estudi dels seus materials.
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2 L’ocupació de l’alta muntanya 
durant el Neolític. Un estat de la 
qüestió pels Pirineus

Les zones de muntanya peninsular, i els Piri-
neus en particular, sovint han estat presenta-
des des de l’arqueologia com un espai rama-
der ja a la prehistòria (Esteban et al., 2003; 
Gardes, 1996; Llovera et al., 1994; Martín i 
Vaquer, 1995). Paradoxalment, les evidències 
arqueològiques que permeten validar empíri-
cament aquesta visió són molt poques, princi-
palment a causa de la poca recerca efectuada 
fins fa poc en aquests àmbits geogràfics. De 
fet, a finals del segle xx, i en algunes zones 
encara actualment, la majoria dels jaciments 
prehistòrics coneguts i alguns d’aquests estu-
diats al vessant sud dels Pirineus se situaven a 
les serralades prepirinenques (Jiménez, 2006; 
Rey, 2015).

Aquest panorama ha començat a canviar 
els darrers anys. Als Pirineus catalans diver-
sos projectes de recerca han portat a registrar 
grans quantitats de vestigis arqueològics en 
zones alpines i subalpines, en indrets on gene-
ralment s’havia pensat que la presència huma-
na pretèrita, i especialment prehistòrica, havia 
sigut molt puntual (Gassiot et al., 2015a; Palet 
et al., 2007; Palet et al., 2012; Rendu, 2003). 
Fruit d’aquestes recerques han emergit un se-
guit d’evidències de presència humana en les 
zones altes de la serralada puntualment des del 
Mesolític i, de manera ja més evident i con-
tinuada, a partir del Neolític (Gassiot et al., 
2012a; Gassiot et al., 2014; Orengo et al., 2014; 
Rendu, 2003). A banda, un seguit de troballes 
de caire més puntual complementen aquest 
panorama (Clemente et al., 2015; Rojo et al., 
2013).

Paradoxalment, és en una de les àrees més 
abruptes dels Pirineus catalans, la que actu-
alment ocupa el PNAESM, on la quantitat de 
troballes és més elevada, fet que previsiblement 
és resultat de la intensitat de les campanyes de 
prospecció i mostreig efectuades (Gassiot et al., 
2015a; Gassiot et al., 2014) (Fig. 1). En aquest 
sector, des de l’any 2002 fins ara el Grup d’Ar-
queologia d’Alta Muntanya de la UAB - CSIC 
(GAAM) ha localitzat i datat mitjançant AMS 

dos jaciments dins del període 9000- 6500 
calANE i onze per al comprès entre 5600 i 
2300 calANE. En la gran majoria dels casos 
es tracta de petites cavitats, tant en balmes i 
coves fruit de la sobreerosió glacial del substrat 
granític de la major part del PNAESM com en 
petits abrics formats a la base d’acumulacions 
de blocs erràtics. Només en dos casos les tro-
balles s’han fet en contexts a l’aire lliure. En 
tots dos, llurs datacions pertanyen al període 
final del Neolític, posterior al 3400 calANE. A 
banda, un altre petit abric que no s’ha pogut 
datar ha proporcionat materials arqueològics 
que sembla que s’adscriguin en aquest període. 
Igualment, les làmines de sílex localitzades a la 
carena entre Picardes i la Cresta de l’Avió, per 
sobre els 2.700 m d’altitud, possiblement siguin 
també d’època neolítica. 

Les evidències del PNAESM han portat els 
investigadors del GAAM a distingir diversos 
canvis en els patrons d’ocupació prehistòrica 
a la zona (Catalán et al., 2013; Gassiot et al., 
2014; Gassiot et al., 2015a). Entre el 9000 i el 
6500 calANE una presència humana segura-
ment poc intensa però que va afectar diversos 
pisos altitudinals va deixar evidències esporà-
diques, com les documentades sota el túmul 
del dolmen de la Font dels Coms i en el nivell 
inferior de l’abric de l’Estany de la Coveta I. 
Després d’un hiatus cronològic com a mínim 
a les evidències conegudes (i que reprodueix el 
patró detectat per Morales i Oms (2012) al sud 
dels Pirineus centrals), els dos jaciments cone-
guts es disposen a prop del fons de la vall de 
Sant Nicolau, per sota els 2.000 m d’altitud. El 
que presenta la seqüència més extensa, la Cova 
del Sardo, va començar a ser freqüentat entorn 
del 5600-5400 calANE i ocupat de manera més 
intensa després del 4800 calANE. A partir del 
3300 calANE hi ha un clar increment de les 
evidències arqueològiques a tot el PNAESM, 
amb deu jaciments amb datacions que repre-
senten un mínim d’onze ocupacions en total, 
a banda dels contexts no datats amb materials 
possiblement neolítics. En aquest període, que 
s’interromp de sobte mil anys més tard, a part 
dels jaciments de fons de vall es documenten 
ocupacions sobretot al voltant de les pastures 
alpines i subalpines, per sobre els 2.200 m d’al-
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titud en els circs de les capçaleres de les valls 
i segurament la freqüentació de carenes per 
sobre els 2.700 m d’altitud. A partir del 2400-
2300 calANE pràcticament desapareixen els 
assentaments vinculats a hàbitats i fins al 300 
calANE gairebé només es coneixen o dipòsits 
de materials (concretament grans recipients 
ceràmics) en petites cavitats en tarteres o cer-
cles de pedra possiblement funeraris.

La recerca paleoecològica realitzada paral-
lelament a l’arqueològica (Catalán et al., 2013; 
Gassiot et al., 2014) il·lustra que al llarg de 
l’Holocè l’amplitud tèrmica anual va ser major 
a l’actual, amb estius més càlids i hiverns més 
freds seguint una dinàmica de major conti-
nentalitat. Durant la primera part del període, 
coincidint amb les ocupacions humanes més 
antigues identificades, es constaten marcades 

fluctuacions tèrmiques que van operar, fins i 
tot, al llarg de dècades. Durant tota la primera 
meitat de l’Holocè s’observa una major presèn-
cia de boscos de caducifolis a cotes baixes, amb 
una freqüència relativament elevada d’avella-
ner (Corylus), bedoll (Betula), om (Ulmus), 
til·ler (Tilia) i pi a les més elevades. A partir 
del 3500 calANE l’avet (Abbies) va guanyant 
pes a zones humides i obagues, en uns boscos 
on les coníferes es fan més abundants. Durant 
el IV Mil·lenni calANE s’experimenta també, 
segons els registres de diatomees i crisòfits la-
custres, un descens de la temperatura estival 
i una possible suavització de les temperatures 
d’hivern i primavera. Paral·lelament, la colum-
na pol·línica de l’estany de la Coma de Burg 
mostra com a partir del 3500-3100 calANE hi 
ha una incidència més continuada dels incen-

Figura 1. Jaciments arqueològics identificats al PNAESM. Amb números s’identifiquen jaciments de 
cronologia neolítica. 1- Cova del Sardo, 2- Covetes, 3- Cova de Sarradé, 4- Despoblat del Tuc deth Lac Redon , 
5- Lac Major de Saboredo, 6- Obagues de Ratera, 7- Portarró, 8- Girada Gran de Monestero, 9- Coma d’Espòs, 
10- Abric de l’Estany de la Coveta I, 11- Picardes – Cresta de l’Avió
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dis, fenomen que coincideix amb un marcat 
increment de la freqüència de pol·len de Poa-
ceae que sembla que indiqui una major exten-
sió dels prats. Paral·lelament apareix pol·len de 
Cerealia que marca la incidència de conreus de 
cereals segurament a les cotes menys altes. En 
períodes anteriors la mateixa seqüència mostra 
alguns altres pics de microcarbons que coinci-
deixen cronològicament amb la intensificació 
de l’ocupació de la Cova del Sardo a partir del 
4800 calANE.

Els darrers anys s’han descobert i començat 
a estudiar diversos jaciments als Pirineus axi-
als / Prepirineus interiors amb ocupacions del 
Neolític antic que s’afegeixen al nivell C3 de 
la Balma Margineda, a Andorra, amb diver-
ses datacions del VI Mil·lenni calANE. Entre 
aquests, destaquen la Cova dels Trocs (a les 
Paüles, Bisauri) (Rojo et al., 2013) i la balma 
de Coro Trasito (a Teia, Teia-Sin) (Clemente 
et al., 2015), ambdues als Pirineus aragonesos 
i amb ocupacions de finals del VI Mil·lenni i 
del V Mil·lenni calANE. Tots tres jaciments 
evidencien la presència d’un poblament per 
sota els 1.700 m durant el Neolític antic, amb 
pràctiques agrícoles i ramaderes consolidades. 

3 La Cova del Sardo de Boí. 
Jaciment i excavació

3.1. Descripció del jaciment

La Cova del Sardo de Boí es va documentar 
durant la campanya de prospeccions arqueo-
lògiques de l’any 2004 al PNAESM, gràcies a 
les indicacions de Jaume Perelada. Consisteix 
en una petita balma a la base d’un petit cingle 
granític generada per sobreexcavació glacial 
emplaçada a la vall de Sant Nicolau (Fig. 1). A 
una altitud de 1.790 m, es troba a la part baixa 
del vessant de solana de la vall, a uns 650 m a 
l’oest de la caseta d’informació del Parc al pla-
nell del Sant Esperit i a poc més de 1.100 m riu 
amunt de la capçalera de l’estany Llebreta. La 
petita balma es situa a una distància real d’uns 
130 m del tàlveg, salvant un desnivell de 61 m. 
En aquest sector el vessant es caracteritza per 

ser un terreny pedregós, format per aportaci-
ons detrítiques de finals del Plistocè i holocè-
niques, que es disposen per sota de les línies de 
cingleres que marquen les franges superiors de 
l’erosió glacial de la vall. La vegetació arbòria 
actualment és força dispersa, amb pins, avella-
ners, freixes i, puntualment, algun avet.

Els vestigis que motivaren la documentació 
de la Cova del Sardo com a jaciment arqueolò-
gic consisteixen, a part de les restes identifica-
des a la mateixa cavitat, en diversos trams de 
mur dispersos per una àrea de prop de 400 m2 
pel vessant de sota la balma que marca la topo-
nímia del lloc. Aquestes restes de construcci-
ons permeten intuir l’existència de dos tancats 
en la terrassa frontal adjacent a la balma, un 
tercer tancat amb una possible cabana o espai 
d’hàbitat uns 25 m lineals per sota de la part 
occidental de la balma, una petita terrassa dis-
posada uns 15 m a l’oest dels primers tancats i, 
finalment, diversos trams de mur que sembla 
que marquin l’existència d’un antic camí que 
de l’àrea de la balma s’enfila seguint la part su-
perior de la llengua de tarter de grans blocs de 
granit que hi ha a l’oest de la cavitat, resseguint 
la base de la cinglera. A la majoria d’aquestes 
estructures arquitectòniques no s’ha realitzat 
cap actuació arqueològica de neteja i excavació 
i es troben actualment cobertes de bardisses i 
cert grau d’enrunament que en dificulten la 
seva visibilitat. Aquest fet pot fer variar sen-
siblement aquestes apreciacions si en el futur 
s’hi emprèn alguna actuació en aquest sentit. 
Els tancats frontals a la balma es vinculen a 
les seves fases d’ocupació medievals (s. x-xi) i 
possiblement la resta del conjunt arquitectònic 
tingui una cronologia similar.

La balma està actualment condicionada per 
l’aportació al llarg de l’Holocè de graus blocs 
rocosos i altres detritus, que l’ha anat reblint 
sense arribar a tapar-ne l’entrada, com sembla 
que ha succeït en altres punts propers de la vall. 
No obstant això, la seva morfologia ha estat 
condicionada per processos d’aportació sedi-
mentària relacionada amb dos torrents situats 
a l’oest i a l’est de la balma. De l’activitat del 
primer d’aquests, només en romanen vestigis 
fòssils, com ara la petita tartera que delimita 
l’espai del jaciment per aquesta banda tot for-
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mant un con de dejecció i que condiciona un 
relleu en sentit descendent sud-oest a nord-est 
que, abans de l’excavació, definia la topografia 
de la superfície de la part més occidental de la 
balma. El segon, en canvi, genera un con de 
dejecció de dimensions considerablement ma-
jors, amb una sedimentació molt poc consoli-
dada que evidencia que encara manté la seva 
activitat, que, puntualment, sembla que arriba 
en forma d’aportació detrítica també fins als 
seus laterals.

La cavitat resultant oferia l’any 2004 un ti-
pus d’estructura geològica molt poc habitual 
a les zones granítiques dels Pirineus axials. La 
seva obertura, orientada a migdia amb una 
lleugera inclinació cap a ponent, mesurava 9 
m d’ample. La fondària de la cavitat oscil·lava 
entre els pràcticament 3 m a la banda oest i els 
poc més de 2,25 m de l’oriental. L’espai total 
cobert per la cornisa rondava els 19,3 m2. No 
obstant això, la presència d’un gran bloc de 
granit caigut del sostre el segmentava en dos 
àmbits. El més occidental mesurava 6,22 m2, 
amb una cota superior al de l’altre costat, fet 
que comportava que la cornisa es situés a no 
més d’1,35 m d’alçada respecte al sòl, inferior 
cap a l’interior. L’àmbit més oriental tenia una 
planta de 6,5 m2. Aquí l’obertura de la balma 
era una mica més gran, tant per la major am-
plitud de la seva boca, d’uns 3,8 m d’extensió, 
com per la major alçada del sostre (fins a 1,85 
m baixant cap a 1,3 m a l’extrem est). Aquests 
dos factors atorgaven a aquest tram de la ca-
vitat una major sensació d’amplitud, a la qual 
se sumava el fet que en aquest sector el vessant 
immediatament anterior presentava un menor 
gradient d’inclinació.

El jaciment se situa a la vall de Sant Nico-
lau, la més gran de la zona, que segueix una 
disposició est-oest tot enllaçant, a través del 
coll del Portarró (2.430 m), amb la d’Espot. 
L’àrea forma part del batòlit granític de la Ma-
ladeta, tot i que el contacte amb els materials 
metamòrfics és força proper, a uns 2 km en 
direcció sud. L’orogènia glacial ha modelat tota 
la zona, amb les valls en forma d’U i vessants 
molt abruptes i circs saltejats per centenars de 
basses i estanys a les seves capçaleres, delimi-
tats per carenes generalment rocoses i alguns 

colls modelats per la coalescència glacial que, 
com el del Portarró, faciliten el pas entre con-
ques (Montserrat, 1992). La climatologia està 
fortament marcada per l’altitud i l’orientació. 
A l’àrea de la Cova del Sardo les temperatures 
mitjanes mínimes anuals es produeixen els 
mesos de gener i febrer i se situen entre els 0 i 
1 ºC. El mes més càlid, el juliol, la temperatura 
mitjana ronda els 17-18 ºC (dades obtingudes 
de l’Atles climàtic digital de Catalunya i Ninye-
rola et al., 2000). La pluviositat anual oscil·la 
entre 1.150 i 1.200 mm. 

Com a la resta del PNAESM, al voltant de 
la Cova del Sardo hi ha diversos jaciments ar-
queològics que s’han anat documentant al llarg 
dels darrers deu anys. Entre aquests destaquen 
els de la balma de Covetes i la Cova de Serradé, 
que també han proporcionat fases d’ocupació 
neolítiques, així com també el dipòsit de ce-
ràmiques de l’edat del bronze del planell del 
Sant Esperit (Gassiot et al., 2010; Gassiot et al., 
2014).

3.2. L’excavació arqueològica de la Cova 
del Sardo

Les intervencions arqueològiques a la balma 
de la Cova del Sardo de Boí es van efectuar 
en dues fases (Gassiot, 2010). La primera va 
ser durant les prospeccions de l’any 2004. A 
més d’una primera documentació del jaciment, 
s’hi va realitzar una cata estratigràfica d’1 m2 
a l’àmbit oriental de la cavitat. L’operació va 
mostrar l’existència d’una seqüència sedimen-
tària de més de 70 cm amb materials arqueolò-
gics coberts per una capa recent d’excrements 
d’ovicaprins i isards. La datació de dos nivells 
per sota els estrats amb ceràmica medieval i 
alguna resta de ferro va facilitar dues datacions 
prehistòriques, l’una del 2900-2675 calANE i 
l’altra del 3961-3765 calANE (KIA- 26251 i KIA 
26248, taula 1).

El potencial cronològic del jaciment, amb 
diverses fases d’ocupació identificades, junt 
amb la relativa quantitat de materials arque-
ològics recuperats a la cata, va motivar que es 
programés l’excavació en extensió de la balma 
i d’una part de la seva terrassa exterior. Amb 
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aquesta finalitat es va planificar una actuació 
de tres temporades que es va finançar a través 
d’aportacions del PNAESM i del programa 
Excava de la Generalitat de Catalunya. Així, 
l’any 2006 van començar els treballs d’exca-
vació, que es van perllongar durant tres estius 
consecutius, fins a l’any 2008. 

L’excavació va assolir una àrea total de 74,1 
m2, corresponent a pràcticament tot l’interior 
de la cavitat, i quasi 55 m2 del seu exterior. En 
el vessant de fora la balma, l’excavació va co-
brir la totalitat de l’espai comprès entre la part 
central i oriental de la balma i el mur de la 
terrassa frontal que hi ha uns 5,2 m en planta 
cap al sud. La franja més occidental d’aquest 
espai només fou excavada parcialment, fruit de 
les constriccions de temps i personal i, sobre-
tot, un cop comprovada la pràctica absència de 
contexts no arrossegats per sobre el sediment 
geològic del con de dejecció. L’exhumació del 
sediment es va fer seguint l’estratigrafia obser-
vable, tant pel que fa als dipòsits geològics com 
a aquells fruit d’actuacions constructives i el 
seu enrunament així com els derivats del ma-
teix ús humà de l’espai (àrees d’activitat princi-
palment). La individualització i caracterització 
dels diferents contexts es va realitzar seguint 
la proposta de Castro et al. (1999), adaptada 
també a Gassiot (2008). D’aquesta manera, 
es van definir com a conjunts les diferents fa-
ses d’ocupació i el seu abandonament i com 
a subconjunts els contexts individuals que les 
configuren. 

Durant l’excavació es va comptabilitzar el 
volum de pedres i terra exhumat. Es va garbe-
llar en sec tot el sediment en malles de 0,5 cm, 
excepte aquell guardat per a tria en el laborato-
ri i flotació. En aquells conjunts o subconjunts 
que no eren actuals ni el resultat de bioturba-
cions, aproximadament un 10 % de la terra es 
va guardar per a la flotació del sediment. Espe-
cialment en les estructures de combustió així 
com en alguns altres contexts, el percentatge 
de sediment retirat per a la seva anàlisi més 
fina va ser major, i en alguns casos va arribar al 
100 %. La recollida de mostres sedimentàries 
va ser completada per un mostreig pol·línic, 
dut a terme en dues fases, una primera durant 
l’excavació, feta sobre l’extensió horitzontal de 

la quadrícula, i una segona un cop finalitzada 
l’actuació, la tardor de 2008, obtinguda a partir 
dels perfils. Finalment, també es van obtenir 
diverses mostres de sediment per a l’anàlisi de 
micromorfologia de sòls. 

Una part important dels materials trobats, 
la majoria de les restes lítiques i ceràmiques, 
alguns carbons i alguns fragments ossis, van 
recollir-se de manera individualitzada enre-
gistrant la seva posició espacial i estratigràfica 
mitjançant una estació total Trimble 5300DR. 
Les restes no individualitzades van ser guar-
dades anotant el subconjunt, i quan aquest era 
extens sovint també s’acotava de quin sector 
procedien, i la data de recuperació. Amb l’es-
tació total també es van enregistrar les plantes 
i superfícies dels diferents subconjunts i geo-
referenciar les estructures que es van dibuixar 
a escala. 

4 Resultats

4.1. Cronologia i seqüència d’ocupació de 
la Cova del Sardo de Boí

L’excavació de la Cova del Sardo va evidenciar 
que la balma contenia una extensa seqüència 
d’ocupació per sobre un nivell de grans blocs 
arrossegats procedents del barranc occidental 
a la cavitat. A banda del nivell superficial, s’hi 
van poder identificar fins a vuit fases d’ocupació 
(Gassiot, 2010). Les tres primeres són d’època 
històrica. La més recent, assignada al conjunt 
2, consisteix en l’aprofitament com a espai 
d’hàbitat de l’àmbit occidental de la cavitat, ar-
ranjat amb un petit sòcol de tancament i amb 
un fogar a l’interior. La datació d’un carbó del 
fogar (KIA-32532; vegeu la taula 1) va facilitar 
un resultat de principis del s. xviii, coherent 
amb la troballa d’una moneda de Felip V. La 
segona més moderna es vincula a una ocupació 
poc intensa, si més no quant a la seva visibilitat 
arqueològica, de l’àmbit oriental de la balma. 
Es va identificar en dues petites àrees de terra 
termoalterada i carbons. La seva datació (KIA-
32363), també mitjançant un carbó d’un dels 
dos petits fogars, va resultar en una antiguitat 
d’entre finals del s. xv i inicis del s. xvii.
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Codi  
laboratori

Resultat 
(bp)

     Calibració  
     (2 sigmes) Conjunt Context Taxó

KIA-32352 150±25 1667 1950,5 2 Fogar (AW-2A1) Abies alba

KIA-32363 350±30 1458,5 1635,5 2 Fogar (AE-2A2) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-32339 1050±25 901,5 1025,5 3 Abocador (AE-3A4) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-37688 1105±30 884 1013,5 3 Fogar (A-3B12) Abies alba

KIA-32348 4090±35 –2862 –2493,5 5 Fogar (A-5B1) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-26251 4210±35 –2899,5 –2675,5 5 Cata (Talla 6) No determinat

KIA-40850 4465±30 –3335,5 –3022,5 6 Cata Sardo 2 Pinus sylvestris/uncinata

KIA-32351 4555±30 –3481 –3103 6 Material constructiu (A-6A1) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-37691 4715±35 –3630,5 –3373 7 Sòl ocupació (7A15) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-36934 4765±40 –3639,5 –3379,5 7 Sòl ocupació (7A8) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-32342 4945±35 –3789 –3650 7 Fogar (A-7B2) Fraxinus excelxior

KIA-40816 5000±30 –3937,5 –3700 7 Cubeta (A-7B6) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-26248 5060±60 –3961 –3764,5 7 Cata (Talla 9) No determinat

KIA-32340 5245±40 –4227 –3969,5 7 Sòl ocupació (A-7A31) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-40815 5635±35 –4537,5 –4367 8 Acumulació carbons (A-8A4) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-41134 5645±25 –4541 –4373,5 8 Sòl ocupació (A-8A6) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-40817 5685±35 –4649 –4447,5 8 Fogar (A-8B2/a) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-36935 5695±35 –4651 –4452,5 8 Acumulació carbons (A-8A4) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-40878 5715±35 –4679 –4461 8 Acumulació carbons (A-8A4) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-37690 5850±40 –4824,5 –4600 8 Fogar (A-8B1) Pinus sylvestris/uncinata

KIA-37689 6525±45 –5607 –5374,5 9 Fogar (A-9B1/a) Pinus sylvestris/uncinata

El conjunt 3 representa la fase d’ocupació 
amb més visibilitat arqueològica. Va ser en 
aquest període quan es construir el mur del 
bancal del vessant frontal a la cavitat i el mur 
que tanca la terrassa pel costat est. També és 
d’aquesta època el petit tancat interior a aquest 
espai així com, possiblement, la resta de vesti-
gis arquitectònics visibles actualment fora de 
la balma. Internament es van distingir dues 
ocupacions diferents. La primera va ser data-
da en el s. x (KIA-37688) a través d’un carbó 
procedent d’una gran estructura de combus-
tió disposada a l’interior de la balma, just a 
sota del gran bloc de sostre caigut que a l’inici 
de l’excavació la dividia en dos àmbits dife-
rents. La segona es va datar uns vint o trenta 
anys més recent (KIA-32339) mitjançant un 
carbó del fogar situat a l’àmbit occidental de 
la balma i que recolzava en el bloc caigut. La 

caiguda d’una part del sostre junt amb un ar-
rossegament de sediment procedent del torrent 
oriental sobre la terrassa frontal de la balma i 
part del seu interior marca la distinció entre les 
dues ocupacions, i va comportar certes remo-
delacions constructives i un canvi en l’hàbitat 
a sota la cornisa. Els tancats, la troballa d’una 
esquella i les restes faunístiques mostren una 
activitat ramadera. En la ceràmica hi ha un 
domini absolut de les petites olles globulars de 
diàmetres entorn dels 15 cm.

Per sota d’un dipòsit estèril que servia de 
base dels nivells medievals es van poder do-
cumentar cinc fases diferenciades d’ocupació 
de la balma i del seu exterior, totes compreses 
entre el 5500/5600 i el 2600-2500 calANE (tau-
la 1). Aquesta seqüència fa palesa la utilització 
recurrent de la balma i el seu entorn més im-
mediat especialment al llarg dels dos darrers 

Taula 1. Datacions AMS efectuades a la Cova del Sardo. Les calibracions s’han realitzat mitjançant OxCal 4.2, 
fent servir la corba INTCAL13 (Reimer et al. 2013)
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mil·lennis del període. L’excavació en extensió 
tant de l’interior com de l’exterior de la cavitat 
ha permès documentar les modificacions en 
la utilització de l’espai al llarg d’aquest temps.

El conjunt 5 es remet a la fase prehistòrica 
més recent. Datada entre el 2900 i el 2500 calA-
NE, les evidències d’ocupació es concentraven a 
sota la cornisa i, principalment, es disposaven 
entorn de l’estructura de combustió A-5B1, si-
tuada en el tram central de la balma. El fogar 
consistia en una cubeta excavada en un espai on 
afloraven tres grans blocs granítics del substrat, 
fins a deixar-los al descobert. A la base hi havia 
un paviment de pedruscall en el qual recolza-
ven les restes de combustió, entre les quals hi 
havia carbons de dimensions considerables. Pel 
voltant, principalment en el tram central de la 
balma, hi havia dispersos alguns fragments ce-
ràmics, algunes restes faunístiques i materials 
lítics, principalment tallats. A l’exterior de la 
cornisa no es van localitzar vestigis d’ocupació.

Precisament en el vessant exterior a la bal-
ma és on es van localitzar els vestigis de l’ocu-
pació precedent, identificats com a conjunt 6. 
Consistien en diversos fragments de troncs de 
pi cremats, disposats majoritàriament paral-
lelament els uns amb els altres i en oblic res-
pecte de la paret del cingle, que cobrien un 
nivell amb material lític. El fet que estiguessin 
coberts per un dipòsit detrític amb moltes clas-
tes i que, alhora, tota l’ocupació s’assentés en 
un altre dipòsit similar, havia malmès força la 
continuïtat dels troncs cremats, dels quals es 
conservaven diversos fragments sencers i una 
gran quantitat de carbons esmicolats i material 
cendrós. Aquestes restes s’interpreten com els 
vestigis d’una construcció aèria que, recolzada 
en la cornisa, cobria una part de la terrassa 
frontal a la balma, a manera de cabana o aixo-
pluc. La datació entre el 3480 i el 3100 calANE 
de la fase prové d’una mostra d’un d’aquests 
troncs (KIA-32351). Els materials localitzats 
en aquesta fase consistien, principalment, en 
restes lítiques a l’àrea de l’estructura i mate-
rials lítics i ceràmics a l’exterior d’aquesta, pel 
seu costat oriental. Durant l’excavació no es 
va poder identificar cap àrea de combustió, 
possiblement per les condicions del sediment 
i per l’abundància de carbons i cendres a tota 

l’àrea, que podria haver-la emmascarat. Du-
rant aquets període la balma no va ser utilit-
zada. En canvi, la cata efectuada a una petita 
cornisa uns 20 m a l’oest de la Cova del Sardo, 
designada com a Sardo 2, va mostrar l’existèn-
cia d’un nivell amb carbons i algun fragment 
de làmina de sílex que va proporcionar una 
datació coetània al conjunt 6 (KIA-40850).

En la primera meitat del Quart Mil·lenni cal- 
ANE és quan la balma va rebre una ocupació 
més intensa en termes de materials recuperats i 
més recurrent. Com testimonien les diverses da-
tacions efectuades, al llarg d’un període de 600 
o 500 anys comprès principalment entre el 4000 
i el 3400 la balma va ser objecte d’una ocupa-
ció reiterada. Els dipòsits sedimentaris adscrits a 
aquesta fase estaven presents a tota la cavitat, si 
bé guanyaven espessor en aquelles parts en què 
la cota del nivell era més baixa, és a dir, progres-

Figura 2. Mostra de ceràmica del Conjunt 7
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sivament cap a l’est. L’aflorament de grans blocs 
del substrat tallava la continuïtat dels dipòsits. El 
sediment en tota l’àrea era encara més fosc i or-
gànic que el del conjunt 5, i presentava una certa 
estratificació interna tant en el sediment, amb to-
nalitats variants del marró fosc al gris fosc/negre, 
com en els materials, principalment carbons de 
petites dimensions i resquills d’os. Aquest fet es 
va interpretar com a indicatiu d’una successió de 
períodes d’ocupació i períodes d’abandonament, 
possiblement fruit d’una presència estacional (i 
no necessàriament al llarg de tots els anys) a la 
balma. L’anàlisi d’una mostra de micromorfo-
logia de sòls1 confirma aquesta hipòtesi ja que 
constata que el paquet presenta diversos límits 
sedimentològics de llims amb una elevada por-
ció orgànica, principalment teixit vegetal carbo-
nitzat, i partícules sorrenques. Aquestes no pre-
senten una orientació clara, indici de la relativa 
estabilitat del dipòsit, però alhora s’hi aprecia un 
cert desplaçament de les partícules més fines, que 
es relaciona amb la presència d’aigua i una certa 
circulació d’aquesta per dins de la balma, sense 
arribar a tenir la força suficient per arrossegar els 
materials més pesants. És rellevant constatar que 
l’origen de la matèria orgànica del sediment es 
vincula principalment a residus de llars de foc i, 
en canvi, no s’aprecia la presència de restes deri-
vades de grans acumulacions d’excrements d’ani-
mals. Aquest fet confirma la visió de la balma 
com a espai d’hàbitat humà i no com a corral de 
bestiar. Les dades de polimorfs no pol·línics con-
soliden també la inferència que en determinats 
moments l’interior de la balma va ser un espai 
entollat d’aigua (Gassiot et al., 2012) com, de fet, 
succeeix actualment durant l’època del desgel. 

En aquesta fase es van excavar diverses es-
tructures, com els fogars de planta circular i 
secció còncava A-7B2 i A-7B4, ambdós en el 
tram central net de blocs de la balma i relati-
vament a prop de la vertical de la cornisa. La 
fossa A-7B6, de forma més sinuosa, també va 
ser excavada en aquest període i la seva fun-
cionalitat es desconeix. La gran majoria dels 
materials recuperats en aquesta fase, ceràmica, 

lítica, fauna i carbons, es van recollir al vol-
tant d’aquestes estructures, especialment en 
la franja oriental, on la cota del nivell era més 
baixa. L’ús de la balma com a espai d’hàbitat 
contrasta, en canvi, amb l’absència de vestigis 
associats en el seu exterior. 

El conjunt 8 agrupa els vestigis de la fase 
precedent, presents tant a l’interior com a l’ex-
terior de la balma. La seva datació suggereix 
l’existència de diverses ocupacions recurrents i 
continuades al llarg d’un període 4825 al 4370 
calANE a sota la cornisa i entre el 4680 i 4370 
calANE a l’exterior (taula 1). Al llarg d’aquest 
període hi va haver una notable activitat cons-
tructiva. L’estructura més antiga és un fogar 
excavat i revestit de clastes tant a la seva base 
com en el seu perímetre recollint-lo per dalt 
(A-8B1), el reble del qual ha facilitat la datació 
més antiga del conjunt. Es localitza a sota la 
cornisa, recolzant per fora en un dels blocs que 
delimitava el fogar del conjunt 5. També sota 
la cornisa, però en aquest cas més a l’interior, 
es va identificar una altra àrea de combustió 
delimitada per un cercle de pedres molt més 
senzill (A-8B2) amb una cronologia més recent 
i coetània als vestigis de l’exterior. 

El vessant adjacent a la balma també va ser 
objecte de remodelacions. Concretament, s’hi 
va realitzar una petita terrassa artificial, con-
tinguda per un petit mur frontal i delimita-
da, a uns 1,8-2 m, per una alineació simple de 
blocs de granit falcats en la seva part posterior. 
A l’espai relativament pla entre ambdues es-
tructures es va excavar un dipòsit (A-8A4) de 
més de 10 cm d’espessor amb moltes cendres i 
carbons, sovint de dimensions força grans i en-
tre els quals es podien identificar fragments de 
branques. Cobria una extensió de 4,9 m2, que, 
en realitat, pot ser major, ja que tant aquesta 
capa com les dues construccions tenien con-
tinuïtat per sota el perfil est de l’excavació. 
Durant la seva excavació es van observar fi-
nes llengües de sediment marró, d’entre 1 i 2 
mm, que alternaven amb el negre. Aquest fet 
marcava que, considerat en la seva globalitat, el 

1. Efectuada per Carlos Verdasco, de l’empresa Estudios de Afección Patrimonial.



Gassiot, E.;  Mazzucco, N.;  Obea, L.;  Tarifa, N.;  Antolín, F.;  Clop, X.  et al. • La Cova del Sardo de Boí 208

subconjunt A-8A4 era fruit d’un procés de for-
mació perllongat amb períodes d’interrupció 
de la seva sedimentació. La seriació ordenada 
de les datacions efectuades confirma aquesta 
inferència i mostra que el dipòsit es va formar 
al llarg de, com a mínim, cent anys. La funci-
onalitat d’aquest espai resta, per ara, descone-
guda. En tot cas, no sembla que hagués estat 
un fogar associat a un espai d’hàbitat, com els 
de l’interior de la balma. Precisament va ser al 
voltant d’aquests fogars a sota la cornisa on es 
van recuperar la majoria dels materials cerà-
mics, lítics i faunístics del període.

La fase més antiga identificada a la Cova del 
Sardo, el conjunt 9, és el resultat d’una ocupa-
ció puntual de la cornisa que va deixar un petit 
fogar (A-9B1) excavat en el sediment estèril on 
recolzava tota la seqüència arqueològica. L’àrea 
de combustió se situava a la banda oest de la 
balma, a sota la vertical de la cornisa, tenia una 
planta ovalada d’uns 43 × 30 cm i una secció 
còncava de 9 m d’espessor. La datació d’un dels 
carbons que contenia ha facilitat una datació 
d’entre el 5600 i 5374 calANE (KIA-37689). El 
fogar se situava en un tram on la seqüència 
sedimentària tenia molt poca potència i just 
a l’inici d’un tram molt pendent del vessant. 
Això, junt al fet que l’ocupació possiblement va 
ser força anecdòtica, fa que no s’hagin recupe-
rat altres vestigis que puguin vincular-se amb 
certesa a l’estructura.

La presència dels grans blocs i altres mate-
rials detrítics vinculats a l’activitat d’un dels 
cons de dejecció que han anat reblint la ca-
vitat i la inviabilitat d’extreure’ls sense haver 
de realitzar una operació de grans dimensi-
ons van fer aturar les excavacions. Ara com 
ara no es pot excloure la possibilitat que, per 
sota d’aquest episodi d’arrossegament, pugui 
haver-hi alguna ocupació anterior al jaciment.

4.2. La ceràmica prehistòrica de la Cova 
del Sardo de Boí

El conjunt ceràmic prehistòric de la Cova del 
Sardo de Boí és de dimensions modestes, si bé 
superior en nombre al d’altres jaciments d’al-
titud pirinencs (Gassiot et al., 2014; Orengo 

et al., 2004; Palet et al., 2007; Rendu, 2003). 
En total s’han comptabilitzat 220 fragments. 
D’aquests, 13 (el 5,9 % del total) provenen 
del conjunt 8, 154 del conjunt 7 (70 % ), 17 
(7,7 %) del conjunt 6 i 36 (16,4 %) del conjunt 
5. La distribució irregular de la ceràmica per 
ocupacions troba un cert paral·lelisme en els 
materials lítics, que també són més nombrosos 
en els conjunts 7 i 5. Possiblement l’explicació 
estigui, per una banda, en factors tafonòmics i, 
per l’altra, en la naturalesa de les mateixes ocu-
pacions humanes. Entre els primers, cal consi-
derar que en els conjunts 5 i 7 la presència hu-
mana es documenta exclusivament a l’interior 
de la balma, un espai on els materials de rebuig 
descartats en el seu interior pateixen menys 
arrossegament, que, en cas de produir-se, no 
surt de la cavitat. En les ocupacions dels con-
junts 6 i 8, la totalitat o una part rellevant de 
l’activitat humana a la cavitat es va produir a 
l’exterior de la balma, en una zona pendent 
on, per erosió, s’hagin pogut perdre una part 
dels materials. No obstant això, no deixa de ser 
curiós que aquelles fases on hi ha estructures 
constructives més evidents siguin les que con-
tenen menys materials mobles. Possiblement 
aquest fenomen es correlacioni, també, amb 
ocupacions més llargues en les quals es van dur 
a terme processos de neteja de l’espai.

A les diferents fases, la ceràmica analitza-
da presenta matèries primeres que es poden 
correlacionar amb la geologia de l’entorn del 
jaciment, aspecte que, no obstant això, caldrà 
precisar amb estudis més acurats. En general, 
el desgreixant documentat és mineral i sembla 
aportat directament amb l’argil·la. Tanmateix, 
en un nombre reduït de casos, però present a 
tots els conjunts, s’ha documentat la presència 
de desgreixant vegetal afegit. Durant l’ocupa-
ció de la cova sembla que s’apreciï un cert pro-
cés d’especialització de la producció ceràmi-
ca, pel que fa al tractament de la superfície. Es 
copsa un desenvolupament cap a tractaments 
que impliquen una major inversió del treball, 
com el raspallat i el polit, a partir del conjunt 
7, que tindran una continuïtat fins al final de 
l’ocupació prehistòrica de la balma. 

L’elevat grau de fragmentació de les restes i 
la pràctica absència de remuntatges condiciona 
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la percepció de les morfologies originals dels 
recipients. En general, predominen fragments 
de gruixos mitjans (entre 6 i 9 mm) tot i que en 
els diferents nivells acostuma a haver-hi alguns 
exemplars de més de 10 mm d’espessor. Aquest 
darrer fet planteja la possible presència de va-
sos d’emmagatzematge. Les vores arrodonides 
de tipus L1 (Bernabeu et al., 2009) són presents 
a tots els nivells excepte al conjunt 6, en què no 
es va recuperar cap vora. En el conjunt 7 hi ha 
més tipus representats, principalment vores de 
llavis engruixits de tipus L4.3, L5.2, L5.3 i L6.3. 
L’obertura de la boca dels vasos no descriu cap 
variació destacable entre tots els nivells cro-
nològics, i hi ha una presència homogènia de 
formes obertes i tancades (Fig. 2).

Les vores arrodonides són comunes a tota la 
zona pirinenca i prepirinenca, des de la banda 
francesa fins als jaciments aragonesos, entre la 
primera meitat del VI mil·lenni fins a la sego-
na meitat del III mil·lenni ANE (Tarifa, 2014). 
Pel que fa a les vores amb llavi engrossit, es 
troben, majoritàriament, en ocupacions entre 
el VI mil·lenni i la segona meitat del V mil-

lenni ANE (Cova Colomera, Cueva del Forcón, 
Aspre del Paradís, etc.), mentre que a la Cova 
del Sardo apareixen en cronologies posteri-
ors, entre el 3900 i el 3500 cal ANE. Això ens 
fa pensar en una continuïtat de la producció 
d’aquestes formes. Tanmateix, no hem trobat 
uns paral·lels clars de les formes dels llavis 
amb engrossit allargat a l’exterior o doble que 
evidenciïn la recurrència d’aquestes tipologies 
en altres jaciments. El cordó llis, present en 
els conjunts 5 i 7 de la Cova del Sardo, és una 
decoració que apareix al llarg d’un ampli perí-
ode de temps, des de principis del VI mil·lenni 
ANE, dins un gran abast geogràfic del Pirineu 
català i francès. 

4.3. Els materials lítics tallats de les 
ocupacions prehistòriques 

Com succeeix amb la ceràmica, el volum de 
materials lítics recuperat a les ocupacions pre-
històriques és modest en termes quantitatius 
quan es compara amb altres jaciments del 

Figura 3. Mostra d’eines lítiques dels conjunts 8 a 5.  
a-d) puntes de projectil; e) punta a retoc pla sobre plaqueta; f-h) elements de falç; i-l) làmines – gratadors
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nord-est de la península Ibèrica. No obstant 
això, els 368 fragments lítics procedents dels 
conjunts 8 a 5 representen un dels conjunts 
més extensos en un jaciment prehistòric situ-
at en ambients alpins i subalpins dels Pirineus 
axials (Calastrenc et al., 2006; Gassiot et al., 
2014; Mazzucco, 2014; Orengo et al., 2014, 
Rendu, 2003). De manera anàloga als mate-
rials ceràmics, la seva distribució per fases és 
irregular: 58 (el 15,8 %) provenen del conjunt 
8, 140 (38 %) del conjunt 7, 90 (24,5 %) del 
conjunt 6 i 80 (21,7 %) del conjunt 5. 

Del total de restes, en 199 (54,1 %) frag-
ments la matèria emprada és algun tipus de 
sílex. Altres materials utilitzats amb una fre-
qüència destacables són el pòrfir (16,8 %), la 
riolita (9,5 %), les quarsites (5,2 %) i l’esquist 
(4,6 %) (Mazzucco, 2014). La seva distribució 
al llarg de les diferents fases és irregular (Maz-
zucco et al., 2013). La majoria dels sílexs es po-
den enquadrar en tres grans grups. El primer 
el conformen materials de color negre a gris 
fosc, amb abundants fòssils similars als tipus 
de sílex que es poden localitzar a l’àrea de So-
peira, uns 30 km al sud, en sediments cretàcics 
que formen part de la formació denominada 
Pardinas. El segon grup el componen sílexs de 
color blanc, gris clar, sovint amb alguna to-
nalitat rogenca, amb pocs fòssils, similar al 
procedent de formacions del Cretaci superior 
conegudes com la formació Tremp. El tercer 
tipus consisteix en sílex de colo marró, des del 
marró clar fins al fosc, que pot tenir bandes 
concèntriques, caracteritzat per una matriu 
criptocristal·lina rica en inclusions d’òxids 
metàl·lics, grans de quars i residus carbonatats 
així com fòssils d’algues, ostràcodes i, excepci-
onalment, gasteròpodes. Es troba en sediments 
d’origen lacustre de l’Oligocè i Miocè del cen-
tre i est de la vall de l’Ebre a distàncies d’entre 
80 i 100 km el jaciment. La riolita és una altra 
roca que no es troba a les immediacions del ja-
ciment. A la zona és present en formacions del 
Permià-Tràsic de l’àrea de la conca de Malpàs, 
uns 30 km al sud.

En els conjunts 8 i 6 s’observa un predomini 
de materials de procedència local, el 64,3 % 
dels fragments en el primer i el 52,1 % en el se-
gon. Dins del sílex, en el conjunt 8 predomina 

el procedent de la vall de l’Ebre mentre que en 
el conjunt 6 és majoritari el de les formacions 
de Sopeira i Tremp. En canvi, a les altres dues 
fases predominen clarament els materials au-
tòctons que conformen el 64,8 % (conjunt 7) i 
el 80,2 % (conjunt 8) de les restes. Entre els sí-
lexs predominen els tipus de l’Ebre i de Tremp, 
i la riolita presenta freqüències del 15-16 %.

En el pla tecnològic, destaca un percentat-
ge baix de nuclis (0,8 %), fragments de nuclis 
(4,6 %) i elements corticals (4,9 %) a tot el con-
junt. Aquest fet contrasta amb un elevat índex 
de laminaritat (40,9 %) (Mazzucco, 2014). Tot 
plegat il·lustra que al jaciment la intensitat de 
les activitats d’elaboració i reparació d’eines va 
ser més aviat baixa i que en una part important 
van ser portades ja manufacturades. La major 
incidència de la talla s’observa en les matèries 
primeres locals i, dins dels sílexs, en els de la 
formació Sopeira/Pardinas. En aquest cas, les 
restes de talla i fragments de reparació de pe-
tits nuclis i l’absència de fragments corticals 
indiquen que possiblement es va introduir en 
forma de preformes que es van treballar a la 
balma quan va ser necessari. 

L’anàlisi traceològica de les restes lítiques ha 
evidenciat un intens aprofitament de les eines 
transportades al jaciment. De fet, la majoria 
d’utilitzacions reconegudes s’han identificat 
sobre materials de sílex exogen, mentre que 
els materials locals mostren un menor ús i la 
majoria de restes recuperades s’interpreten 
com a restes de talla. Globalment, s’observa 
una continuïtat en els comportaments econò-
mics, pel que fa a la indústria lítica, al llarg de 
tota la seqüència. Les activitats i tasques de-
terminades responen a tres grans categories: 
1) el proveïment i processament de materials 
vegetals destinats a tasques domèstiques, pos-
siblement com a combustible i elements cons-
tructius (amb un 50,6 % dels usos identificats); 
2) la cacera i la reparació dels útils associats 
(16 %), i, en menor mesura, 3) el processament 
de carcasses d’animals (8,0 %) (Mazzucco et 
al., 2014). A banda, d’un 25,4 % de les zones 
actives identificades no s’ha pogut determinar 
amb detall el tipus d’ús.

La diferència en el volum de materials lítics 
presents a les diferents fases sembla que res-
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pongui més a una durada i estabilitat de les 
ocupacions que no pas a grans diferències en 
les activitats realitzades. En aquest sentit, no 
es pot identificar una seqüència productiva 
estructurada. Més aviat, el patró d’activitats 
determinades suggereix un aprofitament dels 
recursos lítics vinculat a l’adequació de l’espai 
i a un consum ocasional de preses/animals.

Una part de les eines lítiques van ser aban-
donades a l’interior o a l’exterior de la cavi-
tat, principalment en fogars, un cop esgotats. 
Cal, no obstant això, considerar que factors 
tafonòmics poden haver impedit que es re-
cuperi una part dels materials descartats, fet 
que motiva que el conjunt estudiat n’és només 
una porció, si bé possiblement important. Se-
gurament una part de la producció lítica va 
continuar el moviment de les persones cap 
a altres zones de la conca de Sant Nicolau o, 
fins i tot, més lluny. De fet, la mobilitat és 
un factor fonamental a l’hora d’interpretar 
tant la procedència com la funció dels ma-
terials lítics. En aquest sentit, les dades de la 
Cova del Sardo aporten informació rellevant: 
una quantitat considerable de les eines es va 
transportar sobre distàncies llargues, des de 
les conques exteriors dels Prepirineus, o fins i 
tot la vall de l’Ebre, fins al bell mig de la serra-
lada. Indiquen, també, que les eines d’aquests 
períodes van tenir una vida funcional bastant 
llarga i que van circular sobre territoris ex-
tensos. És aquest el cas dels elements de falç 
recuperats en el jaciment, que amb freqüència 
mostren traces de reutilització i transforma-
ció. Mostren que, possiblement, les tasques 
de sega de cereals no es van dur a terme a les 
immediacions de la cavitat. 

4.4. L’estudi de les restes 
arqueobotàniques de la Cova del Sardo

Antracologia
El carbó derivat de la combustió de materi-

als llenyosos és una de les restes més abundants 
al llarg de tota la seqüència del jaciment. A les 
ocupacions prehistòriques apareix en contexts 
de fogar, com a vestigi d’elements constructius 
i, sobretot, com a rebuig present en el sediment 

fruit de la neteja de llars de foc i la constant 
reutilització de l’espai. En el conjunt 7 arriba 
a integrar la matriu sedimentària, que conté 
una elevada porció de matèria orgànica i mi-
lers de mircocarbons esmicolats. En aquesta 
fase especialment la seva presència en els sòls 
d’ocupació es produeix junt a petits resquills 
d’os cremat. Tot plegat evidencia la intensitat 
de la combustió de llenya en fogars al llarg de 
tota la seqüència prehistòrica.

La determinació taxonòmica d’una mostra 
de carbons de quinze subconjunts diferents 
(Fig. 4) mostra un clar predomini del pi, molt 
possiblement el pi roig (Pinus sylvestris). No-
més en quatre subconjunts no supera el 50 % 
del total de fragments observats. En aquests 
casos, cal destacar la presència del ginebró (Ju-
niperus comunis), característic del sotabosc de 
les pinedes subalpines de solana. Altres taxons 
recurrents són el roure (Quercus caducifoli) i 
el pollancre (Populus sp.) així com el freixe 
(Fraxinus excelsior) i el bedoll (Betula sp.), que 
apareixen en menor mesura.

D’aquesta manera s’aprecia que hi ha repre-
sentades diferents formacions arbòries: bosc 
subalpí de coníferes, bosc de caducifòlies i bosc 
de ribera. Aquest fet fa pensar en una explota-
ció de combustible oportunística centrada, de 
forma general, en l’entorn més immediat de 
l’assentament. Tot i això, es pot aventurar una 
certa predilecció pel pi i altres espècies arbòries 
abans que per les arbustives. L’increment en la 
presència de ginebró així com el fet de trobar 
espècies característiques de boscos secundaris 
indiquen una certa degradació del bosc durant 
les ocupacions del conjunt 7. En aquesta fase, 
els taxons de bosc secundari representen prop 
del 17,3 % del total, mentre que en el conjunt 
8 eren l’11,4 % i en les ocupacions posteri-
ors oscil·len entre el 13,5 i el 14 %. Tenint en 
compte l’ús estacional d’aquesta i la incidèn-
cia que l’aprovisionament de combustible dels 
grups que hi vivien podia tenir en el paisatge 
de la vall, es planteja que aquesta degradació 
va afectar, més aviat, l’entorn immediat de la 
cova. La utilització del pi com a material cons-
tructiu durant el conjunt 6 pot, d’altra banda, 
explicar també la sobrerepresentació d’aquest 
taxó en el registre en aquesta fase.
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Pel que fa al paisatge vegetal, les dades an-
tracològiques ens mostren un bosc subalpí 
de coníferes amb predomini del pi roig amb 
sotabosc de ginebró a l’entorn més proper de 
la balma, similar al que hi ha actualment. La 
diferència podria estar en la proximitat al bosc 
de caducifòlies, el límit del qual sembla que 
es trobava a més altitud que actualment. En 
aquest sentit, cal destacar la presència conti-
nuada del roure en totes les fases d’ocupació 
de la cova, quan, actualment, aquest taxó es 
troba uns 150 metres més baix que la cova a 
uns 2 km en línia recta. Si comparem les dades 
amb el registre pol·línic (Gassiot et al., 2012), 
podem veure algunes diferències, ja que aquest 

ens parla d’un bosc obert durant les primeres 
fases d’ocupació de la cova, a diferència del que 
ens marquen els carbons, en què un 90 % dels 
fragments són d’espècies arbòries.

Carpologia
A la Cova del Sardo s’han recuperat cent 

trenta-set restes carpològiques que pertanyen 
a quinze taxons diferents. Tot i que els valors 
absoluts són relativament baixos, en el con-
junt s’observa un cert predomini de llavors de 
plantes adventícies i de ruderals com l’apelagós 
(Galium aparine subsp. aparine) i l’espunyidera 
(Galium spurium subsp. spurium), presents en 
els conjunts 8, 7 i 5. A banda, també hi són 

Figura 4. Determinació taxonòmica de carbons de diferents contexts dels conjunts 8 a 5, en percentatges 
(gràfic superior). A sota, grau de representació de tipus de bosc i tipus de llenyoses en a les mostres 
analitzades
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presents taxons propis del límit entre bosc i 
espais oberts com l’esbarzer (Rubus frutico-
sus) i el saüc racemós (Sambucus cf. racemo-
sa). D’ambients forestals hi ha taxons d’arbres 
caducifolis, com l’avellana (Corylus avellana), 
el sanguinyol (Cornus sanguinea) i el gatzerí 
(Prunus padus), aquest darrer propi de fons de 
vall, així com de coníferes com l’avet i el pi 
roig. També s’han pogut determinar dues lla-
vors de plantes conreades, una d’ordi nu (Hor-
deum vulgare var. nudum) i una altra de blat 
nu (Triticum aestivum/durum/turgidum). La 
primera prové del conjunt 8 i la segona del con-
junt 6. Altres taxons no s’han pogut determi-
nar a nivell d’espècie, com ara cf. Asteraceae, 
Galium sp., Potentilla sp., Rubiaceae, Vicia sp. 
i Vicia/Lathyrus (Antolín, 2013; Gassiot et al., 
2014). 

La presència constant d’algunes llavors 
d’herbàcies i plantes de límit de bosc en els 
sediments prehistòrics de la Cova del Sardo 
indica una certa explotació d’aquestes àre-
es no forestals. L’apelagós (Galium aparine 
subsp. aparine) és una planta típicament ru-
deral i adventícia. La dispersió es vincula molt 
al bestiar, que transporta les llavors adherides 
al pèl. Aquest fet podria explicar la presència 
d’aquestes llavors a la Cova del Sardo. L’evi-
dència carpològica mostra que també altres 
àrees van ser explotades durant les diverses 
ocupacions prehistòriques del jaciment. Entre 
aquestes destaquen àrees properes al fons de 
la vall, on es podia accedir a diversos fruiters 
com l’avellaner, el sanguinyol i el gatzerí. La 
presència de cereals domèstics no necessàri-
ament implica conreus a les immediacions de 
la cavitat, si bé, com a mínim, és indicativa de 
la presència de pràctiques agrícoles en alguna 
zona no allunyada i del seu consum per part de 
les comunitats que es desplaçaven a les zones 
altes. D’altra banda, la presència de closques 
d’avellana a totes les fases mostra, a part del 
seu consum, com succeeix a bastament en al-
tres jaciments neolítics pirinencs com la balma 
de Coro Tracito (Clemente et al., 2014) o l’as-
sentament a l’aire lliure de Camp del Colomer 
(Antolín, 2013; Antolín i Jacomet, 2015), que 
com a mínim en part les ocupacions van tenir 
lloc a finals d’estiu o inicis de tardor. 

4.5. Les restes faunístiques

A la Cova del Sardo s’han recuperat un total de 
3.100 fragments ossis, tot de fauna. D’aquests, 
2.484 provenen dels nivells prehistòrics. Els 
conjunts 5 i 7 concentren la majoria de les res-
tes d’aquesta cronologia (el 40,9 % i el 53,7 %, 
respectivament), mentre que en els conjunts 6 i 
8 els fragments recuperats són molts menys (el 
3,6 % i l’1,8 %). Aquest fet pot correspondre a 
la dinàmica i durada de les ocupacions i, tam-
bé, a motius tafonòmics. El sediment exterior 
de la balma era molt menys orgànic i exposat a 
processos d’intemperització molt més intensos 
que el de l’interior, fet que accentua la degrada-
ció de les restes òssies (Navarrete i Saña, 2013). 

D’aquest conjunt faunístic, en destaquen 
tres característiques. La primera és l’elevada 
fragmentació de les restes (Fig. 5), fenomen 
que pot tenir diverses causes tafonòmiques, i 
que condiciona la possibilitat de determinar 
tant taxonòmicament com anatòmicament 
molts fragments. Il·lustra aquesta fragmenta-
ció el fet que el 55 % dels fragments mesuren 
menys de 2 mm de llarg, percentatges que en 
els conjunts 5 i 6 són de poc més del 85 % i el 
82 %. Tot i que menys freqüents, en el conjunt 
7 representen més del 38 % dels fragments i 
suposen l’interval de mesures més freqüent. 
Només en el conjunt 8 les restes òssies són més 
grans, si bé el 60 % mesuren menys de 16 mm 
de llarg.

La segona característica és la marcada pre-
sència d’alteracions tèrmiques en la fauna con-
servada, evidents en pràcticament el 80 % de 
les restes. En els conjunts 6, 7 i 8, el 100 %, el 
99 % i el 97 %, respectivament, dels fragments 
mostren alteracions tèrmiques de diverses in-
tensitats, i en el conjunt 5, quasi el 54 %. Tot i 
que en general predominen les alteracions de 
color negre, els ossos de color gris i blanc/cal-
cinat per exposició al foc suposen més del 20 % 
dels que pateixen aquest tipus d’alteracions a 
totes les fases, i arriben a prop del 50 % als 
conjunts 7 i 8. L’elevada freqüència de restes 
òssies cremades es pot explicar per diferents 
factors. Per una banda, per la seva conserva-
ció diferencial. Els sediments de la Cova del 
Sardo són més aviat àcids, fet que afecta la 
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preservació de les restes òssies, que, quan han 
experimentat un cert grau de termoalteració, 
resisteixen millor la seva degradació. Per l’al-
tra, pot respondre a pràctiques intencionals 
dels ocupants de la balma, concretament al seu 
abocament intencional als fogars o com a com-
bustible. Aquesta darrera opció sembla més 
coherent amb la intensitat de la incidència de 
la termoalteració. De fet, la utilització d’ossos 
com a combustible s’ha constatat en altres ja-
ciments prehistòrics peninsulars (com Labeko 
Cova, Las Caldas o la Cueva de Ambrosio) i 
s’ha reproduït experimentalment (Navarrete 
i Saña, 2013).

El tercer tret és el baix percentatge de frag-
ments que s’han pogut determinar: un 11,3 % 
de les restes en el conjunt 5, un 7,8 % en el 6, 
el 24,5 % en el 7 i el 56 % en el 8. Fins i tot, 
dels fragments determinats, en la major part 
dels casos (entre el 70 i el 90 % en funció dels 
conjunts) només s’ha pogut detallar que es 
tractava de restes d’un mamífer no determi-
nat de talla mitjana (Fig. 5). Quan s’ha pogut 
afinar més la determinació, s’han identificat els 

fragments com d’ovicaprins. Només una resta 
del conjunt 5 ha pogut ser identificada amb se-
guretat com un molar M1 corresponent a una 
cabra domèstica (Capra hircus) de 2-6 mesos 
i una del conjunt 7 com una vèrtebra de peix. 

5 Discussió i conclusions

L’excavació en extensió i estudi dels materials 
de la Cova del Sardo de Boí facilita un comple-
ment necessari als treballs de prospecció ar-
queològica que a l’àrea de l’actual PNAESM, 
com a altres zones pirinenques, han portat a 
documentar desenes de jaciments arqueolò-
gics prehistòrics inèdits. En si, la balma té una 
extensió modesta si la comparem amb altres 
cavitats de complexos càrstics del Prepirineu. 
No obstant això, l’excavació en extensió del seu 
interior i de part del vessant adjacent a la seva 
entrada ha posat al descobert una seqüència 
d’ocupació que, en diverses fases, cobreix pràc-
ticament tot el Neolític. Aquesta continuïtat en 
l’ús de l’emplaçament, poc habitual al nord-est 

Figura 5. Determinació taxonòmica de la fauna dels conjunts 8 a 5, en percentatges (gràfic esquerre) 
[MMND: mamífer mitjà no determinat]. A dalt a la dreta, % de restes determinades per cada conjunt.  
A la imatge, detall de les dimensions de les restes analitzades del subconjunt A-7A8
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de la península Ibèrica en aquesta cronologia, 
mostra l’atractiu del lloc per a les diferents co-
munitats humanes que, principalment, entre 
el 4800 i el 2500 calANE van fer servir aquesta 
petita cornisa. 

La intervenció, a banda de la seqüència cro-
nològica, també ha permès conèixer la variació 
en la utilització de l’espai de la cavitat i de la 
seva entrada. En dues de les fases d’ocupació, 
una part rellevant o la totalitat de les activitats 
es van fer a l’exterior de la balma. La diversitat 
en l’ús de l’espai sembla també que es corre-
lacioni amb la mateixa dinàmica de les ocu-
pacions, més discontínues, però potser alhora 
més reiterades, en els conjunts 5 i, sobretot, 7, 
i més estables en els conjunts 6 i 8. La varia-
bilitat en les pautes de l’ocupació del jaciment 
s’expressa també en els materials mobles. En 
general, s’observen patrons compatits al llarg 
del temps. Una sembla que és la limitació, en 
termes de volum, del material amortitzat a la 
cavitat, possiblement resultat del fet que els 
pobladors del jaciment tampoc es desplaçaven 
amb un gran volum d’objectes. Una altra és la 
intuïció de l’existència de pràctiques ramade-
res, inferència que queda limitada per l’estat de 
conservació dels materials faunístics. També la 
mobilitat sembla un element recurrent, indi-
cada per la procedència de volums importants 
de les matèries primeres al·lòctones entre els 
materials lítics recuperats.

No obstant això, sota aquestes pautes co-
munes s’aprecia una certa diversitat, evident en 
diferents aspectes. Un és la major quantitat de 
materials mobles en els conjunts 5 i 7, que, ca-
sualment, són aquells en què s’aprecien menys 
estructures de delimitació de l’espai. Aquest 
fenomen coincideix amb una major presència 
de materials lítics al·lòctons en aquestes fases i 
indicadors d’una mobilitat de més llarg abast. 
D’altra banda, és a les fases amb aparent major 
estabilitat on es documenten les úniques evi-
dències de cereal conreat consumit al jaciment. 
Tot plegat en un context en què la majoria dels 
recipients de terrissa, però no tots, són de di-
mensions mitjanes i possiblement vinculats a 
una ceràmica de servir. Uns materials que, al-
hora, segueixen força patrons morfològics ob-

servats en altres jaciments pirinencs i d’àrees 
properes en les mateixes èpoques. 

L’estudi de detall de jaciments com la Cova 
del Sardo és imprescindible per anar bastint les 
representacions que genera la documentació 
de jaciments sobre àrees geogràfiques com ara 
el PNAESM conjuntament a l’estudi de llar-
gues seqüències de canvis paleoambientals. En 
aquest sentit, aquest treball en complementa 
d’altres que, com Gassiot et al., 2010, i Gassi-
ot et al., 2014a, discuteixen les pautes generals 
del poblament i l’explotació prehistòrica de 
la zona, però entren poc en el nivell de detall 
que permeten els estudis monogràfics d’un ja-
ciment.
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Les barraques de pescadors a la Barcelona 
moderna (f. xvi - m. xvii)
Mikel Soberón Rodríguez*

1 Introducció

Les dades que s’exposaran en el text següent 
provenen de la intervenció arqueològica al so-
lar dels números 15-23 del carrer del Doctor 
Aiguader de la ciutat de Barcelona iniciada al 
novembre de 2011 i que va finalitzar a l’octubre 
de 2012. L’anàlisi d’algunes de les restes que 
ha donat la intervenció encara es troba en fase 
d’estudi, de manera que no s’ha pogut incloure 
en aquest text. En tot cas, la seqüència estrati-
gràfica de l’indret, així com un primer examen 
de la documentació d’arxiu, permeten establir 
alguns fonaments prou sòlids sobre els quals 
elaborar el discurs històric.

2 El concepte de barraca. 
La barraca com a solució 
arquitectònica

A partir de les primeres accepcions de la paraula 
barraca en diferents diccionaris de llengua ca-

talana,1 es poden destacar tres característiques 
bàsiques per a aquestes edificacions: precarie-
tat en els materials constructius, rusticitat i una 
vinculació amb el sector primari, normalment 
el camp. D’acord amb aquestes definicions, tro-
baríem els exemples de les barraques del delta de 
l’Ebre (Queralt, 2010), de Castelló o de València 
(Ferre i Garcia, 1998; Garcia, 2008), amb clara 
relació amb l’agricultura però també amb altres 
activitats com la pesca o la sericultura.

Però la realitat de la barraca com a recurs o 
solució estructural és més complexa. Exami-
nant els paral·lels més o menys actuals, trobem 
exemples que vinculen les barraques amb altres 
realitats socioeconòmiques que dins la preca-
rietat són d’ús continuat en el temps o fins i 
tot utilitzades com a residència estable. Així, 
trobaríem les diferents barraques construïdes 
al voltant dels ports de Barcelona o Tarragona, 
o no fa gaire temps les barraques que formaven 
autèntics barris d’infrahabitatges al voltant de 
Barcelona destinats a una classe treballadora 
pauperitzada (Tatjer i Larrea, 2010). 

** (CODEX. Arqueologia i Patrimoni).

1. En concret, el diccionari Alcover-Moll i el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), tots dos consultables a 
la xarxa.
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Si centrem el focus en la Barcelona d’època 
moderna, també són diverses les tipologies i 
dedicacions de les barraques. D’aquesta mane-
ra, es documenta la construcció de barraques 
per a l’emmagatzematge de l’oli; la barraca de 
la ciutat a la pedrera de Sant Bertran, a Mont-
juïc, on es guarden diferents eines; les barra-
ques del vi al costat del Portal de Mar, les quals 
seran objecte de nombroses queixes degudes 
als fraus que s’hi cometen; les barraques fetes 
en ocasió del morbo en diferents portals de la 
muralla; algunes barraques d’ús vari com la 
venda d’olles i altres atuells, o, especialment 
a inicis del segle xviii, quan les barraques si-
tuades a la platja apareixen amb dedicacions 
molt variades: fusters, boters, barbers, mestres 
d’aixa, taverners… (Garcia Espuche, 2010). Fi-
nalment, les barraques de pescadors, sobre les 
quals versarà aquest text, són construccions 
vinculades a l’explotació pesquera de forma 
tradicional.

De tot el conjunt de construccions descrit es 
poden destacar tres aspectes fonamentals per 
tal d’entendre el fenomen:
—En primer lloc, una diversitat de formes i 

tipologies de les diferents barraques, algunes 
fetes de pedra, altres de fusta… d’acord amb 
les necessitats dels seus possessors. 

—En segon lloc, la subsidiarietat respecte a les 
activitats urbanes. Totes aquestes construc-
cions depenen de les ordinacions i de les ac-
tivitats que es desenvolupen a la ciutat; per 
tant, no configurarien un espai marginal 
en el sentit més etimològic (‘al marge de’) 
o de “no-ciutat”, com sí que passa amb les 
barraques contemporànies. En definitiva, les 
barraques modernes es troben subjectes al 
poder, en aquest cas municipal, i són pro-
ducte i efecte d’aquest.

—Finalment, la vinculació directa a un dels 
elements definitoris de les societats de l’An-
tic Règim, és a dir, a una corporació, ja sigui 

Figura 1. Situació de l’excavació a tocar de l’estació de França. (Foto: Institut Cartogràfic de Catalunya)
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la confraria de pescadors, dels drapers, ve-
nedors de vi o del mateix Consell de Cent, 
en el cas de la barraca de la pedrera o les 
construïdes en ocasió del morbo.

3 Les barraques de pescadors  
a Barcelona 

Les barraques de pescadors a Barcelona es po-
den situar dins dels fenòmens de llarga dura-
da, que, malgrat els canvis al llarg dels segles, 
permeten parlar d’una relativa continuïtat en 
la construcció i aprofitament d’aquests tipus 
d’edificis i per consegüent de la mateixa acti-
vitat pesquera, des de l’època medieval fins a 
finals de l’edat moderna.

Des d’un punt de vista bibliogràfic, la qües-
tió de la pesca a la Barcelona pretèrita no ha es-
tat estudiada de manera massa extensa, encara 
que hi consten alguns estudis molt destacats 
que inclouen d’una o altra manera la qüestió. 
Per exemple, per l’època medieval s’ha tractat 
des de la perspectiva de l’alimentació, en el cas 
de Josefina Mutgé; des de la vida quotidiana, 
per Carme Batlle i Teresa Vinyoles, o des de la 
fiscalitat per Pere Ortí i Roser Salicrú.2 Dintre 
d’aquest conjunt caldria destacar la notícia 
documental de l’any 1398, citada per Carme 
Batlle i Teresa Vinyoles, que defineix alguns 
dels sistemes de pesca emprats, la xàvega, i 
sobretot la consideració social de la gent de-
dicada a la pesca: “Els pescadors e exeveguers 
o companyes lurs qui són gents aplegadisses e 
són en gran nombre, lo quals de nit romanen 
e habiten en les barraques que són en lo ribatge 
de la mar, dins lo territori de Barcelona” (Batlle 
i Vinyoles, 2002, p. 76).

Per als segles de la Barcelona moderna 
s’haurien d’esmentar els treballs d’Antònia 
Maria Perelló (1996), que, des de l’estudi de 
l’arquitectura civil al segle xvii, dedica un 
apartat a les barraques de mar tot i que amb 
una estructuració un xic confusa pel que fa a 
les diferents barraques (del vi, d’usos varis, de 
pescadors…). També en el minuciós estudi del 
barri del Born, abans esmentat, Albert Garcia 
Espuche (2010) recull algunes notícies sobre 
pescadors que posseeixen barraques a la platja, 
encara que la major part són de final del segle 
xvii i inici del xviii, i, com intentarem demos-
trar, recull una realitat força diferent.

En general, la imatge dels pescadors que es 
desprèn d’aquest conjunt estudis realitzat a 
partir de fons arxivístiques és força negativa. 
Una imatge que pot quedar il·lustrada en el 
paràgraf següent, datat a mitjan segle xviii: 

“A orillas de los muros de esta plaza, ocupaban la 
extensión de la playa de marina, crecidissimo nume-
ro de Barracas, unas de Madera, otras de Ramas y 
otras de Lienzo, cuya desproporcionada formación 
era feo repugnante objeto à la vista, y odioso Pa-
drón a la hermosura del Puerto. La confusión de sus 

habitadores era motivo à los mayores desordenes.”3

A la vista d’això, cal recordar el caràcter 
parcial de la documentació escrita, fet agreujat 
en els cas de les classes socials més baixes, que 
no produeixen aquest tipus de documentació. 
Davant el freqüent recordatori de les limitaci-
ons del registre arqueològic, caldria recordar 
que també la documentació escrita mostra els 
límits deguts al fet d’ésser producte de la vo-
luntat del poder. 

Des del punt de vista iconogràfic, el front 
marítim de Barcelona és un espai privilegiat i 

2. J. Mútge, 1988, “L’abastament de peix i carn a Barcelona, en el primer terç del segle xiv”, a Alimentació i societat a 
la Catalunya medieval, Barcelona, p. 109-125; C. Batlle i T. vinyoles, 2002, Mirada a la Barcelona medieval des de 
les finestres gòtiques, Barcelona; R. salicrú, 1995, El tràfic de mercaderies a Barcelona, segons els comptes de la lleuda 
de Mediona (febrer 1434), Barcelona; P. ortí, 2000, Renda i fiscalitat en una ciutat medieval: Barcelona, segles xii-xiv, 
Barcelona.

3. El text procedeix de la que possiblement sigui l’obra poètica amb el títol més desconcertant: Descripción métrica 
de las plausibles fiestas que se han celebrado en la Muy Ilustre ciudad de Barcelona con motivo de la colocación del 
Divino Sacramento, en la iglesia erigida al Archangel S. Miguel en la nueva población de Barceloneta en 28 de sep-
tiembre del año de 1755. L’autor fou Nicolás Labarre y Beltran, capitán del Regimiento de Infanteria de Zamora.
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protagonista de molts dibuixos, gravats i plà-
nols d’època moderna.4 Entre tot el conjunt 
destacaríem tres imatges concretes. En primer 
lloc, el gravat de 1659 del Chevalier de Beaulieu 
(Sebastien de Pontault, 1612-1674). La impor-
tància d’aquest es situa en el seu detallisme en 
la representació, malgrat que alguns elements 
són clarament inventats (la vista de la munta-
nya de Montserrat, les teulades d’alguns edi-
ficis…), i en el fet que aquesta vista constitu-
eix un model de referència per a il·lustracions 
posteriors, que el copien fins ben entrat el segle 
xviii. En aquest gravat es poden veure les bar-
raques de pescadors força ben representades, 
amb algunes activitats de reparació i construc-
ció d’embarcacions a la vora. 

En segon lloc, per tractar-se d’una imatge 
menys coneguda i més antiga, caldria desta-
car la vista de Barcelona del quadre de Sant 
Ramon de Penyafort arribant a Barcelona, 

realitzat per Giovanni Ricci da Novara (1545-
1620/27), que es troba a l’església romana de 
Santa Maria de Montserrat. Es data a inicis de 
segle xvii. Malgrat un estil una mica barroer, 
es poden veure també les barraques davant del 
baluard de migdia i el portal de mar. Així com 
la llotja, la capella de Sant Sebastian, la casa 
del General i especialment la peixateria nova 
construïda entre 1598 i 1600.

Finalment, a l’Arxiu General de Simancas 
es troben dos plànols que, malgrat la data tar-
dana, 1735, posterior a les barraques sobre les 
quals tracta aquest text, té una característica 
que li dóna un valor afegit. Es tracta de l’únic 
plànol que té com a objecte topogràfic les bar-
raques en si mateixes. El plànol resulta molt 
exemplificant pel fet de tramar les diferents 
barraques segons els materials de construcció. 
Així, se’n troben de pedra i maó, de taules i 
altres fustes, de palla…

Figura 2. Dibuix del chevalier de Beaulieu 1659. (Font: ICC)

4. La majoria de les imatges aquí esmentades i d’altres es poden consultar a la pàgina web de l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya (ICC) i a la de l’Arxiu General de Simancas.
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4 La pesca a Barcelona i Catalunya

L’aprofitament dels recursos marins es realitza 
amb diferents sistemes o arts. Tot i una rela-
tiva continuïtat d’aquests des de pràcticament 
l’edat mitjana, durant l’època moderna es 
produeixen dues innovacions que tindran im-
portants efectes sobre el món i l’activitat dels 
pescadors. Però abans caldria definir breument 
els tipus d’arts presents a la Barcelona d’època 
moderna, en la seva nomenclatura en català. 
Entre els arts més antics es poden esmentar el 
tresmall, la batuda, les nanses, el palangre i la 
xàvega. Aquests tres últims són els que trobem 
documentats i relacionats amb els pescadors 
que disposen de barraques a la platja de Barce-
lona (Sàñez Reguart, 1791; Roig, 1996; Lleonart 
i Camarasa, 1987).

Palangre. Aquest art presenta variants en la 
fondària del seu calament segons les espècies 
que es vulguin capturar, i trobem el palangre 
de fons o a penjar. Està format per un cordill 
gruixut calat amb un còdol o un altre pes, del 
qual surten ramificacions de cordill més prim 
proveïdes d’hams.

Xàvega, bolig o art. Xarxa que es cala des 
de la barca i es lleva des de terra. Els diferents 
noms depenen de la mida de l’art. És neces-
sària la col·laboració de gran nombre de gent 
i els beneficis van a parts. També es podia fer 
a la nit amb ajuda de llums, i s’anomenava a 
l’encesa.

Nanses. Ormeig de forma normalment 
acampanada fet de vímet, jonc o murtra. Nor-
malment es disposaven en andanes calades 
amb algun pes.

Entre les innovacions en matèria d’arts de 
pesca durant l’època moderna que esmenta-
vem al començament d’aquest apartat, trobem 
el sardinal i el gánguil i el bou. Tots els nous 
sistemes no s’introduiran sense la generació de 

conflictes i la resistència per part dels pesca-
dors més tradicionals.5

Sardinal. Xarxa que apareix ja a finals del 
segle xvi. Es cala des de la barca verticalment 
tallant el pas del peix, que hi queda emmallat. 
La rendibilitat d’aquest ormeig és molt supe-
rior a la dels altres, i es vincula amb indústries 
relacionades amb el peix salat i sec. La seva 
introducció provocarà la resistència del gremi 
de pescadors que no poden realitzar la inversió 
econòmica que suposa aquesta xarxa.

Gánguil i bou. Es tracta de tècniques d’ar-
rossegament que impliquen un nombre de cap-
tures molt elevat, així com una forta inversió. 
Des de la seva introducció a finals del segle xvii 
i inicis del xviii, serà qüestionada la seva viabi-
litat per part de diferents institucions, malgrat 
el seu elevat rendiment.6 Clarament vinculada 
amb un tipus de pesca empresarial i no de pe-
tits pescadors.

5 Arqueologia de les barraques  
de pescadors de Barcelona

Tal com s’esmentava a la introducció, ha estat 
per la via arqueològica mitjançant la qual s’ha 
pogut arribar a tenir per primer cop coneixe-
ment físic de la realitat perible que suposaven 
les barraques de pescadors. Durant les tasques 
d’excavació s’han localitzat un total de vint-
i-cinc barraques, que es poden situar en tres 
fases cronològiques diferenciades entre finals 
del segle xvi / principis del xvii i de la segona 
meitat del segle xvii. Els elements que confi-
guren cadascuna d’aquestes fases funcionen 
conjuntament en cada període, de manera que 
estratigràficament cada fase suposa l’amortit-
zació total de la precedent. 

Per tal de facilitar la comprensió de l’apar-
tat gràfic que acompanya aquest text, cal asse-

5. A diferència del coneixement que ara mateix es té per a la ciutat de Barcelona, aquesta conflictivitat està ben estudiada 
per al cas del nord de Catalunya, en concret a A. Garrido i J. L. Alegret, 2008. També els textos de Lourdes Boix a 
l’obra Dels mercaders d’Empúries als pescadors de l’Escala, 2012, i igualment a M. Pujol, 2012. En el cas concret del 
gànguil i el bou, per cronologies ja del segle xviii, C. Martínez Shaw, 1988.

6. Martínez Shaw, 1988.
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nyalar que la zona ocupada per les barraques 
es trobava afectada per un seguit de blocs de 
formigó de planta circular relacionats amb l’es-
tació ferroviària contemporània, que ocupava 
el solar.

Abans de parlar de les barraques cal recor-
dar que el lloc on aquestes s’assenten és un es-
pai de formació recent. La formació d’aquest 
arenal s’explica per la construcció el 1477 d’un 
moll a uns escassos 50 metres vers ponent. La 
interrupció en l’aportació de sediments per 
la deriva litoral en sentit NE-SO provocarà 
l’acumulació molt ràpida de sorres a llevant de 
l’escullera, i formarà ja al segle xv una bona 
porció d’espai sec que amb la continuació de 
les obres ja al segle xvi no farà sinó augmentar. 

És a partir d’aquesta data, doncs, quan l’in-
dret pot ésser ocupat de manera més o menys 
permanent. L’espai resultant serà un arenal 
que quedarà fora del recinte mural construït a 

partir de 1527, i restarà al costat est d’un dels 
elements d’aquestes fortificacions: el baluard 
de migdia.

5.1. Les primeres edificacions (fase C)

Abans de la construcció de les primeres barra-
ques es documenten alguns forats de pal així 
com algunes llars de foc disperses a sobre de les 
sorres de la platja. Aquest fet indicaria un cert 
ús de l’espai abans de la construcció de les pri-
meres barraques. Cal recordar el plantejat uns 
paràgrafs abans sobre la recent formació de 
l’espai, la qual hauria propiciat la instal·lació 
humana més o menys permanent, només quan 
aquest fou clarament estable i segur. 

A banda de la relativa disparitat entre les di-
ferents edificacions, es poden establir un seguit 
de característiques globals de les quatre barra-

Figura 3. Vista de les barraques corresponents a la fase C. D’esquerra a dreta barraques C-1, C-2, C-3 i C-4. 
(Autor: Mario Granollers)
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ques de planta rectangular que es documenten 
en aquesta fase. Pel que fa a la seva disposició 
en l’espai, les barraques es situen en ordre però 
sense contacte entre unes i altres, i cada una 
és una construcció autònoma. Les mesures 
es mantenen força constants al voltant dels 
4,5 o 5 metres de llarg per 3,40 i 3,70 metres 
d’amplada. Les tècniques constructives també 
varien d’una a altra. Per exemple, la barraca 
C-1 presenta un aparell constructiu basat úni-
cament en la utilització de fusta, de què resten 
només els forats de pal i algunes rases que de-
limitarien l’espai intern de la barraca, excepte 
per la banda oest on els límits es troben ar-
rasats per un col·lector contemporani. Altres, 
com les barraques C-2 i C-3, presenten un ba-
sament de pedra, quasi tota procedent de les 
vetes sorrenques de la muntanya de Montjuïc, 
sense morter, amb elements clarament reciclats 
com carreuons, morters de pedra… 

Per a la formació d’anivellaments i pa-
viments de terra s’utilitzen terres argiloses 
clarament alienes a l’indret, que donen, en 
conseqüència, una gran quantitat de material 
ceràmic residual.

En conjunt, aquesta fase representa un lleu 
impacte sobre el terreny, amb pocs anivella-
ments, pavimentacions o modificacions subs-
tancials, i la circulació es realitza en bona part 
per sobre de les sorres de la platja. Caldria situ-
ar la causa en una breu ocupació de l’indret o 
més possiblement en una relativa excentricitat 
d’aquestes quatre barraques respecte al nucli 
principal situat més cap a l’oest. Aquesta lleu 
ocupació també es tradueix, dintre de les bar-
raques, en unes seqüències estratigràfiques més 
curtes que de vegades es limiten a una capa de 
pavimentació de terra i el nivell de circulació 
format a la seva superfície; només en el cas de 
la barraca C-4 la circulació interior es realitza 
sobre un paviment de morter de calç de mala 
qualitat. L’interior de les barraques acostuma 

a presentar una llar de foc, que la major part 
de vegades es limita a superfícies cremades de 
planta més o menys circular al voltant del mig 
metre de diàmetre i sense cap element de de-
limitació del foc.

Davant les barraques es localitzen alguns fo-
rats de pal de petit diàmetre alineats en sentit 
NE-SO, seguint la línia de les façanes de la ban-
da de mar de les barraques. A la banda més ori-
ental es pogué documentar una gran depressió 
en el terreny d’aproximadament 43 metres per 
21, amb una fondària màxima d’1,63 metres. 
A partir del seu farciment, bàsicament llims i 
argiles netes, caldria interpretar aquesta depres-
sió com una petita llacuna litoral de formació 
natural que possiblement recollia i acumulava 
periòdicament aigües tant del mar com d’algu-
na de les rieres que drenen el pla de Barcelona.

La cronologia d’aquesta fase es pot situar 
entre 1594 i 1615. El 1586 el Consell de Cent 
ordena l’enderroc de totes les barraques de pes-
cadors; per tant, aquesta data situaria el termi-
nus post quem per a la construcció de les barra-
ques següents.7 Tampoc els materials ceràmics 
recuperats durant l’excavació permeten situar 
les barraques d’aquesta fase amb anterioritat 
a 1586. Una altra notícia documental, al maig 

Figura 4. Vista de la barraca C-4.  
(Autor: Mikel Soberón)

7. Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB), Registre de Deliberacions, 1B.II-95, fol. 111v i 112r. “E considerant 
mes avant lo quant perjudicial y danyos son les barraques que los pescadors tenen fetes a mar junt al baluart y muralla 
que nos poden dir barraques sino cases ahont stan y fan continua habitació xacotegant en ellas jugant y comentent 
diversos pecats mortals en gran deservey de nostre Senyor Deu .... sien enderrocades totes les dites barraques”.
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de 1594, fa possible assegurar que en aquesta 
data ja s’han construït noves barraques, atès 
que s’obliga que després de l’oració, les vespres 
i, per tant, a darrera hora de la tarda, els pesca-
dors tot i mantenir les barques i llaguts a terra 
guardin a les barraques els rems, el timó i les 
veles. El motiu no és un altre que evitar que es-
claus o altres persones, aprofitant l’obscuritat, 
puguin fugir de la ciutat amb les barques. La 
pena no és gens lleu: 5 lliures i pèrdua de rems, 
eixàrcies i tot el que hi hagi en la dita barca.8 

El final d’aquestes barraques es podria situ-
ar cap al 27 d’abril de 1615 quan el Consell de 
Cent decideix un altre cop enderrocar totes les 
barraques de pescadors que eren a la platja.9 

5.2. La continuïtat de les barraques (fase B) 

La relativa simplicitat de la fase precedent con-
trasta notablement amb la major complexitat 
que presenta aquesta, ja que es passa de quatre 

8. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-103, fol. 84v.

9. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-124, fol. 71v-73r. “[...] fonch proposat que com en les barraques construydas 
en la platja dela mar del present Ciutat se fassen y succeheixen diversas cosas escandalosas en gran deservey de 
Deu nostre Senyor y aixi mateix que persones de negoti y altres solen amagar y recondir en dites barraques moltes 
mercaderies las quals apres, per a fraudar los drets dela Ciutat ocultament y amagadament les entran sens pagar 
dits drets…” En el mateix document es fa referència a algunes excepcions com les barraques dels guardes del port 
o la barraca de la Confraria de Pescadors. També s’imposa que a partir d’aquesta data no es pugui construir cap 
barraca sense autorització del Consell de Cent.

Figura 5. Vista de les barraques corresponents a la fase B. D’esquerra a dreta barraques B-1, fins B-10. 
(Autor: Mario Granollers)
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barraques a deu disposades sobre el terreny en 
forma de L.

Una de les característiques generals d’aques-
ta fase és la disparitat en el mòdul construc-
tiu de les diferents barraques, que va des de 
plantes rectangulars de 4,40 per 3,30 metres a 
petites barraques de planta quadrada de 2,80 
metres. També les tècniques constructives es 
presenten força variades, des de forats de pal 
amb funció estructural a sòcols de pedra sense 
morter que suporten llistons de fusta. També 
destacaria en el cas de la barraca B-5 la cons-
trucció d’un mur que aterrassava el terreny i 
del qual encara es conservava l’empremta de 
l’encofrat de fusta. En alguns casos, com en la 
barraca B-8, el grau de precarietat és tal que, 
per fonamentar el llistó de fusta que forma la 
paret de la barraca, s’utilitza simplement un 
amuntegament de sorra.

A diferència de l’anterior fase, en aquesta sí 
que es detecta un major impacte en el terreny 
amb grans abocaments de terres, que anive-
llen la platja i donen una superfície més o 
menys regular, sobre la qual es practiquen una 
gran quantitat de forats de pal, llars de foc i 
algunes cubetes de combustió. Entre aquestes 
activitats de preparació i condicionament de 
l’espai cal destacar l’amortització clarament 
antròpica de la llacuna abans esmentada, amb 
abocaments de terres amb força quantitat de 
runa clarament alienes a aquest espai. La des-
secació d’aquesta permet per primer cop la 
instal·lació de barraques a la banda NE, de 
la qual resultarà una disposició de les barra-
ques en forma de L. A diferència de les altres, 
les barraques alineades en sentit NO-SE ar-
quitectònicament es recolzen les unes en les 
altres. Pel que fa al gran nombre de forats de 
pal documentats, cal relacionar-los amb les 
possibles tasques de reparació i construcció 
naval, assecat i tintat de xarxes, escalfament 

de pega… En tot cas, la reiteració d’aquestes 
activitats hauria desdibuixat les alineacions, 
i el conjunt es mostraria com un núvol de fo-
rats sense un ordre aparent.

Les seqüències estratigràfiques a l’interior 
de les barraques també es mostren més llar-
gues respecte a la fase precedent. Es detecten 
una major quantitat de pavimentacions de ter-
ra i preparacions del sòl i en alguns casos fins 
i tot la reconstrucció parcial d’una part de la 
barraca, substituint la configuració de forats 
de pal per sòcols de pedra o superposant una 
barraca a una altra dins la mateixa fase. També 
apareixen pavimentacions de terra, que barreja 
argila, sorra i morter disgregat de manera rela-
tivament acurada, al peu de les barraques que 
delimiten l’espai d’accés.

Amb relació a la cronologia d’aquesta fase, 
es podria situar entre 1616 i 1627. Recordem 
que la darrera ordre d’enderroc s’havia produït 
a l’abril de 1615, però com a mínim fins des-
prés del novembre de 1616 no hi ha barraques 
construïdes. Així es dedueix d’una suplicatio 
feta pels pescadors al Consell de Cent,10 on es 
demana poder tornar a construir barraques. La 
data final de gener de 1627 es correspon nova-
ment a una altra ordre d’enderroc promulgada 

10. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-125, fol. 177v-178r i 190v. La petició dels pescadors es presentada el 31 d’oc-
tubre de 1616. “Finalment fou llegida la suplicació donada per part dels Pescadors demanant los consenten llicentia 
de construhir barracas a mar per tenir en ellas sos arreus per a pescar”. El 16 de novembre del mateix any encara 
es discuteix sobre l’esmentada suplicació i, per tant, cal pensar que les barraques de la fase B es construïren amb 
posteritat a aquesta data.

Figura 6. Vista de la barraca B-8 un cop excavada 
(Autor: Mikel Soberón)



Soberón Rodríguez, M. • Les barraques de pescadors 228

pel Consell de Cent.11 Com veurem més enda-
vant, aquesta data té un caràcter doble atès que 
suposa la destrucció de les precedents, però en 
el mateix procés se n’estableix la construcció 
de noves.

5.3. Fase A. Les darreres barraques

Dins els continus processos d’enderroc i aixe-
cament de noves barraques, les que s’inclouen 
en aquesta fase A corresponen a les darreres 
construïdes en aquest sector de la platja. Molt 
possiblement les obres d’allargament del moll a 
partir de mitjan segle xvii (Perelló, 1996) pro-

vocaren l’augment de la superfície de platja i 
el consegüent allunyament del mar. D’aques-
ta manera, el desplaçament de la línia de mar 
hauria comportat a la vegada el trasllat de les 
barraques, les quals es construiran ja fora del 
nostre àmbit d’excavació. El fet de no cons-
truir-se a sobre d’aquestes barraques ha per-
mès que el grau de conservació, dintre de la 
precarietat de les edificacions, sigui més gran 
i s’han evitat els processos d’espoli i aprofita-
ment de materials que haurien afectat les fases 
precedents.

Com en la fase anterior, en aquesta es tro-
ben un total de deu barraques de planta rec-
tangular, en què destaca la uniformitat en el 

11. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-136, fol. 16v-18v. “[…] que en las barracas de pescadors construydes fora 
lo portal de mar se feyen moltas vellaqueries, maldats y altras cosas en gran offensa y deservey de nostre Senyor”.

Figura 7. Vista de les barraques corresponents a la fase A. D’esquerra a dreta barraques A-0, fins A-9 
superposada a A-7 a l’extrem SE. (Autor: Mario Granollers)
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tipus constructiu i la regularitat en les me-
sures. La gran majoria es construeixen amb 
una base de pedra sense morter sobre la qual 
recolzen els llistons de fusta. Per primer cop, 
apareixen puntals i llistons horitzontals tre-
ballant junts. Així ho demostren alguns dels 
exemples, com les barraques A-2, A-3 i A-4. 
Igualment, la presència in situ d’alguns claus, 
especialment al centre de les façanes, permet 
plantejar un esquema constructiu concret per 
a aquesta fase A. Això donaria un tipus cons-
tructiu molt semblant a les actuals barraques 
del delta de l’Ebre (Queralt, 2010) o a les va-
lencianes (Garcia, 2008). Una de les caracte-
rístiques d’aquestes edificacions tradicionals 
que trobem exemplificada arqueològicament 
és la manca de fonamentació. En el nostre cas, 
a partir de la base feta amb materials reapro-
fitats, pedres, fragments de maons, guix…, 
s’aixequen uns puntals clavats a un llistó horit-
zontal a la base. Aquests puntals arribarien fins 
a la cadorsa, llistó de fusta que marca el punt 
més alt de la paret, de la qual surten les costelles 
o bigues que s’ajunten a la carena o anguilera. 
L’absència de teules en els nivells d’enderroc fa 
pensar que el sostre estaria fet de matèria vege-
tal, disposada a dues aigües La porta es situaria 
sempre a un lateral atesa la presència habitual 
d’un puntal central, documentat pels claus in 
situ, a la façana, També en algunes ocasions 
es localitzaren preparacions de morter en el 
lateral exterior d’algunes barraques, així com 
alguns possibles marxapeus, també col·locats 
en un lateral. Elements que refermarien la idea 
de la situació lateral de la porta.

Un altre element característic d’aquesta fase 
A és la consolidació definitiva de l’ala de bar-
raques situades a llevant, al braç curt de la L. 
La seqüència estratigràfica tant a fora com a 
dins de les barraques és amb diferència la més 
llarga de totes les fases, fet motivat, com veu-
rem a continuació, per una llarga ocupació de 

l’assentament, en què se succeïren les reparaci-
ons, els paviments de terra i els anivellaments. 
També a l’exterior continua la pràctica d’exca-
vació de forats de pal i, de manera destacada en 
aquesta fase, de cubetes de combustió.

La cronologia proposada per a aquesta fase 
es situaria entre 1627 i 1663. Com s’apuntava 
abans, el 1627 s’ordena enderrocar les barra-
ques que hi havia i vers el març del mateix any 
es dóna llicència perquè se n’aixequin de no-
ves, en un total de trenta-vuit. El novembre de 
l’any següent és afegida una barraca més per 
dos pescadors de Blanes que es volen instal·lar 
a la platja de Barcelona.12 El final d’aquestes 
barraques es podria situar vers el 1663, en què 
es troba una ordre una mica genèrica d’ender-
roc de les barraques de mar.13

5.4. Materials

Abans de finalitzar l’apartat caldria fer algun 
esment del tipus de materials recuperats du-
rant l’excavació i que actualment encara es 
troben en procés d’estudi o restauració.

Com és freqüent, el material més represen-
tat és la ceràmica. En les imatges següents se’n 
poden veure alguns dels tipus més caracterís-
tics. Val la pena assenyalar que especialment la 
vaixella fina recuperada moltes vegades forma 
part d’abocaments de deixalles i terres al vol-
tant de les barraques i que, per tant, no és un 
producte consumit pels pescadors de les bar-
raques. En tot cas, no se n’hauria de descartar 
l’apropiació i l’ús per part d’aquells, sobretot 
tenint en compte que des de 1614 el Consell de 
Cent obliga a vendre bona part de la vaixella 
importada d’Itàlia al voltant del Portal de Mar, 
molt a prop de les barraques.14 A la vista de la 
petita selecció presentada, es poden valorar els 
diferents tipus ceràmics que arribaven a Bar-
celona.

12. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-137, fol. 140v.

13. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-172, fol. 133r-134v.

14. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-49. Document citat a J. A. cerdà, 2001, La ceràmica catalana del segle xvii 
trobada a la plaça Gran de Mataró, Barcelona.
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Un esment a banda mereixen les peces rela-
cionades directament amb la pesca com són els 
hams i els ploms de xarxa, els quals apareixen 
en grans quantitats, així com altres elements 
de funció menys precisa com els filferros, les 
peces de pedra reaprofitades com a pes per al 
calament de nanses o palangres o catúfols per 
a la captura de pops. També amb relació a la 
pesca destacaria la gran presència de cargols 
de punxes (Murex brandaris), que a banda del 
consum directe són aprofitats quan estan ocu-
pats per xufancs (Paguroidea), molt apreciats 
com a esquer (Roig, 1996). 

També resulta força característica la gran 
presència de monedes en l’estratigrafia espe-

cialment a les fases A i B, que arriben a su-
perar els quatre-cents exemplars i que mos-
tren clarament l’activitat de compra i venda 
que es desenvolupava directament a la platja. 
En aquest sentit, si féssim cas únicament a la 
documentació, hauríem de relacionar el con-
junt numismàtic amb activitats prohibides/
controlades com el joc o la venda fraudulenta 
de mercaderies. Si bé no totes les activitats “pe-
caminoses” han de deixar registre arqueològic, 
els elements relacionats amb el joc són prou co-
neguts i habituals a les intervencions d’aquest 
període: daus i fitxes fonamentalment. Després 
de l’excavació es pot afirmar que aquests ele-
ments són pràcticament desconeguts als estrats 

Figura 8. Conjunt de materials ceràmics posteriors  
a les barraques o de les amortitzacions d’aquestes. 
1. Pipa de forma antropomorfa vidrada en verd de 

producció local. 
2. Pipes de caolí holandeses. 
3. Plat en blau sobre blau a tapezzeria de producció 

lígur. 
4. Plat istoriato de Montelupo. 
5. Plat fondo decorat en blau sobre blanc de 

producció portuguesa. 
6. Escudella amb decoració policroma caligrafico 

naturalistico de producció lígur. 
7. Bol de ceràmica mexicana Tonalá ware o 

Guadalajara polícroma. 
8. Plat de ceràmica blava catalana. (Autor: Mikel 

Soberón)

Figura 9. Conjunt de materials ceràmics coetanis 
a les barraques.
1. Plat fondo de ceràmica schizzatta de producció 

toscana. 
2. Orelleta d’escudella de producció francesa. 
3. Llàntia de ceràmica comuna catalana. 
4. Pipes de ceràmica vidrada verda de producció 

local. 
5-6. Plats de ceràmica blava catalana. (Autor: 

Mikel Soberón)
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de les barraques, i la seva presència es limita a 
un parell de daus i mitja dotzena de fitxes. Per 
tant, cal relacionar aquestes monedes amb la 
compra i venda de peix a la mateixa platja.

Finalment, si bé encara no disposem d’un 
estudi concloent de les restes d’ictiofauna,15 la 

gran quantitat d’aquests tipus de restes recolli-
des es poden relacionar amb les diferents espè-
cies contingudes en algunes llistes de preus del 
període. Així, per exemple, la tarifa del 13 de 
febrer de 165416 la podem resumir en la taula 
següent:

Figura 10. Ploms de xarxa. (Autor: Mikel Soberón) Figura 11. Hams de ferro (Autor: Mikel Soberón)

15. L’estudi de la ictiofauna encara en curs està a càrrec de l’arqueòleg Ricard Marlasca. Cal assenyalar que s’han pro-
cessat més de mil litres de sediment.

16. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-163, fol. 92v-93r. En altres tarifes de preus de l’època apareixen algunes 
espècies absents en aquesta com els sards, les orades i els llagostins.

Primera espècie  
(6 sous/lliura)

Congres (Conger conger), morenes (Murenaidae), déntols (Dentex dentex), vairons 
(Phoxinus phoxinus), emperadors (Xiphias gladius), llobarros (Dicentrarchus labrax), 
verderols (Seriola dumerili), llenguados (Solea solea), escórpores (Scorpaena scrofa), 
palomides, castanyoles (Brama brama), tonyines (Thunnus thynnus), molls (Mullus 
surmuletus).

Segona espècie  
(4 sous/lliura)

Llagostes (Palinuridae), verats grossos (Scomber scombrus), bogues (Boops boops), càn-
tares (Spondyliosoma cantharus), garneus (Trigla lyra), lluços (Merluccius), llises (Mugil 
cephalus), serrans (Serranus cabrilla), rates (Uranoscopus scaber), aranyes (Trachinus 
draco).

Tercera espècie  
(3 sous/lliura)

 Calets (Pagelus ssp), agulles (Belone belone), anguiles (Anguillidae), seitó (Engraulis 
encrasicolus), galls (Zeus faber), sardina (Sardina pilchardus), xucles (Spicara maena), 
sèpia (Sepia oficcinalis), bastina (Batoidea), mussola (mustelus mustelus), cabres (Ser-
ranus cabrilla), rap (Lophius piscatorius), sorell (Trachurus trachurus), àngels (Squatina 
ssp), mòllera (Phycis phycis).

Quarta espècie  
(2 sous/lliura)

Barbs (Barbus), alatxes (Sardina aurita), gerret (Spicara smaris), amploia (Sprattus 
sprattus).
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6 El poder municipal  
i els pescadors

L’exercici del poder, en aquest cas el Consell de 
Cent, sobre els sectors productius, en aquest 
cas la confraria de pescadors, es pot analitzar 
a partir de tres elements que afecten la quasi 
totalitat de la pràctica de la pesca: l’espai físic, 
els mètodes d’explotació i la venda i consum 
del producte.

A través de la interrelació del registre arque-
ològic i documental podem examinar aquesta 
relació Consell/pescadors partint de la base de 
tres fets: les ordres d’enderroc, els arts de pesca 
i la venda del peix.

6.1. Les ordres d’enderroc

El poder del Consell de Cent sobre el gremi de 
pescadors es manifesta de manera contundent 
en les diferents ordres d’eliminació de les bar-
raques que hem anat veient en els apartats pre-
cedents. Les motivacions adduïdes acostumen 
a ser un xic vagues i repetitives. Així, a l’agost 
de 1586 es fa esment dels desordres que s’hi 
produeixen, com el joc i les festes (xacotegar), i 
que tot això és pecat mortal i gran dany a Déu; 
a més, pel context d’epidèmia també se’ls acusa 
de poder amagar a les barraques mercaderies 
pestíferes. 

A l’abril de 1615 es troba la mateixa acusa-
ció quasi en els mateixos termes atès que es 
fan “coses escandaloses en gran dany de Deu”. 
També es diu que s’amaguen mercaderies per 
entrar a la ciutat sense pagar drets. A partir 
d’aquesta ordre d’enderroc, el Consell de Cent 
dóna un pas més enllà i obliga que les futures 
construccions siguin amb expressa llicència 
municipal. 

L’actitud del Consell de Cent davant la su-
plicació feta per part dels pescadors el 1616 no 
pot ser més sorprenent. El Consell addueix 

privilegis reials de 1243 i 1357 (!) per dirimir 
sobre una realitat posterior en més de tres se-
gles.17 Posteriorment, al gener de 1627 es torna 
a justificar l’enderroc en els mateixos termes.

La confrontació amb l’arqueologia plante-
ja algunes qüestions. Ja hem apuntat abans la 
impossibilitat de documentar arqueològica-
ment algunes d’aquestes activitats il·legals o 
pecaminoses. En canvi, sí que, com s’ha vist, 
la zona de les barraques està plena de restes 
vinculades específicament amb el treball (llars, 
cubetes de combustió, forats de pal, restes de 
processament de peix com les acumulacions 
d’escates…). 

També destaca, com s’ha apuntat, la vague-
tat de les expressions comparades amb les que 
tracten de les barraques del vi, situades també 
a la platja però més a prop del Portal de Mar, 
en què la documentació sí que acostuma a es-
pecificar els fraus i la manera en què es come-
ten. Apareixen diferents queixes els anys 1611, 
1627, 1629, 1652, 1654 i 1663. 

No es tracta, doncs, de desmentir les fonts 
documentals, sinó de posar en relleu el fet que 
responen a una òptica concreta i a una visió 
parcial de la realitat.

6.2. Els arts de pesca

S’ha esmentat com des de finals del segle xvi 
s’introdueix una nova xarxa, el sardinal, de 
major capacitat productiva i que a més implica 
una inversió que no tots els pescadors poden 
realitzar. Hi ha elements per valorar la pene-
tració d’aquest sistema a la Barcelona d’època 
moderna.

En primer lloc, el 1602 la Confraria de Pes-
cadors te prou influència per fer que el Consell 
prohibeixi pescar amb sardinal entre la torre 
del Llobregat i la de Mongat,18 i deixi tot aquest 
espai reservat als pescadors de la Confraria, 
que com a mínim fins al 1627 són pescadors 

17. Aquests privilegis fan referència a la delimitació de la drassana vella i a les construccions situades a prop de la muralla 
medieval. Ambdues edificacions ja inoperants en aquest període.

18. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-111, fol. 48r.
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que utilitzen palangres, xàvegues i nanses.19 La 
resistència dels pescadors contra els nous sis-
temes arriba en ocasions a l’acció directa com 
en el cas de 1680, en què es cremaren a la platja 
de Barcelona dos gànguils, ja que la Confraria 
de Pescadors volia prohibir el seu ús als mars 
de Barcelona.20

6.3. La venda del peix

Un paper clau en aquest apartat el té la Pei-
xateria, on es concentren les vendes del peix 
i la recaptació d’impostos, que, a més, per al 
període que ens ocupa és de nova construc-
ció (entre 1598 i 1600). Mantenint com a re-
ferència i expressió física del poder municipal 
la dita Peixateria, les limitacions que afecten 
els interessos de la Confraria de Pescadors per 
part del municipi es poden veure en els aspec-
tes següents:
—L’autorització als forasters i traginers a ven-

dre el peix ells mateixos sense intervenir-hi 
cap persona (pescadors o pescateres s’entén) 
ni pagar res a la Confraria. El primer in-
tent és de 1627, col·locat estratègicament a 
continuació de l’autorització a fer de nou 
barraques. En tot cas, sembla que en aques-
ta ocasió l’intent no arriba a terme. Però 
el 1638 finalment se’ls ho permet, i s’em-
plaça aquests forasters a la plaça del Blat 
vella, lluny de la Peixateria, possiblement 
per evitar aldarulls, per a la qual cosa es 
construeixen unes taules. Finalment, com 
a mínim el 1653 els forasters ja venen peix 
a la Pescateria.21

—Estipulació de preus màxims i formes de 
vendre el peix. Cal destacar que entre abril 
de 1653 i maig de 1654 es canvia el sistema 
de venda, i es passa de vendre a pes, abril 

de 1653, a fer-ho a ull, gener 1654, i torna a 
pes el 13 de febrer de 1654. Aquesta darrera 
es contestada per la Confraria el dia 13 de 
maig: “era impossible poderse sustentar ve-
nent-se los peix, al preu vuy aquell se ven”.22 
El resultat és el nomenament d’una comis-
sió de quatre persones que juntament amb 
els confrares pescadors estipulen el preu en 
funció de l’estació i la quantitat de la pesca. 
Evidentment aquesta conclusió es pot en-
tendre com una petita victòria per part dels 
pescadors.

—Finalment, els llocs de venda. Durant tota la 
primera meitat del segle xvii són constants 
les crides dels mostassaf i les ordenacions 
que obliguen que la venda del peix fresc es 
faci a la peixateria i no en altres parts com la 
platja, les barques, les cases o les barraques.

7 Conclusió

En conclusió, a partir de la confrontació de 
diferents dades històriques, durant el període 
que hem estudiat, finals del xvi mitjans del 
xvii, podem dibuixar una línia evolutiva de 
part del sector pesquer de la ciutat, en concret 
el més tradicional o, si volguéssim, fins i tot 
el més medieval, en clara tensió amb el poder 
modern. 

La suma d’un seguit de canvis tecnològics, 
el sardinal primer i sobretot el gànguil i el bou 
després, l’aparició de nous agents, empresaris/
pescadors, i un consegüent empobriment i/o 
proletarització dels agents tradicionals, ens 
permeten enllaçar amb la realitat que presenta 
aquest indret a finals del segle xvii i inicis del 
xviii, on trobem un espai força desestructurat, 
amb un total de cent deu barraques ocupades 
per pescadors, però quasi la meitat per altres 

19. Així ho trobem explícitament a la documentació d’arxiu: (30 de gener de 1627) “Quant a la suplicatio presentada 
per los pescadors de xavegues, nanses y palangres de la Confraria de Sant Pere dels Pescadors dela present Ciutat 
[…], concedir los llicencia per a poder fer y construir barracas en la plaja […]. AHCB, 1B.II-136, fol. 33v-34r.

20. Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA), Consejo de Aragón, Legajos 0210.

21. El procés es pot seguir a AHCB, 1B.II-136, 147 i 162.

22. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B.II-163, fol. 92v-94r.



Soberón Rodríguez, M. • Les barraques de pescadors 234

oficis: barbers, boters, fusters, mestres d’aixa, 
taverners, tavernes o directament gent sense 
ofici.

És a dir: tot el període es pot inscriure dins 
d’un procés no lineal, amb petites victòries, de 
progressiu desgast de la capacitat ordenadora 
de la Confraria de Pescadors davant dels nous 
interessos “protocapitalistes” que ja apareixen 
perfectament dibuixats a finals de segle xvii i 
inicis del xviii.23

No s’hauria d’acabar un text sobre una 
part, petita si es vol, del patrimoni marítim 
de la ciutat de Barcelona sense fer una reivin-
dicació d’aquest, enfront dels nous projectes 
i realitats, com el nou port vell per a “mega 
yates”, l’hotel Vela, el possible trasllat de la 
Facultat de Nàutica…, que, a banda de con-
sideracions ètiques, sentimentals o fins i tot 
estètiques, impliquen una limitació del ven-
tall interpretatiu de l’espai urbà i generen una 
icona monolítica d’aquest, en què la cita de 
Walter Benjamin adquireix tot el sentit: “El 
perill amenaça tant el patrimoni com aquells 
que reben el dit patrimoni. Per a ambdós el 
perill és el mateix, el perill d’esdevenir en ins-
trument de la classe dominant”.24 
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Metodologia de treball i resultats preliminars  
de la prospecció geofísica multisistema realitzada 
a l’Illa d’en Reixac (Ullastret, Baix Empordà)
Ferran Codina,* Ekhine Garcia-Garcia,** Aurora Martin,* Gabriel de Prado,*  
Roger Sala** i Robert Tamba**

1 Introducció

Entre els dies 21 i 25 de maig de 2012 es va cele-
brar a la seu d’Ullastret del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya el 1st MAC International Works-
hop of Archaeological Geophysics (Fig. 1), un ta-
ller orientat a la formació de geofísics i arqueòlegs 
en les principals tècniques de prospecció geofísi-
ca aplicables a l’arqueologia: georadar, elèctrica, 
magnètica i electromagnètica. 

Les sessions teòriques es van celebrar a les 
instal·lacions del museu (Fig. 2) i el treball de 
camp associat es va desenvolupar al poblat ibè-
ric de l’Illa d’en Reixac (Ullastret), i va consistir 
en l’adquisició de dades en alta resolució amb 
sistemes de prospecció a gran escala (Fig. 3). 

Tant les sessions teòriques com les pràcti-
ques varen ser impartides per arqueòlegs i per 
alguns dels millors especialistes en prospecció 
geofísica aplicada a l’arqueologia. A les sessi-
ons, distribuïdes al llarg de cinc dies, varen 
participar Albert Casas (Universitat de Barce-
lona), Ferran Codina (Museu d’Arqueologia de 

** Museu d’Arqueologia de Catalunya - Ullastret

** SOT Prospecció Arqueològica

Figura 1. Flyer promocional del 1st MAC 
International Workshop of Archaeological Geophysics
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Catalunya), Michel Dabas (Geocarta, França), 
Ekhine Garcia (SOT Prospecció), Dean Good-
man (GAL, USA), Aurora Martin (Museu 
d’Arqueologia de Catalunya), Cornelius Meyer 
(Eastern Atlas, Alemanya), Gianfranco Morelli 
(Geostudi Astier, Itàlia), Alexandre Novo (Ge-
ostudi Astier, Itàlia), Gabriel de Prado (Museu 
d’Arqueologia de Catalunya), Jordi Principal 
(Museu d’Arqueologia de Catalunya), Roger 
Sala (SOT Prospecció), Armin Schmidt (Ge-
oDataWIZ, UK), Philippe de Smedt (Ghent 
University, Bèlgica) i Robert Tamba (SOT 
Prospecció).

2 Metodologia de treball

2.1. Objectius

L’aplicació de diverses tècniques de prospecció 
a l’Illa d’en Reixac va ser un dels eixos del 

Figura 2. Detall d’una sessió teòrica impartida  
a les instal·lacions del Museu d’Arqueologia  
de Catalunya-Ullastret

Figura 3. Imatge aèria del jaciment de l’Illa d’en Reixac (Ullastret, Baix Empordà) durant els treballs  
de prospecció geofísica

curs, amb què es van completar les informa-
cions teòriques rebudes. D’una banda, es va 
voler que els participants tinguessin un con-
tacte amb els sistemes més emprats en geofí-
sica arqueo lògica, però també que poguessin 
participar en una excavació. Dividits en di-
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versos grups, cadascú va poder participar en 
cada un dels diversos sistemes de prospecció 
disponibles i en l’excavació d’un sondeig ar-
queològic obert a l’inici del curs. La zona del 
sondeig va ser prospectada mitjançant dife-
rents sistemes abans de l’inici del curs amb 
l’objectiu d’obtenir una comparativa directa 
entre els resultats geofísics i els d’excavació. 
Paral·lelament, es van mostrar alguns dels 

sistemes d’adquisició específics per a grans 
extensions amb les explicacions correspo-
nents dels especialistes que els fan servir ha-
bitualment. La finalitat última de les prospec-
cions realitzades a l’Illa d’en Reixac, a banda 
de la formació pràctica, era la d’adquirir 
dades suficients per comparar el resultat de 
cada sistema i així aprofundir en els aspectes 
d’interpretació arqueològica (Fig. 4).

2.2. La prospecció geofísica a l’Illa d’en 
Reixac

Com ja és conegut, la prospecció geofísica és 
un conjunt de tècniques no destructives que 
serveixen per obtenir informació de zones no 
accessibles sense intervenir-hi directament. Es 
tracta de mesurar, des de la superfície, dife-
rents propietats fisicoquímiques del subsòl per 
generar mapes que descriguin la seva compo-
sició. Les mesures s’ubiquen en l’espai, ja sigui 
utilitzant una malla d’adquisició o, més recent-

ment, amb sistemes de posicionament d’alta 
precisió (GPS).

La capacitat de detecció d’una estructura de-
pèn del contrast entre aquesta i el seu entorn, és 
a dir, depèn de si el valor de la propietat mesura-
da difereix en l’estructura o no. Evidentment el 
contrast depèn de la propietat que estem mesu-
rant; per això un element fàcilment identificable 
amb una tècnica pot ser invisible amb una altra. 
S’ha de tenir en compte que diferents elements 
poden tenir un contrast similar en la mesura 
d’una propietat concreta, però tenir resultats 

Figura 4. Taula resum dels sistemes de prospecció geofísica aplicats a l’Illa d’en Reixac 
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ben diferents si es mesura una altra propietat. 
Així doncs, la prospecció d’una mateixa zona 
amb més d’un sistema aporta la possibilitat de 
contrastar els resultats i obtenir una informació 
molt més completa i fiable. A l’Illa d’en Reixac 
es van aplicar quatre tècniques que s’expliquen 
breument a continuació. 

La prospecció georadar
El georadar és un sistema de prospecció 

geofísica basat en l’emissió de pulsions elec-
tromagnètiques al subsòl i la mesura, durant 
un temps preestablert, de les ref lexions que 
tornen a la superfície. Això és possible perquè 
cada cop que l’ona emesa troba un canvi en les 
propietats electromagnètiques del subsòl, una 
part de l’energia és reflectida, mentre que una 
altra continua viatjant fins que tota l’energia 
s’esgota. La mesura de les ones que han tornat 
dóna informació de les irregularitats que hi 
ha al subsòl. Com que el temps de recorregut 
de l’ona és més llarg com més profunda és la 
reflexió, s’obté una mesura indirecta de la pro-
funditat de les possibles estructures. 

Un sistema informàtic genera aquestes pulsi-
ons i les emet a través d’una antena, que també 
en capta les reflexions i les ubica ordenadament 
en el sentit de progressió del sistema i en el temps. 
El resultat d’aquesta operació són els radagrames, 
que expressen en l’eix horitzontal el desplaçament 
de l’antena de georadar sobre el terreny i en l’eix 
vertical el temps (equivalent a la profunditat), de 
manera que se n’obté una visualització equivalent 
a un perfil o secció de l’àrea explorada.

Per tal d’obtenir una visualització més simi-
lar a les planimetries que es realitzen durant els 
treballs d’excavació, s’aplica la tècnica del time-
slice. Es basa a integrar tots el perfils adquirits 
en un sol bloc 3D de dades, del qual es poden 
extreure visualitzacions en plantes horitzontals 
o en seccions.

Aplicació a l’Illa d’en Reixac
Alexandre Novo i Gianfranco Morelli, de 

l’empresa italiana Geostudi Astier, van aplicar 
el sistema de georadar STREAM X del fabri-
cant IDS. Es tracta d’un sistema de quinze an-
tenes de georadar amb una freqüència central 
de 200 MHz, amb 12 cm de separació entre 

cadascuna. D’aquesta manera, en cada pas-
sada es cobreixen 1,68 m d’amplada i s’obté 
una resolució molt elevada. El sistema es re-
molca amb un vehicle com ara un quad o un 
tot terreny. El posicionament de les dades es 
fa mitjançant un GPS que va unit al software 
de navegació Snail’Nav, que permet veure en 
temps real l’àrea ja coberta (Fig. 5).

Amb aquesta metodologia es van cobrir 0,7 
ha de la part central de l’Illa d’en Reixac amb 
una resolució de 12 cm × 6 cm. A causa del 
contingut argilós del subsòl i de les pluges que 
van caure els dies anteriors a l’adquisició de 
dades, la penetració obtinguda va ser força bai-
xa. Tot i així, es van poder detectar estructures 
constructives coincidents amb les detectades 
pels altres sistemes i es va poder comprovar 
que els coronaments de les estructures en 
aquesta àrea es troben a una profunditat de 
40 cm respecte a la superfície del terreny. 

La prospecció elèctrica
En aquest cas la propietat física que s’utilitza 

per descriure el subsòl és la resistivitat elèctrica, 
es a dir, la capacitat del subsòl per oposar-se a 
un corrent elèctric. Aquesta propietat depèn de 
la quantitat de material conductor que contin-
gui el subsòl i, en conseqüència, és molt sensible 
al contingut d’argila i d’aigua en el terreny. 

La tècnica consisteix a injectar corrent elèc-
tric al subsòl i mesurar la diferència de potencial 
elèctric que es crea als punts d’una quadrícu-
la. Per a això s’utilitzen quatre elèctrodes que 
es claven al subsòl, dos per injectar el corrent 
i dos més per mesurar la resposta del subsòl. 

Figura 5. Sistema STREAM-X durant l’adquisició  
de dades a l’Illa d’en Reixac
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Per tal de poder injectar el corrent correctament 
és necessari que no hi hagi gaire resistència de 
contacte entre els elèctrodes i el sòl. La distància 
entre elèctrodes determina el volum de terreny 
afectat pel corrent, de manera que si s’augmenta 
aquesta distància també augmenta la profundi-
tat d’exploració, per bé que es redueix, però, la 
resolució espacial. És per això que la utilització 
de diferents distàncies dóna una resposta dife-
rent que s’associa a una profunditat d’investiga-
ció diferent i informa de la fondària a la qual es 
troben les estructures. 

A l’Illa d’en Reixac es pot esperar que les es-
tructures constructives de pedra generin un con-
trast per ser més resistives que l’entorn argilós. 
Això depèn, però, de la conductivitat de les ar-
giles, que augmenta amb la humitat. Al mateix 
temps, la resistència de contacte dels elèctrodes 
augmenta en situacions en què la capa superficial 
és molt seca, i introdueix soroll en les dades. 

Aplicació a l’Illa d’en Reixac
Michel Dabas, de l’empresa francesa Geo-

carta, va aportar el sistema ARP, dissenyat 
per ells mateixos. Es tracta d’un sistema amb 
elèctrodes rotatius que permet una adquisició 
ràpida de dades a una alta resolució. Aquest 
sistema porta una configuració trapezoïdal 
dels elèctrodes, amb tres parells d’elèctrodes de 
mesura posats a distàncies creixents. D’aquesta 
manera, en cada passada s’obtenen tres grups 
de dades corresponents a profunditats d’inves-
tigació creixent, que es poden comparar per 
entendre la disposició vertical de les estructu-
res. El sistema es remolca amb un vehicle com 
ara un quad o un tot terreny. El posicionament 
de les dades es fa mitjançant un GPS que va 
unit al software de navegació Snail’Nav (Fig. 6).

Amb aquesta metodologia es van cobrir 2,2 
ha de l’Illa d’en Reixac amb passades distancia-
des d’1 m aproximadament. Malauradament, 
en el moment d’adquisició de dades el ter-
reny era molt sec i, en conseqüència, no eren 
les millors condicions. Tot i així, els resultats 
mostren moltes anomalies que permeten de-
duir l’estructura urbana de l’assentament. La 
comparació de les imatges obtingudes amb les 
tres profunditats d’investigació permet con-
cloure que, mentre que a la part central de l’Illa 

d’en Reixac les restes constructives es troben 
a menys de 0,5 m de la superfície, els corona-
ments sembla que son més profunds a mesura 
que es troben més cap al nord-oest. 

La prospecció magnètica
El mètode magnètic consisteix a mesurar les 

variacions del camp magnètic terrestre a escala 
local. Aquesta variació es crea per l’efecte dels 
minerals magnètics que componen els materi-
als del subsòl, que actuen com a petits imants. 
El camp magnètic produït per aquests minerals 
s’afegeix al camp magnètic terrestre “global”, i 
produeix variacions identificables. Després d’un 
calibratge del sistema en una zona no altera-
da del jaciment, les estructures que contenen 
menys minerals magnètics que la resta de l’en-
torn (o amb una menor coherència en l’orien-
tació d’aquests) apareixen com a anomalies de 
contrast negatiu i viceversa. Cal tenir en compte 
que a causa de la naturalesa del camp magnètic, 
en què els pols positiu/negatiu de l’imant són 
inseparables, totes les anomalies magnètiques 
presenten una part positiva i una altra de ne-
gativa, encara que provinguin d’un sol objecte.

Així doncs, les estructures constructives de 
pedra tendeixen a ser menys magnètiques que 
l’entorn argilós, la qual cosa permet detectar-les 
amb aquest mètode. Les sitges i les rases, en canvi, 
tendeixen a provocar un contrast positiu si han 
estat amortitzades amb sediments superficials. 
D’altra banda, aquesta tècnica es especialment 
indicada per a la detecció de forns, llars i zones 
de combustió en general. Això es deu al fet que 
la combustió provoca una sèrie de canvis físics i 
químics en els materials que transformen la tra-
ça magnètica dels objectes i provoca anomalies 

Figura 6. El sistema ARP© durant l’adquisició  
de dades a l’Illa d’en Reixac
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magnètiques intenses. Finalment, els elements 
metàl·lics que contenen ferro funcionen com a 
imants permanents i provoquen anomalies in-
tenses que ocupen una àrea notablement superior 
a la grandària de l’objecte i que poden amagar 
altres anomalies menys intenses. Per aquesta raó, 
és un sistema sensible a la contaminació magnè-
tica típica de les zones urbanes; és per això que 
s’utilitza en entorns rurals o periurbans. 

Aplicació a l’Illa d’en Reixac
Cornelius Meyer, Rudolf Kniess i Sandra 

Hauff, de l’empresa alemanya Eastern Atlas, 
van realitzar la prospecció magnètica amb el 
sistema LEA MAX desenvolupat pel seu equip. 
Es tracta d’un sistema modular que permet 
afegir un número variable de sensors en fun-
ció de les necessitats de cada jaciment. En el cas 
de l’Illa d’en Reixac es van utilitzar deu gra-
diómetres del tipus fluxgate amb una llargada 
de 0,5 m i separats entre ells 0,5 m. D’aquesta 
manera, en cada passada es cobreix una am-
plada de 4,5 m amb una alta resolució. Aquest 
sistema es pot portar manualment i està dotat 
d’un posicionament doble mitjançant odòme-
tre i GPS, que li permet un posicionament més 
acurat en zones amb poca cobertura (Fig. 7). 

Amb aquesta metodologia es van cobrir 3,4 
ha, que representen dues terceres parts de la to-
talitat de l’àrea de l’Illa d’en Reixac, amb una re-
solució de 0,5 m × 0,25 m. Els resultats mostren 
que el contrast de les estructures constructives, 
així com dels espais de circulació, és molt ac-
centuat, gràcies al qual s’ha pogut descriure la 
trama urbana de l’assentament. Per altra banda, 

s’han pogut descriure zones termoalterades o 
amb materials diferents i completar la informa-
ció morfològica de les estructures. De la mateixa 
manera que en els altres sistemes, es detecta un 
descens del contrast a la banda nord-oest, que 
s’interpreta com una major profunditat de les 
restes arqueològiques en aquesta àrea.

La prospecció electromagnètica
La prospecció electromagnètica es basa en 

l’emissió d’una ona electromagnètica de baixa 
freqüència al subsòl i en la mesura de la res-
posta generada en el volum de terreny afectat. 

La tècnica consisteix a generar un camp elec-
tromagnètic mitjançant una bobina emissora 
(camp primari), que interactua amb les partí-
cules conductores del subsòl generant corrents 
elèctrics induïts. Aquests, al seu torn, produei-
xen un camp magnètic (camp secundari) que 
pot ser mesurat des de la superfície mitjançant 
una altra bobina receptora. A més, les partí-
cules magnètiques a terra es magnetitzen i, en 
conseqüència, la polarització magnètica també 
contribueix a les característiques del camp mag-
nètic secundari. Això vol dir que amb aquesta 
tècnica es pot obtenir informació de dues lec-
tures, tant de les propietats elèctriques com de 
les propietats magnètiques del subsòl.

Per deduir propietats elèctriques i magnèti-
ques del volum de terreny afectat, es comparen 
les característiques dels camps magnètics pri-
maris i secundaris. El volum de terreny afectat 
depèn de la distància entre les bobines emis-
sora i transmissora, i és més gran quan més 
allunyades són aquestes entre si. A més a més, 
l’orientació relativa de les bobines també afecta 
la profunditat màxima d’exploració.

En cada prospecció s’obté com a resultat un 
mapa de la conductivitat elèctrica i un altre de 
la susceptibilitat magnètica, cosa que permet 
una comparació que pot facilitar la interpre-
tació de les anomalies. A l’Illa d’en Reixac es 
pot esperar que les estructures constructives de 
pedra generin un contrast en ambdós paràme-
tres perquè són menys conductives que l’entorn 
argilós, i també presenten menys susceptibilitat 
magnètica. Per altra banda, les estructures que 
al llarg del temps han acumulat sediments su-
perficials presenten un contrast de susceptibili-

Figura 7. El sistema LEA MAX durant l’adquisició  
de dades a l’Illa d’en Reixac
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tat magnètica, així com les zones amb acumu-
lació de cendres. Per la seva banda, els metalls 
superficials també generen anomalies intenses 
que poden introduir soroll en les dades.

Aplicació a l’Illa d’en Reixac
Philippe de Smedt, del Departament de Ges-

tió del Sòl de la Universitat de Gent (Bèlgica), 
va emprar el sistema Dualem-1S, amb dues con-
figuracions de bobina, que permet dues pros-
peccions alhora. Una primera bobina receptora 
es col·loca a 1 m de la bobina emissora en una 
orientació horitzontal paral·lela (HCP). Una se-
gona bobina receptora es col·loca a 1,1 m en la 
posició perpendicular (PRP). Pel que fa a la con-
ductivitat elèctrica, amb la primera configura-
ció s’obté una profunditat d’exploració màxima 
d’aproximadament 1,5 m, mentre que la segona 
proporciona una profunditat de penetració de 
0,5 m. Per la susceptibilitat magnètica, la pro-
funditat d’investigació és d’aproximadament 
0,6 m per a la configuració PRP i 1 m per a la 
configuració HCP. De totes maneres, la mesura 
de la susceptibilitat amb els instruments EMI 
tenen una resposta de profunditat més compli-
cada que fa que l’últim tingui menys fiabilitat. 

El sistema es va remolcar amb un quad i 
l’àrea d’estudi es va cobrir amb perfils separats 
1 m aproximadament (Fig. 8). El posiciona-
ment de les dades es féu mitjançant un GPS i 
s’utilitzaren sistemes visuals per tal de realitzar 
perfils paral·lels i estar segurs de no deixar es-
pais sense lectura. 

Amb aquesta metodologia es van cobrir 1,9 
ha de l’Illa d’en Reixac. El contrast d’ambdós 
paràmetres va ser correcte i els mapes obtin-
guts mostren resultats complementaris, cosa 
que permet una interpretació creuada. Encara 
que les estructures constructives mostren un 
bon contrast en ambdós paràmetres, es des-
criuen millor en el mapa de conductivitat, en 
especial al sector nord-oest, on, a causa pro-
bablement de la fondària de les estructures, 
el contrast en susceptibilitat és molt feble. En 
canvi, els espais de circulació es descriuen mi-
llor amb el mapa de susceptibilitat magnètica. 
En aquest mapa també es visualitzen anoma-
lies d’alta intensitat atribuïdes en alguns casos 
a espais amb acumulació de cendres. 

3 Resultats preliminars

Durant el workshop es va implementar un Siste-
ma d’Informació Geogràfica, on es van bolcar 
les dades obtingudes en cada sistema, i així es 
va facilitar una lectura creuada d’aquestes. A 
partir d’aquesta aplicació, s’ha iniciat el treball 
d’interpretació conjunta de les imatges obtingu-
des amb els diferents sistemes de prospecció. En 
una primera lectura es pot observar que l’assen-
tament presenta una trama urbana densament 
ocupada, de tendència ortogonal, adaptada al 
relleu i amb un eix de circulació central, docu-
mentat arqueològicament de manera parcial a 
la banda sud durant les excavacions realitzades 
al llarg dels anys noranta del segle xx (Martin 
et al., 1999). Aquest eix de circulació presenta 
una amplada constant de gairebé 4 m i a partir 
d’aquest sorgeixen tota una sèrie d’eixos trans-
versals secundaris, d’amplada lleugerament me-
nor, implantats de manera regular. 

Pel que fa la distribució i a la tipologia de les 
construccions detectades a partir de la pros-
pecció geofísica, hi ha determinades zones amb 
habitatges unicel·lulars disposats en bateria 
que molt probablement constitueixen unitats 
domèstiques independents. Tots presenten una 
planta rectangular, amb l’entrada orientada al 
sud i, segurament, tenen un caràcter multifun-
cional. 

D’altra banda, a la part central destaca un 
conjunt edilici que aparentment presenta unes 
dimensions superiors als mil metres quadrats, 
amb una tipologia arquitectònica i constructi-

Figura 8. El sistema Dualem 1S durant l’adquisició 
de dades a l’Illa d’en Reixac
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va ben coneguda i definida als nuclis d’hàbitat 
d’Ullastret (Codina, Martin i de Prado, 2012, 
p. 76-81). Aquests complexos arquitectònics 
presenten espais multicompartimentats de 
grans dimensions, estructurats a l’entorn de 
grans patis, que utilitzen l’arquitectura por-
ticada per crear elements de transició entre 
els patis i l’interior de les estances. També es 
detecta una tècnica constructiva més acurada 
que a la resta d’edificacions i, en alguns casos, 
un primer pis al qual s’accedeix a través d’es-
cales construïdes amb grans blocs de pedra. 

Com ja s’ha comentat anteriorment, totes les 
prospeccions realitzades indiquen que en algu-
nes zones, sobretot al quadrant nord-oest, les 
estructures es troben a una fondària més pro-
nunciada. A la part central, en canvi, aquestes 
es troben tan sols a 0,40 m respecte de la su-
perfície. Aquest fet fou corroborat amb la rea-
lització d’un sondeig obert durant el workshop, 
amb el qual es va documentar la part superior 
de la muralla oest a 0,90 m de fondària i les es-
tances adossades a 1,75 m. Així doncs, podem 
suposar que el nivell de circulació d’aquestes es 
pot situar entre 2-2,5 m de fondària respecte al 
nivell actual. Aquestes dades ajuden a tenir una 
visió més aproximada de la topografia antiga 
de l’Illa d’en Reixac, on hi hauria un desnivell 
considerable (10 m aproximadament) entre la 
part central i les zones marginals.

Així doncs, des del punt de vista arqueolò-
gic, el treball desenvolupat durant el workshop 
ha suposat l’adquisició de noves i valuoses da-
des relatives al poblat de l’Illa d’en Reixac, amb 
un avenç qualitatiu i quantitatiu en el conei-
xement (urbanístic i topogràfic) d’aquest im-
portant assentament d’època ibèrica vinculat 
indissociablement al Puig de Sant Andreu. 
El complex treball d’interpretació d’aquestes 
dades, encara en curs, ha estat objecte d’una 
presentació preliminar (Dabas et al., 2013) i 
s’està realitzant conjuntament entre l’equip 
d’arqueòlegs i de geofísics participants en el 
projecte amb la voluntat de publicar una mo-
nografia que aplegui el resultat interpretatiu 
global d’aquests treballs. 
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La Fogonussa (Sant Martí de Riucorb). 
Ibers, romans i visigots a la comarca de l’Urgell
Oscar Escala,* Andreu Moya,* Enric Tartera,* Ares Vidal,*  
Núria Armentano,** i Dominika Nociarova**

1. Arqueologia al tram iv del canal 
Segarra-Garrigues

Entre l’estiu de 2009 i la primavera de 2010, 
l’empresa Iltirta Arqueologia SL va dur a terme 
el seguiment i control arqueològic dels treballs 
de construcció del tram iv del canal Segarra-
Garrigues.1

En el desenvolupament d’aquestes tasques 
van ser identificades diverses restes arqueolò-
giques a l’àrea de la Fogonussa (Sant Martí de 
Riucorb, Urgell). Per l’extensió i la dispersió de 
les troballes, i per la diversa naturalesa de les 
restes, creiem més adient referir-nos a aquesta 

zona com a àrea arqueològica que com a jaci-
ment perquè de fet inclou diverses localitza-
cions arqueològiques (Fig. 1). Tal com veurem 
més endavant es concentren en aquest espai 
els vestigis d’un poblat iber, una vil·la romana 
amb diferents forns –de material constructiu 
ceràmic i de calç– i una necròpolis associats, 
i, finalment, un hàbitat visigot associat a un 
camp de sitges i diversos enterraments. En 
definitiva, un complex arqueològic que la in-
tervenció preventiva realitzada no ha esgotat i 
que seria més que interessant reprendre en un 
futur amb un projecte programat de recerca i 
recuperació patrimonial.

** Iltirta Arqueologia SL: iltirtarqueologia@gmail.com

** Antropòlegs Lab / Universitat Autònoma de Barcelona, Unitat d’Antropologia Biològica:  
armentano.nuria@gmail.com

1. El canal Segarra-Garrigues és una obra promoguda per la societat estatal Aguas de la Cuenca del Ebro, SA (Acuae-
bro) –actualment Aguas de las Cuencas de España (ACUAES)–, que, com a promotora, ha sufragat el cost de tots 
els treballs arqueològics. El tram iv del canal s’estén entre els termes municipals de Tàrrega, Verdú, Sant Martí de 
Riucorb i Maldà, comarca de l’Urgell. L’empresa Ingeniería y Proyectos, SA (INYPSA), ha dut a terme la direcció 
d’obra dels treballs de construcció, l’enginyeria Gaena Environment, SL, en realitza l’assistència i el control medi-
ambiental, mentre que Corb UTE (Ferrovial Agromán, SA, Copcisa Construcciones y Obra Pública i Marco Obra 
Pública, SA) és la constructora que els ha executat. No volem deixar passar l’oportunitat d’agrair la col·laboració 
de totes aquestes empreses que, d’una manera o d’una altra, han estat i estan involucrades en alguna de les fases de 
l’execució dels treballs arqueològics. De la mateixa manera, en aquesta nòmina d’agraïments caldria afegir els tècnics 
dels Serveis Territorials a Lleida del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i de l’Ajuntament de 
Sant Martí de Riucorb, que també han estat part activa de tot el procés.

mailto:iltirtarqueologia@gmail.com
mailto:armentano.nuria@gmail.com
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Figura 1. 1: Situació de la Fogonussa a la plana occidental catalana.  
2: Localitzacions a l’àrea arqueològica de la Fogonussa a partir de l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Catalunya, amb indicació de la traça del Canal Segarra-Garrigues
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Els treballs de desbrossament d’aquest petit 
tram del canal començaren el mes de gener de 
2010. En aquesta localització s’observaven en 
superfície diverses restes ceràmiques de filiació 
ibèrica i romana. Les dades recollides a l’In-
ventari del Patrimoni Arqueològic i Paleonto-
lògic de Catalunya (IPAC) i els resultats d’una 
prospecció arqueològica prèvia (López et al., 
2003) ja feien preveure l’aparició de múltiples 
elements arqueològics en l’àrea.

Tots aquests indicis justificaven l’atenció es-
pecial i el control específic de l’indret. Durant 
el transcurs de l’estossada van realitzar-se tot 
un seguit de visites amb l’objectiu de controlar 
el procés d’aixecament de la coberta vegetal 
i de desmuntatge dels marges de pedra seca, 
gràcies a les quals foren localitzades i abalisa-
des les restes de diferents estructures: tombes, 
murs, sitges…, a més d’un parell de forns de 
calç, un d’aquests ubicat a uns 400 m de dis-
tància a l’oest de la principal concentració de 
restes. 

Davant aquestes estructures, va procedir-se 
a l’acurada delimitació amb mitjans mecànics 
i manuals, començant per l’àrea de necròpolis 
i hàbitat i acabant pel forn de calç més allu-
nyat. Aquests treballs van determinar l’existèn-
cia confirmada d’una desena d’enterraments, 
d’una desena de sitges, de tres possibles basses, 
de les restes de dos tancats i dos grans forns. 
Val a dir que, després d’executar-se els treballs 
d’excavació arqueològica, aquesta estimació 
preliminar es va veure incrementada substan-
cialment i significativa. Concretament s’han 
identificat 239 estructures, entre les quals 
destaquen 46 enterraments (EN), 54 fosses 
(FS), 21 sitges (SJ), 12 fosses circulars (FC), 2 
cubetes (CB), 28 murs (MR), 11 llars (LL), 5 
forns (FR), 40 suports de pal (SP), 1 banqueta 
(BQ), 2 paviments (SL), 2 portes (PO), 3 bas-
ses (BS) i 12 estructures indeterminades (ES). 
No descartem que una anàlisi posterior de la 

documentació ens porti a completar i corregir 
aquest inventari d’estructures.

No fou fins al mes d’octubre que s’endegà 
definitivament la intervenció d’excavació pre-
ventiva de la Fogonussa, un cop va ser aprovat 
el pressupost d’intervenció, que s’allargà fins a 
la vigília de Nadal de 2010.2

En aquest sentit, les intervencions arqueo-
lògiques desenvolupades a l’àrea arqueològica 
de la Fogonussa s’afegeixen a la resta d’actua-
cions de documentació del patrimoni cultural 
afectat per la construcció d’aquest tram del 
canal: les excavacions dels jaciments de la Ro-
sella (Tàrrega, Urgell) (Escala et al., 2011a) i de 
Cantorella (Maldà, Urgell) (Escala et al., 2015) 
i la catalogació de diversos elements etnogrà-
fics (cabanes de volta i de teula, estructures 
hidràuliques, un camí murat…) (Picas et al., 
en premsa; Vidal, 2009a i 2009b; Picas et al., 
2010), a més de diverses actuacions paleonto-
lògiques.

En definitiva, el tram iv del canal Segarra-
Garrigues ha requerit una gran quantitat de 
recursos per a la preservació dels valors cien-
tífics dels elements patrimonials directament 
afectats per l’obra. En conseqüència, els diners 
necessaris per a la confecció de les analítiques 
i els estudis que les memòries arqueològiques 
requereixen també són quantitativament im-
portants. Malauradament, aquests pressupos-
tos encara no han estat aprovats i posats a dis-
posició de la recerca. 

El volum dels recursos emprats, sumats als 
necessaris per a confeccionar els estudis, es 
congrien amb la conjuntura econòmica que 
caracteritza el present en contra dels resultats 
de la intervenció. La dramàtica realitat pres-
supostària de les institucions responsables di-
ficulta l’aprovació d’unes tasques que a hores 
d’ara ja haurien d’haver-se realitzat. Encara no 
podem comptar ni amb els estudis antropo-
lògics ni amb les datacions radiocarbòniques 

2. En l’excavació arqueològica van participar com a personal d’Iltirta Arqueologia: Ramon Dalfó, Octavi Esteve, Os-
car Escala, Cristina Garcia, Sergi Gonzàlez, Antoni Llussà, Jordi Martínez, Jordi Mazuque, Andreu Moya, Marta 
Mulet Enric Tartera, Xavier Ulled i Ares Vidal. Des d’aquí els agraïm el seu acurat i esforçat treball en ple hivern de 
la plana.
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necessàries per a comprendre correctament la 
necròpolis, ni s’han estudiat els materials ar-
queològics, de manera que tota aproximació 
cronològica d’aquest text haurà de ser consi-
derada com a preliminar.

Encarem aquesta circumstància amb opti-
misme. Un cop reconeguda per part dels res-
ponsables l’adequació dels mitjans sol·licitats 
a les necessitats del projecte, és només qüestió 
de temps que es resolgui l’encàrrec en benefi-
ci del coneixement sorgit d’aquesta excavació 
arqueològica.

2. L’àrea arqueològica  
de la Fogonussa

L’àrea arqueològica de la Fogonussa es localitza 
en una serra lleugerament elevada a la dreta del 
riu Corb, just abans que aquest canviï de direc-
ció cap al nord i desdibuixi el seu curs delimitat 
en la immensa i oberta plana d’Urgell (Fig. 1).

La seva localització en les primeres serres 
urgellenques li dóna un excel·lent control vi-
sual sobre la plana, la vall del Corb i la seva 
confluència amb la riera de Maldanell. Des-
coneixem el valor i la rellevància històrica de 
les possibles comunicacions des de la plana 
d’Urgell cap a la Conca de Barberà, l’Anoia i 
l’Alt Camp per les valls del Corb i de Malda-
nell. Tanmateix l’amplitud diacrònica de les 
diferents ocupacions de la Fogonussa així com 
dels jaciments arqueològics de les immediaci-
ons fan pensar que el seu emplaçament hi deu 
tenir quelcom a veure. 

La història sobre el descobriment per l’ar-
queologia científica de la Fogonussa es troba 
excel·lentment explicada al treball d’Ignasi 
Garcés i de Miquel Torres (2011) sobre alguns 
materials epigràfics del jaciment. El 1912 va ser 
publicada la notícia de la troballa d’uns mo-
saics policroms de la vil·la romana del Vilet. 
Això provocà una expedició a la comarca per 
part de Joaquim Folch i Torres, que aprofità 

per excavar en diferents jaciments, entre d’al-
tres la Fogonussa. Posteriorment, el 1915, hi 
excavaren Agustí Duran i Sanpere i Josep Co-
lomines (Saula, 1993). Aquestes excavacions 
antigues foren continuades per mossèn Sanç 
Capdevila (Torres, 2006), que acabà aplegant 
una col·lecció que només s’ha pogut conservar 
de manera parcial i dispersa.

3. La intervenció arqueològica 
preventiva de l’any 2010

La nostra intervenció arqueològica ha estat òb-
viament condicionada per la naturalesa pre-
ventiva de l’operació. S’ha excavat en els espais 
afectats per l’obra i tenint en compte els graus 
d’afectació de cada punt. La línia central del 
canal principal Segarra-Garrigues passava per 
la part superior de la serra, a uns 150 m al nord 
de l’esperó del poblat ibèric i a encara més dis-
tància de la vil·la romana. Les restes conegudes 
de la necròpolis, però, es trobaven a tocar de 
l’espai d’afectació. Prop del final de la serra el 
traçat del canal girava cap al sud per a traves-
sar la vall del Corb molt a prop del lloc on es 
va excavar un forn de material de construcció 
ceràmic l’any 1985 (Camps, 1989) (Fig. 1).

Els treballs de neteja i delimitació posaren al 
descobert una dispersió d’estructures arqueolò-
giques sobre l’espai d’intervenció. A convenièn-
cia del registre arqueològic, van ser organitzades 
en quatre zones diferents (Fig. 2A, 2B, 2C): 

—Zona 1: Àrea compresa aproximadament 
entre els PQ 58+850 i PQ 58+9003 (UTM 
ETRS89 31N E 336.365, N 4.602870). En 
aquesta zona s’han identificat tres basses 
d’època ibèrica, una àrea de necròpolis pos-
siblement visigoda amb tretze enterraments 
i diversos elements d’arquitectura també 
d’època visigoda.

—Zona 2: Àrea localitzada a l’entorn del límit 
meridional del tram de traça del canal com-

3. Els PQ, acrònim de punt quilomètric, és un referent de localització emprat pel projecte d’obra i que es molt pràctic 
en temps d’execució. S’expressa en quilòmetres+metres i serveix per a consignar a quina altura del canal es localitza 
un element. El tram iv s’inicia al PQ 41+530 i acaba al PQ 62+530.
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Figura 2A.  
1 i 2: Vistes generals de la 
traça i la localització de les 
estructures.  
3: Vista zenital amb 
indicació de les estructures 
principals

Figura 2B.  
Planta de la zona 1
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près aproximadament entre el PQ 58+960 
i el PQ 59+000 (UTM ETRS89 31N E 
336.270, N 4.602822). En aquesta zona s’ha 
identificat una àrea d’hàbitat amb nombro-
ses restes arquitectòniques d’època visigo-
da que tenen continuïtat més enllà del límit 
d’expropiació.

—Zona 3: Àrea localitzada a la part central 
del tram de traça del canal comprès entre el 
PQ 58+950 i el PQ 59+000 (UTM ETRS89 
31N E 336.280, N 4.602840). En aquesta 
zona han aparegut una àrea de necròpolis 
tardoromana i visigoda amb trenta-set en-
terraments, un gran forn de calç romà i una 
gran concentració d’estructures visigodes 
d’hàbitat i d’emmagatzematge.

—Zona 4: Localització emplaçada a l’entorn 
del PQ 59+580. En aquest punt s’ha localit-
zat un forn de calç d’època romana.

Les zones 1, 2 i 3 estarien localitzades en el 
suau vessant que des del cap de la serra descen-
deix en direcció nord. Entre la zona 2 i la zona 
3 es localitza un aflorament de roca sorrenca 
que de ben segur definí funcionalment l’espai 
i condicionà l’emplaçament de les diferents es-
tructures al llarg de la història. 

Tot i que aquesta zonificació ha estat útil a 
l’hora de realitzar l’excavació, la presentació 
dels resultats es realitzarà de forma diacrònica.

4. Les estructures d’època ibèrica 
(s. iv-ii a. de la N. E.)

Entre les estructures ibèriques documentades 
a l’excavació destaquen tres grans basses loca-
litzades a la zona 1. Les dues primeres (BS-10 i 
BS-11) es troben a tocar i presenten caracterís-

Figura 2C.  
Planta de les zones 2 i 3
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tiques i dimensions similars. Foren construïdes 
amb un buidament de planta arrodonida prac-
ticat sobre les margues i folrat per una cuida-
da elevació en pedra, lleugerament atalussada. 
La bassa BS-11 és la més circular de les tres 
i mesura entre 3,60 i 4 m de diàmetre i poc 
menys d’1,20 m de profunditat conservada. La 
bassa BS-10 és una mica més gran i de planta 
més allargada. Mesura 4,7 m de llarg i 3,20 m 
d’ample, amb poc més d’1 m de profunditat 
conservada. En la seva elevació oriental pre-
senta el que podria ser un esglaonament en la 

disposició de les pedres que en facilitaria l’ac-
cés a l’interior (Fig. 3).

L’estratigrafia interior d’ambdues basses 
sembla que suggereixi que van ser reblertes de 
manera gradual de resultes d’una sedimenta-
ció provocada per agents naturals. Els elements 
de cultura material ens indicarien que aquesta 
amortització possiblement dataria de finals del 
segle iv a. de la n. e.

La tercera bassa (BS-189), situada a uns 
25 m al sud-est, és similar quant a la tècnica 
constructiva encara que una mica més gran 

Figura 3. Vistes i secció de les basses ibèriques BS-10 i BS-11

Figura 4. Vista i secció de la bassa ibèrica BS-189
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de dimensions. De planta ovalada, mesura 5,5 
m de llarg i 3,5 m d’ample, i entre 0,9 i 1,20 
m de profunditat conservada. També presenta 
un arranjament en la seva elevació septentrio-
nal per a permetre-hi el descens. Els materials 
arqueològics del seu interior suggereixen una 
amortització més tardana que les dues anteri-
ors, possiblement al darrer quart del segle ii a. 
de la n. e. (Fig. 4).

Molt a prop d’aquestes estructures s’han 
identificat diversos murs en sentit sud-est-
nord-oest que creuen la zona transversalment. 
Són unes elevacions molt arrasades que, talla-
des de forma intermitent, només conserven 
íntegrament la primera filada. A més, només 
presenten paramentada llur cara exterior, cosa 
que fa pensar que funcionarien com una mena 
de marge o espona. La presència de materials 
ibèrics en els contexts estratigràfics de neteja 
i delimitació podria suggerir-nos una datació 
dins aquest horitzó cronològic, tot i que no és 
un argument concloent.

A la zona 3 s’ha documentat l’existència 
d’una sola estructura d’època ibèrica. Es trac-
ta de FS-149, una fossa de planta circular que 
apareix descontextualitzada.

A l’hora d’interpretar el conjunt d’estruc-
tures d’època ibèrica aparegudes en la nostra 
intervenció cal avançar primer la idea que ens 
trobaríem en un espai periurbà. Per tant, el 
conjunt de restes ibèriques caldria posar-lo 
més aviat en relació amb l’explotació agrícola 
i ramadera que no pas amb un espai d’hàbi-
tat. Les basses recollirien l’aigua superficial que 
baixaria pel vessant i la conservarien ja sigui 
per a irrigar manualment un petit hort de les 

immediacions ja sigui per a abeurar la cabanya 
animal, o ambdues coses.

Es coneixen força exemples de basses i cis-
ternes amb les quals contextualitzar les tres 
localitzades a la Fogonussa (Oliach, 2010; Gar-
cés, 2012). A diferència de les de la Fogonussa, 
aquestes són estructures localitzades a l’inte-
rior dels poblats de la prehistòria recent a les 
riberes del Segre i el Cinca, amb exemples des 
del bronze final fins a època ibèrica.4 S’ha po-
sat en relleu la profusió i antiguitat d’aquestes 
estructures a la plana occidental catalana en 
relació amb l’igualment antic i profús protour-
banisme d’aquest territori (Junyent, Lafuente 
i López, 1994; López, 2000), tal com posen en 
relleu les síntesis més recents.

Tot i que el patró d’implantació d’aquestes 
estructures acostuma a tenir un paper central 
o integrat en l’urbanisme dels poblats on es lo-
calitzen, hi ha casos –com els que presentem en 
aquest treball o com els que van ser localitzats 
al poblat de la Rosella (Tàrrega, Urgell) (Esca-
la et al., 2011a)– en què aquestes estructures 
apareixen en la perifèria de l’hàbitat. Aquests 
espais en època ibèrica no són tan coneguts 
com voldríem.5 Les excavacions programades 
rarament hi incideixen i les intervencions pre-
ventives no acaben tenint l’explotació científica 
que es mereixen. Caldrà al seu moment incidir 
en aquest aspecte per a ajudar a caracteritzar 
la capacitat de les comunitats protohistòriques 
de modular el paisatge que envolta els assen-
taments. Antropitzarien l’espai mitjançant 
estructures que, com seria el cas de les basses, 
permetrien aprofitar millor els recursos hídrics 
per a l’explotació agropecuària.

4. Els referents regionals de basses més antigues corresponen a comunitats del Grup del Segre-Cinca II (1250-950 
cal. ANE) a Safranals (Fraga, Baix Cinca) (Montón, 1988; Rodanés i Montón, 1990) i al Regal de Pídola (Tamarit 
de Llitera, Baix Cinca) (Barril et al., 1982). Durant la primera edat del ferro es datarien els exemples de La Codera 
(Alcolea de Cinca, Baix Cinca) (Montón, 2003-2004) i Tossal de les Tenalles (Sidamon, Pla d’Urgell) (Marí i Garcés, 
1988; Garcés et al., 1993). Ja en època ibèrica trobem basses a Roques de Sant Formatge (Seròs, Segrià) (Junyent, 
1973), a Estinclells (Verdú, Urgell) (Asensio et al., 2005), a la Pleta (Belianes, Urgell), a Gebut (Soses, Segrià) i al 
Pilaret de Santa Quitèria (Fraga, Baix Cinca) (Querre i Pita, 1971). A la fortalesa dels Vilars s’hi pot afegir el cas 
singular del monumental pou central (Arbeca, Garrigues) (Junyent et al., 2011).

5. Exemples de com aquest panorama està començant a canviar són el col·loqui internacional “El paisatge periurbà 
a la Mediterrània occidental durant la protohistòria i l’antiguitat”, realitzat a Tarragona del 6 al 9 de maig de 2009 
(Belarte i Plana, 2012), o l’abundant bibliografia entorn de l’arqueologia del paisatge.
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Un altre aspecte a explorar seria el caràc-
ter comunitari o particular d’unes estructu-
res de dimensions limitades i situades fora 
vila. A més, en els casos de la Fogonussa i la 
Rosella, ens trobem amb la presència múl-
tiple i simultània d’aquestes estructures en 
pocs metres. 

Una altra possibilitat suggeridora seria que 
l’ús de les estructures múltiples tingués relació 
amb l’activitat artesanal i no amb l’agropecuà-
ria. Aquest darrer aspecte és més plausible per 
a entendre el fenomen de les basses a la Rosella 
que a la Fogonussa, tant per una qüestió de 
proximitat amb l’hàbitat com per la quantitat i 
la disposició de les estructures en l’espai. Sobre 
aquesta hipòtesi plana la interessant reflexió 
quant al grau de diversificació de les activitats 
productives al món rural ibèric i com l’arte-
sanat podria tenir un paper rellevant inclús 
enmig del paisatge agrari, la qual cosa podria 
significar una economia més integrada i un 
sistema productiu amb una fractura entre el 
camp i la ciutat menys visible.

5. Els forns de calç d’època romana 
(s. ii-iii de la N. E.)

L’ocupació romana de la zona 3 es troba evi-
denciada primerament per un gran forn de 
calç (FR-5). Aquesta estructura de producció 
es conserva pràcticament íntegra: des de l’olla 
de cocció al passadís d’accés a la fogaina. L’olla 
del forn és de secció troncocònica inversa, amb 
un diàmetre a la base de 3,40 m i de 4,20 m a 
la part més alta conservada (Fig. 5). A la base 
de l’olla, un túnel connecta amb la boca i el 
passadís d’accés per habilitar-hi la cambra de 
combustió delimitada per una mena de ban-
queta correguda al llarg de la paret sobre la 
qual es bastiria la volta de pedra calcària que es 
coïa i es convertia en calç. El forn fou abando-
nat i reblert amb materials de rebuig, entre els 
quals s’han recuperat diverses ceràmiques que 
situarien l’amortització a l’entorn dels segles 
ii-iii de la n. e.

Una estructura quasi idèntica en funció, 
morfologia i dimensions (FR-85) va aparèi-

Figura 5. Vistes, planta i seccions del forn de calç romà FR-5
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xer 400 m més a l’oest, on la línia del canal 
descendeix pel vessant per a travessar la vall 
del riu Corb. Aquest cop el seu interior apa-
reix reblert parcialment amb els materials de 
la darrera encesa. De manera inexplicable el 
forn fou abandonat amb part de la seva càrrega 
a dins (Fig. 6). 

Segons la nostra opinió, ambdues estructu-
res podrien ser sincròniques i estar en relació 
amb la propera vil·la romana de la Fogonussa. 
Creiem que els forns respondrien a la necessitat 
d’emprar-ne l’una o l’altra depenent del sentit 
del vent. Mentre que l’una està oberta a nord 
(FR-5), l’altra es troba oberta a sud (FR-85).

Els forns de calç són un tipus d’estructura 
que ha restat emprat des d’època romana fins 
a època contemporània sense massa canvis tec-
nològics. Això fa que aquest tipus d’estructura 
abundant en el paisatge rural català no sigui 
fàcilment identificat com a romà en prospec-
ció.

D’exemples de forns de calç d’època roma-
na a Catalunya en trobem quatre a la vil·la 
romana de la Burguera (Salou, Tarragonès) 

(Bosch et al., 2009), que es posen en relació 
amb l’abandonament i amortització de les es-
tructures de la vil·la. Un conjunt d’almenys 
set forns de calç també d’època romana i molt 
similars a aquests de la Fogonussa van ser ex-
cavats al Bosc de la Torre de Bac (Fornells de 
la Selva, Selva) (Augé et al., 2009) en el marc 
de les obres de construcció del tren d’alta ve-
locitat.

6. Els enterraments de la Fogonussa 
(s. iii-vi de la N. E.)

En l’espai intervingut durant les nostres ex-
cavacions dins l’àrea arqueològica de la Fogo-
nussa s’han pogut identificar fins a 46 enterra-
ments en dues zones ben diferenciades –14 a la 
zona 1 (Fig. 7) i 32 a la zona 3 (Fig. 8). Aquests 
enterraments corresponen majoritàriament a 
inhumacions primàries, principalment d’un 
únic individu enterrat en decúbit supí, i ori-
entades en sentit oest-est (Fig. 9). Excepcio-
nalment, en dos casos l’orientació és nord-sud 

Figura 6. Vistes, planta i seccions del forn de calç romà FR-85
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Figura 7. Vistes i planta de les inhumacions de la zona 1

Figura 8. Planta de les inhumacions de la zona 3
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i en un enterrament és en decúbit lateral. A 
excepció d’un cas –arracada–, tots els enter-
raments es presenten amb absència d’aixovar 
o d’elements de vestimenta, cosa que limita 
considerablement tant la caracterització cro-
nocultural de les tombes com la lectura inter-
pretativa del conjunt.

Morfològicament, el tipus d’enterrament 
més corrent localitzat és el de fossa simple 
sense coberta, conservada amb 27 casos do-
cumentats; el següent correspon a les fosses 
simples cobertes per lloses de pedra, amb 9 
casos. En 5 ocasions s’han documentat te-
gulae a l’enterrament, ja sigui formant part 
d’una coberta plana (1), a dues vessants (2), a 
la capçalera (1) o a la base (1). Finalment, en 4 
casos s’ha documentat elevació de pedra que 
delimita la fossa i absència de coberta con-
servada i en un únic cas elevació en pedra i 
coberta de lloses.

L’estudi antropològic de camp del material 
ossi permet aportar algunes consideracions 
que a mesura que avanci l’estudi de labora-
tori caldrà completar. El material esquelètic 
procedeix de 44 tombes –dues no presentaven 

ossos–, i correspon a un número mínim de 46 
individus. D’aquests individus, 37 pertanyen 
a la categoria d’adults (més de vint anys) i 9 a 
la categoria de subadults, 6 d’ells amb menys 
de cinc anys d’edat. Pel que fa al diagnòstic 
de sexe, 12 esquelets corresponen a individus 
femenins o probablement femenins, i 15 a mas-
culins o probablement masculins. L’estudi de 
les restes al laboratori permetrà aportar dades 
sobre el diagnòstic sexual d’alguns dels esque-
lets dels quals no va ser possible fer la determi-
nació de sexe sobre el terreny. També serà pos-
sible establir d’una manera més aproximada 
l’edat dels individus, així com caracteritzar-ne 
les possibles patologies dels esquelets.

Totes les tombes documentades, excepte 
dues (EN-3 i EN-143), corresponen a enter-
raments primaris individuals, que originàri-
ament acollien un únic individu disposat en 
decúbit supí. S’ha documentat un cas de dis-
posició en decúbit lateral, que correspon a l’in-
dividu més petit del grup (EN-55). La posició 
de les extremitats superiors és variable, però 
domina l’extensió de braços amb les mans als 
costats, o a nivell abdominal. 

Figura 9. Vistes dels enterraments: 1, EN-33; 2, EN-163; 3, EN-36, i 4, EN-58 
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Sobre els aspectes rituals relacionats amb 
aquests enterraments cal destacar que la pro-
ximitat de turmells i genolls en els esquelets 
podria interpretar-se com a indici de l’ús ge-
neralitzat de mortalla. Les fosses s’orienten en 
sentit oest-est, amb una certa variabilitat de-
penent aparentment del pendent del vessant. El 
cadàver es disposa amb el cap a l’oest.

Pel que fa a la tafonomia, s’han observat al-
teracions notables en tres sentits: quant a la 
cortical –en forma d’estries, rugositats, solcs i 
degradació general de l’os–; quant a la posició 
del material –afectant la situació original dels 
elements esquelètics–, i quant a fractures, en 
principi totes pòstumes i relacionables amb la 
destrucció parcial d’algunes tombes a causa de 
les remocions posteriors i l’ús continuat de la 
zona. En aquest sentit, l’índex de preservació 
i conservació òssia varia segons l’enterrament. 
Alguns arriben a un percentatge proper al 
90 % –pràcticament tot l’esquelet complet–, 
mentre que d’altres es troben representats úni-
cament per algun element esquelètic.

Des del punt de vista paleopatològic, és des-
tacable la presència repetida d’alteracions de 
tipus degeneratiu, en forma d’exostosis a les 
articulacions i corones osteofítiques a nivell de 
l’esquelet axial. El desgast dentari dels indivi-
dus adults és també important. Les línies de 
l’estudi antropològic del material se centren en 
l’anàlisi paleodemogràfica, la caracterització 
morfomètrica i l’estat de salut del grup. 

Pel que respecta a la paleopatologia, el més 
important, en l’estat actual de la recerca, ha es-
tat la troballa d’una calcificació pelviana entre 
les restes de l’individu de l’EN-87 (Armentano 
et al., 2012) (Fig. 10). Es tracta d’una massa 
esfèrica d’uns 44 mm de diàmetre màxim, 
que concretament es va trobar en contacte 
amb l’espina isquiàtica i el marge inferior de 
la branca púbica del coxal dret. L’estudi ruti-
nari de les restes esquelètiques de l’individu 
indica que corresponen a una dona d’una edat 
entre els trenta i els quaranta anys, sense altres 
anomalies ni patologia esquelètica. 

La calcificació de l’esquelet EN-87 va obser-
var-se a camp i directament va ser recollida i 
portada a l’Institut de Medicina Legal de Ca-
talunya per tal de fer-ne una observació mit-

jançant raigs X i de valorar-la conjuntament 
amb metges. Després de la neteja al laboratori 
es va poder observar que en realitat es tracta-
va d’una peça de forma esfèrica incompleta i 
buida, semblant a la closca d’un ou, amb unes 
parets summament fràgils (Fig. 11). Externa-
ment presentava una protuberància que per 
la part interna corresponia a una adherència 
òssia amb dues dents enganxades. Entre el se-
diment de l’interior es van recuperar dues pe-
ces dentals més, i un fragment petit d’os. Les 
imatges de la tomografia indicaven la fragilitat 
de les parets, i mostraven que realment engan-
xades a l’interior de l’estructura hi havia dues 
corones dentals amb la seva arrel. 

Tot i que el diagnòstic de les calcificacions 
pelvianes o abdominals en paleopatologia pot 
ser complicat, en aquest cas, tant la localització 
de la peça com les característiques macroscò-
piques, les imatges de la tomografia, i sobretot 

Figura 10. Vistes de l’enterrament EN-87  
en diferents moments de la seva excavació.  
Vegeu entre les pelvis el teratoma ovàric in situ
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el fet de trobar dents a l’interior, permet que el 
diagnòstic es resolgui de forma senzilla, com 
un cas inequívoc de teratoma ovàric. El nom 
de teratoma deriva de la paraula grega téras, 
que significa ‘monstre’, i respon a la caracte-
rística d’aquest tipus de tumor benigne de re-
produir al seu interior diferents tipus de teixit 
humà (pèl, ossos, dents…). 

En paleopatologia hi ha pocs casos sobre 
calcificacions pelvianes o abdominals, proba-
blement perquè el seu reconeixement és difícil, 
i durant l’excavació arqueològica les calcifica-
cions poden considerar-se erròniament com a 
pedres ordinàries i ser descartades. De terato-
mes antics a Europa només n’hem trobat pu-
blicat un (Charlier et al., 2009), procedent de 
la ciutat de Roma, al jaciment de Via Lucrezia 
Romana, datat al segle iii de la n. e. 

L’anàlisi radiocarbònica de l’esquelet de EN-
87 ens ha aportat una datació que apunta a fi-
nals del s. v de la n. e. Per tant, la calcificació 
abdominal trobada a la Fogonussa podria ser 
un dels teratomes més antics coneguts a Euro-
pa. La troballa és sens dubte excepcional, tant 
per la seva etiologia com per la seva antiguitat.

En l’estat actual de la nostra anàlisi, sense 
aixovars i sense haver-se pogut completar la sè-
rie radiocarbònica prevista, mantenim la hipò-
tesi de treball que considera que la major part 
d’aquests enterraments dataria d’època bai-
ximperial (segle iii-v de la n. e.), recolzant-nos 
en la datació radiocarbònica de l’enterrament 
amb teratoma. Algunes de les tombes, possi-
blement les de la zona 1, corresponguin a una 

cronologia posterior. La morfologia dels enter-
raments i algun element de cultura material 
localitzats podria suggerir una certa continu-
ïtat cap al segle v o vi si tenim en compte la 
cronotipologia de les sepultures proposada per 
Jordi Roig i Josep Manuel Coll (2012).

A l’hora de valorar i interpretar correc-
tament aquests enterraments, creiem que 
cal relacionar-los amb la vil·la romana que 
s’ubica al vessant sud de l’espai intervingut i 
de l’hàbitat visigot. A més de les dues zones 
d’enterrament localitzades en la nostra in-
tervenció, es poden observar indicis d’altres 
zones d’enterrament en direcció sud: tegulae, 
lloses i alguna peça monolítica que recorda 
una tapadora de sarcòfag i alguna tomba sec-
cionada pels treballs agrícoles. Tots aquests 
elements es troben fora dels límits de la nostra 
intervenció i no van poder ser avaluats arque-
ològicament.

7. L’ocupació d’època visigoda  
(s. vi-vii de la N. E.)

Pel que respecta a l’ocupació visigoda, és, de 
totes les fases, la que presenta un registre més 
complex i extens (Fig. 12). De manera general 
podríem dir que en aquesta intervenció s’han 
pogut documentar quatre fenòmens diferents 
dins l’horitzó visigot. A l’existència d’enterra-
ments, se li afegeix una ocupació amb cabanes 
excavades parcialment al subsòl i construïdes 
amb materials peribles. En un moment que 
creiem posterior s’organitza l’hàbitat amb la 
construcció d’un barri –encara mal conegut– 
en què es documenta el que semblaria un car-
rer amb una claveguera i diferents murs i, uns 
metres més al nord-est, un edifici exempt. El 
quart fenomen que s’ha pogut documentar és 
l’existència de sitges associades a ambdues fa-
ses d’ocupació. Aquestes observacions s’han fet 
en les tres zones intervingudes.

S’ha pogut documentar superposició d’es-
tructures sobretot a la zona 3, qüestió que re-
sultarà molt interessant de cara a establir una 
seqüència estratigràfica dins l’ocupació visigo-
da que encara no podem afinar cronològica-
ment. Cal entendre, doncs, el caràcter provisi-

Figura 11. Les restes del teratoma ovàric provinents 
de l’enterrament EN-87 un cop netes al laboratori
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onal i subjecte a revisió de les afirmacions que 
vindran a continuació. 

Dins la seqüència de les estructures visigo-
des de la zona 3 sembla que les més antigues 
correspondrien a múltiples estructures (fosses, 
suports de pal…) associades a grans retalls que 
sembla que les organitzin o les continguin. 
Per això, s’han aïllat almenys quatre conjunts 
d’estructures, que s’interpreten com a petites 
àrees de producció i d’ocupació. Aquests espais 
s’han identificat com a conjunts funcionals 
CFI-1, CFI-2, CFI-3 i CFI-4 i es caracteritzen 
per l’existència de diversos àmbits d’ús amb 
relació a la presència de diferents tipus d’es-
tructures antròpiques de producció i d’emma-
gatzematge: llars i estructures de combustió, 
fosses, sitges… Si bé no s’han documentat ras-
tres evidents de sistemes de cobertura, sí que 
s’han identificat retalls que defineixen àrees 
d’ocupació, alineaments de forats de pal que 

delimiten espais i, en algun cas, l’existència de 
traces d’elevacions de murs en pedra o en terra 
que tanquen aquests àmbits. En aquest sentit, 
cal considerar que aquests conjunts correspon-
drien a evidències de cabanes, habitatges o àm-
bits bastits parcialment amb materials peribles. 
Més endavant s’abordarà en detall la complexa 
seqüència constructiva i es podrà caracterit-
zar amb més precisió cronològica i funcional 
aquesta fase. En algun cas s’ha pogut observar 
que aquestes ocupacions són posteriors a al-
guns enterraments del sector i altres anteriors.

El principal element d’època visigoda es tro-
ba constituït per les restes arquitectòniques d’un 
gran edifici d’interpretació encara imprecisa, 
que constitueix el sector 3/2. Aquesta edificació 
podria correspondre a alguna construcció de ti-
pus rural (mas, tancat, explotació del camp…). 
Es tracta d’una obra de planta quadrangular 
compartimentada en almenys quatre àmbits i 

Figura 12. Vistes de les estructures visigodes a la zona 3.  
1, Vista dels retalls rectangulars que defineixen els diferents conjunts funcionals.  
2, Vista de l’acumulació d’estructures a la zona 3.  
3, Vista d’una habitació de l’edifici visigot
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que sembla que gaudeix d’un espai estructurat 
davant la seva façana, atesa la distribució de 
forats de pal i fosses que s’hi han documentat. 
El conjunt presenta poques o nul·les evidències 
d’estructures d’hàbitat (llars de foc, forats de 
pal…). L’immoble es basteix directament sobre 
les restes de tres enterraments de la necròpolis 
tardoromana i sobre les restes d’almenys dues 
estructures de combustió i una gran fossa que 
podríem datar de la primera ocupació visigòtica.

Al voltant d’aquest edifici visigot, en l’àrea 
definida com a sector 3/1, s’estén tota una zona 
d’emmagatzematge i diverses petites zones de 
producció i d’ocupació. L’àrea d’emmagatze-
matge es troba formada per una sèrie de fosses 
antròpiques de diversa naturalesa (sitges i fos-
ses), excavades al subsòl de margues i de pedra 
calcària que, en general, repeteixen les mor-
fologies típiques en jaciments d’aquesta mena 
(troncocòniques, cilíndriques, còncaves…). Els 
conjunts funcionals adossats contra la veta de 
pedra sembla que no tenien parets mitgeres 
i només en algun dels casos s’han identificat 
forats de pal per a l’aixecament de paravents o 
cobertes més o menys estables. La gran quan-
titat de cendres que constituïen els paviments 
d’aquests petits espais poden identificar-los 
com a espais productius (Fig. 13). 

Els retalls documentats a la zona 3/1, que 
han estat identificats com a conjunts funcio-
nals, correspondrien segurament a construc-
cions d’hàbitat i a estructures de producció 
tal com ja va ser interpretat per Alfonso Vigil-
Escalera (2000) als assentaments de Gózquez 
de Arriba (S. Martín de la Vega, Madrid) i La 
Indiana (Pinto, Madrid) i, més a prop, com 
han estat interpretades per Jordi Roig i Joan 
Manuel Coll (2010) les estructures aparegudes 
a la Plaça Major de Castellar del Vallès (Caste-
llar del Vallès, Vallès Occidental).

Possiblement totes les restes excavades cor-
respondrien a un espai perifèric d’una ocu-
pació d’hàbitat més concentrada, situada fora 
dels límits de la intervenció en la seva banda 
sud. Atenint-nos a la tipologia d’assentaments 
rurals i poblats tardoantics de Jordi Roig 
(2009), si ens plantegéssim en quina de les ca-
tegories encaixa millor la Fogonussa, hauríem 

d’incloure-la en la d’assentaments i poblats 
amb precedent baiximperial. Els indicis sobre 
aquesta ocupació romana són múltiples –pa-
viments d’opus signinum i una significativa 
col·lecció de materials– tot i que de moment 
només se n’hagin excavat arqueològicament 
forns i enterraments.

 L’estudi detallat de la Fogonussa per-
metrà caracteritzar un exemple d’assentament 
rural d’aquest període, encara tan mal cone-
gut, i que, complementat amb els resultats de 
les recents intervencions del Tossal del Moro 
(Castellserà, Urgell) (Escala et al., 2011b), do-
narà un nou aire al coneixement de l’Urgell en 
època visigoda. 
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La muralla de Roda Ciutat.  
Visigots i carolingis al jaciment de l’Esquerda  
(les Masies de Roda, Osona)*

Imma Ollich i Castanyer,** Montserrat de Rocafiguera i Espona,**  
Albert Pratdesaba i Sala** i M. Àngels Pujol i Camps**

  Resum

Les darreres intervencions arqueològiques 
dutes a terme al llarg del 2012 i 2013 al jaci-
ment de l’Esquerda han permès la descoberta 
d’una muralla de més de 80 m de longitud1 i 
2,7 m d’amplada, amb un parament de grans 
carreus irregulars units amb morter de calç. 
A més de la torre situada a l’extrem est de la 
muralla, s’han localitzat dues noves torres cap 
a l’oest, la darrera amb una entrada en angle. 
La tipologia dels paraments, la ceràmica i al-
tre material arqueològic associat apunten cap 
a una cronologia de construcció i ús entre els 
segles v i viii dC, amb una destrucció a inicis 
del segle ix dC. Tot plegat conforma un con-
junt defensiu que tanca l’accés a la península 
sobre el Ter, que permet identificar-lo com la 
Roda Ciutat esmentada als Annals Reials de 
l’emperador carolingi Lluís el Pietós, fill de 

Carlemany. A finals del segle viii i inicis del 
ix dC l’Esquerda-Roda era el centre de la línia 
de defensa establerta pels francs al llarg del riu 
Ter davant dels musulmans, per tal de protegir 
Girona i els passos pirinencs, i avançar cap a 
Barcelona.

  Abstract

Recent findings during the 2012-2013 archae-
ological seasons in the iberian and mediaeval 
site of L’Esquerda have shown a great fortress 
of about 80m long and 3 m wide, with some 
squared towers, made in local stones joined 
with clay mortar. This wall protects an ancient 
village, mentioned in mediaeval documents as 
‘Roda Civitas’, placed on a meander of the ri-
ver Ter, in the centre of Catalonia. According 
to the archaeological evidences, this fortress 

** El present article forma part del Projecte d’estudi, consolidació i restauració de la muralla de l’Esquerda, dut a terme 
mitjançant el Conveni Caixes entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i La Caixa. I també 
del Projecte DGICYT HAR2012-36497, aprovat i finançat pel Ministeri d’Economia i Competitivitat.

** Universitat de Barcelona, GRAMP- UB, Fundació Privada l’Esquerda.

1. Cal remarcar que la continuació de la campanya al llarg del 2014 ha permès delimitar la longitud total de la muralla 
en 140 m, arribar fins al cingle sobre el Ter per l’oest i localitzar-hi una nova torre.
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might have been built up between 5th – 8th 
Centuries AD, and its destruction can be da-
ted back to the beginning of 9th Century AD. 
In this time l’Esquerda was a critical place for 
the global Carolingian strategy of establishing 
the ‘Marca Hispanica’ at the south of Frankish 
Empire, to defend the Pyrenees and the city of 
Girona (785) against Muslims, and to advance 
to Barcelona.

  Introducció

El jaciment de l’Esquerda, situat sobre un 
meandre del riu Ter, a llevant de la comarca 
d’Osona, ha estat sobretot conegut pel seu as-
sentament ibèric i pel poblat medieval entorn 
de l’església de Sant Pere de Roda. Ara bé, el 
projecte de restauració de la muralla, i les tro-
balles al seu entorn, han permès definir dues 
noves fases de l’assentament, la fase visigòtica 
i la carolíngia. Aquesta descoberta, a més de 
proporcionar visibilitat arqueològica a la infor-
mació documental ja coneguda per al període, 
ha permès entendre el jaciment des del punt de 

vista defensiu, estratègic i territorial, de mane-
ra que la fortalesa i el seu territori esdevenen la 
raó de ser de l’assentament, a través dels dife-
rents períodes de la seva llarga història.

1. El substrat ibèric

El paper i el sentit de la Roda ciutat visigòtica 
no es podria entendre sense conèixer el substrat 
ibèric del jaciment, que explica la seva continu-
ïtat d’ocupació des de la fi de la prehistòria, i 
que permet entendre la funció de fortalesa que 
té l’assentament des dels seus orígens, i també el 
significat que té en relació amb el seu territori.

A l’època ibèrica, l’Esquerda va ser un 
oppidum ausetà molt potent. Les darreres 
excavacions sembla que posen de manifest 
una ocupació continuada des del període del 
bronze final, amb evidències de la fase del pri-
mer ferro i la fase ibèrica antiga (Rocafigue-
ra, Ollich i Ocaña, 2011). Aquests períodes, 
encara en curs d’estudi, posen en evidència 
la importància de la fortalesa a partir de la 
segona meitat del segle v aC. En aquest mo-

Figura 1. Meandre dibuixat pel riu Ter, on es situa el jaciment de l’Esquerda
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ment, l’Esquerda modifica el seu urbanisme i 
es construeix una gran fortalesa, amb parets 
de pedra seca del país, i almenys tres torres 
massisses d’entre 10 i 11 metres de llarg i 5 
d’amplada. Aquestes torres f lanquegen un 
carrer longitudinal, orientat de nord a sud, 
que marca la pauta urbanística de l’assenta-
ment fins a l’edat mitjana, ja que el poblat 
del segle xiii segueix encara la mateixa pla-
nificació (Ollich i Rocafiguera, 1992). Rere 
les torres es localitzen els phyllacteria o ar-
mora, i al seu redós unes grans cambres  
–dos àmbits comunitaris i dos tallers, un de 
metal·lúrgic i l’altre de ceràmica, que sembla 
que fan de reforç de l’estructura defensiva. 
En les intervencions actuals s’han localitzat 
noves estructures –probablement domèsti-
ques– a la banda de ponent del poblat que en-
cara resten per excavar. La fortalesa, les seves 
pautes urbanístiques i la possible presència 
d’un santuari sota la posterior església de Sant 
Pere, fan pensar que l’assentament podia ha-
ver estat un lloc central en l’organització del 

territori ausetà al llarg del període ibèric ple 
(Ollich, Rocafiguera i Amblàs, 2014).

Durant el segle iii aC, la fortalesa pateix un 
clar procés de refortificació. Les torres mas-
sisses s’uneixen en aquest moment mitjançant 
una potent muralla en talús, molt gruixuda 
però força grollera, feta en pedra seca i proba-
blement revestida de tàpia. Aquest mur reforça 
notablement les defenses de l’oppidum ibèric i 
el dota d’un sistema defensiu molt més eficient. 
Tot i que aquesta estructura només s’ha pogut 
datar fins al moment per cronologia relativa, 
sembla clar que la seva edificació podria estar 
relacionada amb els conflictes que van produ-
ir-se al territori entre la segona guerra púnica 
i les revoltes indígenes posteriors, al tombant 
entre el segle iii i segle ii aC. Així doncs, la for-
talesa sembla que té un paper important en el 
desenvolupament dels fets bèl·lics que inicien 
la dominació romana.

Tot aquest complex defensiu pateix un 
únic moment de destrucció, que es pot datar 
a començaments del segle ii aC, en què totes 

Figura 2. L’oppidum ibèric de l’Esquerda amb les estructures altmedievals superposades
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les estructures defensives queden enderroca-
des, terraplenades i pràcticament anul·lades 
o molt remodelades. Només la part de l’accés 
al carrer principal sembla que segueix amb 
la seva funció primitiva, amb la reparació de 
l’angle d’una de les dues torres que el f lan-
quegen, malmès per la destrucció anterior. 
Durant el període ibèric recent, l’Esquerda 
sembla que es converteix en un assentament 
d’entitat molt menor, mentre que pel sud de 
la comarca la presència romana comença a 
ser evident. L’abandonament definitiu del 
poblat es dóna durant el segle i aC, i l’indret 
es manté desert durant tota l’època imperial 
romana, moment en què es produeix la fun-
dació de la ciutat d’Auso, a Vic, que assolirà 
la centralitat del territori a partir d’aquest 
moment.

Així doncs, el paper de la fortalesa ausetana 
de l’Esquerda és un element important per en-
tendre l’esdevenidor de l’assentament des dels 
primers moments de l’edat mitjana. 

2 Els indicis d’assentament 
tardoromà visigòtic

Els primers indicis d’ocupació tardoantiga a 
l’Esquerda es van identificar a partir de la des-
coberta d’un seguit de sitges que es van localit-
zar durant les campanyes d’excavació d’inicis 
dels anys noranta a redós de la muralla, tallant 
els nivells ibèrics. En les campanyes successi-
ves, aquest camp de sitges s’ha anat ampliant 
fins a les seixanta-sis estudiades fins ara. Ara 
bé, existeixen indicis, com el sondeig practicat 
al sector 15 (Fig. 3), que permeten pensar que 
es tracta d’un camp molt més extens. Es trac-
ta de les bases d’estructures circulars tallades 
directament sobre el sediment anterior sense 
cap tipus de revestiment. Totes les sitges tenen 
diàmetres i factures diverses. Algunes s’assen-
ten directament sobre la terra, d’altres arriben 
fins a la roca mare, algunes la retallen i fins i 
tot la sitja 50 presenta un lateral construït amb 
un mur de pedra lligada amb fang. 

Figura 3. El Camp de Sitges alt medieval
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L’estudi d’aquestes primeres seixanta-sis 
sitges ha permès extreure’n un seguit de con-
clusions (Ollich et al., 2012). En primer lloc, 
la troballa de l’esquelet d’un garrí en connexió 
anatòmica a l’interior de la sitja 16 va permetre 
l’obtenció d’una datació de c14 de mitjan segle 
vii dC,2 que fou la primera dada clau per veri-
ficar l’existència d’aquesta fase tardoantiga-vi-
sigòtica a l’Esquerda, que ara s’ha documentat 
plenament amb l’excavació de la muralla. En 
segon lloc, la presència de sitges excavades re-
tallant-ne d’altres d’amortitzades anteriorment 
fa pensar que es tracta d’un camp de sitges de 
llarga durada, estable, i no d’un assentament 
puntual. Finalment, tot i que la funció de les 
sitges era clarament d’emmagatzematge de gra, 
i fins i tot s’han localitzat algunes de les lloses de 
la coberta ensorrades a la base de l’estructura, 
en podrir-se el gra, la majoria es van localitzar 
com a dipòsit secundari, és a dir, que es van 
reutilitzar com a abocador d’escombraries, i 
molt especialment, atès el nombre de restes de 
fauna, com a rebuig d’escorxador. Aquest fet és 
un possible indicador de la presència d’un nucli 
d’hàbitat a la zona, ja que no sembla gaire facti-
ble abocar les deixalles lluny del lloc d’habitatge, 
que ara la presència de la muralla i la necròpolis 
associada no ha fet més que corroborar.

3 La muralla de l’Esquerda: 
intervencions prèvies

Abans de la intervenció actual, la muralla de 
l’Esquerda havia estat objecte de diferents ac-
tuacions. La més antiga es va produir als anys 
seixanta, en el marc de les campanyes preci-
entífiques d’excavacions al jaciment. Durant 
aquest període es va posar al descobert una 
part de la cara externa de la muralla, en el punt 
més a l’est del seu tram, i es va intervenir a la 
torre 6, la primera que es localitza a l’entrada 
actual del jaciment. La manca de registre es-
tratigràfic, i el fet que s’hagués buidat l’exteri-
or amb màquina, fa molt difícil interpretar els 

resultats d’aquestes intervencions. Tanmateix, 
en aquest moment no es van exhaurir tots els 
sediments de la torre 6, que s’han reexcavat 
i reinterpretat en el marc del projecte actual. 

La muralla també va ser objecte de diversos 
sondeigs en les campanyes dels anys vuitanta. 
Precisament van ser aquests treballs que van 
posar al descobert per primera vegada l’exis-
tència de l’assentament ibèric. A la cala 2, de 
l’any 1985, es va posar de manifest l’existència 
de dues muralles, per bé que, com que els sedi-
ments ibèrics s’adossaven directament a la seva 
cara interior, i la majoria de pedres són reapro-
fitades de la muralla anterior, es va interpretar 
la muralla externa com d’origen ibèric, amb 
reaprofitaments i refeccions medievals, cosa 
que l’excavació actual ha permès desmentir 
totalment (Ollich i Rocafiguera, 2014). 

L’any 1991 es va localitzar una primera torre 
rectangular (torre 3), adossada a la cara interna 
de la muralla. D’aquesta torre, en quedava una 
única filada parcialment construïda en opus 
spicatum, i una part del nivell de circulació, que 
contenia restes d’una estructura de fusta cre-
mada. El material ceràmic documentat, alguns 
fragments de ceràmica espatulada, van permetre 
datar l’estructura a l’època altmedieval (Ollich, 
Ocaña, Ramisa i Rocafiguera, 2005, p. 105).

Finalment, una darrera intervenció s’ha por-
tat a terme en les campanyes de 2010 i 2011 amb 
l’objectiu d’entendre la relació estratigràfica en-
tre les dues muralles, que va permetre descobrir 
el mur en talús del segle iii aC, referit anterior-
ment (Ollich, Rocafiguera i Amblàs, 2014).

4 El projecte d’intervenció  
de la muralla

El projecte de restauració de la muralla exteri-
or de l’Esquerda es va portar a terme entre els 
anys 2012 i 2013, i tenia com a objectiu conèi-
xer aquesta estructura defensiva i consolidar-la 
i restaurar-la per tal de fer-la visible al públic. 
El projecte va estar proposat pel Departament 

2. 1315±40 BP - Cal. AD 686 (Mestres, 2004).
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de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en 
el marc del Conveni Caixes, i finançat per la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. 

La primera de les tasques realitzades va ser 
el desbrossament de tota la superfície a inter-
venir, ja que la coberta vegetal era densa i no 
permetia veure la magnitud de les estructu-
res. Seguidament es van practicar un seguit de 
prospeccions geofísiques (georadar) i diverses 
tomografies elèctriques, que van permetre 
identificar el pendent de la roca mare, els di-
versos nivells d’enderroc ran de la muralla i un 
seguit d’estructures a l’est de la torre 6, que fan 
pensar en una possible continuïtat de l’estruc-
tura defensiva vers llevant, encara per excavar.

Pel que fa als treballs d’excavació, en pri-
mer lloc es va obrir una cala davant de la zona 
del carrer ibèric (cala 2012), que va permetre 
descobrir els enderrocs de la muralla, el seu as-
sentament damunt dels enderrocs de les torres 
ibèriques, la presència d’un fossat, una tomba 
en fossa, la continuació exterior de la torre 3 i 
algunes estructures ibèriques. Un cop acabada 
l’excavació de la cala i interpretada l’estratigra-
fia, es va procedir a delimitar superficialment 
tota l’extensió de la muralla fins llavors conegu-
da, uns 80 metres lineals, i es va excavar en ex-
tensió i profunditat l’àrea exterior del tram més 
oriental de la muralla. Paral·lelament, també es 

va intervenir per la cara interna en el tram entre 
muralles a l’altura del carrer ibèric, i en la reex-
cavació de la torre 6, prèvia a la seva restauració.

5 Els resultats de la recerca

Els resultats d’aquests treballs són de natura-
lesa diferent, però sobretot permeten posar en 
relleu l’estructura defensiva de l’assentament 
i el seu paper importantíssim en els primers 
moments de l’edat mitjana.

En primer lloc, cal destacar la presència 
d’un tram de muralla, fins a la torre 5, d’uns 85 
metres de llargada coneguts fins en aquest mo-
ment, i que té continuïtat vers ponent, amb un 
parament ben conservat en una alçada mitja-
na d’uns dos metres. L’estructura mesura 2,70 
d’amplada, i a causa de l’acció de l’erosió pre-
senta el mur trencat en diagonal o “en renta-
dora”, cosa que impedeix veure’n la magnitud 
real des de la cota superior. En alguns punts 
s’assenta al damunt de la roca mare, però la 
major part del traçat es troba damunt dels en-
derrocs caiguts de la fortalesa ibèrica. La seva 
construcció és feta amb pedra del país poc des-
bastada, probablement aprofitada de les anti-
gues construccions ibèriques, com es pot veure 
per l’interior al damunt de la torre 1 ibèrica, 

Figura 4. Planimetria general de l’Esquerda amb la incorporació de la muralla i les noves estructures  
(Daniel Robles)
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clarament desmuntada i utilitzada com a pe-
drera (Fig. 2). Aquest material es combina amb 
alguns còdols de riu, més durs, obtinguts de 
les terrasses del riu Ter a la mateixa penínsu-
la de l’Esquerda (Serrat, Ollich, Rocafiguera i 
Ocaña, 2014). Sembla que la construcció és feta 
en trams, ja que presenta discontinuïtats en el 
seu traçat; en tot cas, presenta una estructura 
irregular, que s’adapta al terreny, adossant en 

alguns trams la construcció al sediment pre-
existent. Per les restes dels enderrocs d’argila 
localitzats queda clar que, al damunt del mur 
de pedra, hi hauria un altre tram en tàpia o 
terra. Tota l’estructura és lligada amb morter 
força pobre en calç, que no és excessivament 
abundant, i que es troba en curs d’anàlisi. 

En aquest pany lineal, s’hi troben un seguit 
de torres, adossades a banda i banda del llenç 
de la muralla. Dins d’aquestes torres, com ja 
s’ha comentat per a la torre 3, s’hi han trobat 
restes de ceràmica espatulada, cosa que apunta 
una cronologia d’època carolíngia. Cal desta-
car també que la distància entre torres corres-
pon a uns 90 peus carolingis, una mesura po-
liorcètica clàssica, que caldrà tenir en compte 
per a la interpretació de l’estructura defensiva.

Una de les novetats importants de l’excavació 
ha estat la troballa d’una necròpolis d’inhuma-
ció fora muralles, formada fins aquest moment 
per tretze individus. Els enterraments són en 
fossa simple o amb caixa de lloses i tots presen-
ten una orientació est-oest. Els individus cor-
responen a diferents edats –cal destacar-hi la 
presència d’enterraments infantils–, sense cap 
mena d’aixovar funerari. L’estudi preliminar 
permet parlar d’individus de sexe masculí, i de 
l’evidència de marques de ferides, clarament de 
caràcter bèl·lic en un d’ells (Ollich, Rocafiguera, 
Amblàs, Pratdesaba i Pujol, 2014; Díaz, 2014). 

Figura 5. Ortofotomapa de la Torre 3, adossada  
a la muralla (Global Geomatic)

Figura 6. Una de les tombes de la necròpolis fora muralles
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La datació radiocarbònica practicada pel doctor 
Joan S. Mestres a les restes òssies confirma que 
es tracta d’enterraments del segle vii-viii,3 és a 
dir, que serien anteriors a les tombes antropo-
morfes que es troben a la necròpolis a l’interior 
del poblat associada a l’església preromànica. 
Per tant, hem de concloure que aquesta necrò-
polis podria correspondre a l’assentament tar-
doromà-visigòtic. La seva situació fora muralles 
no faria més que seguir la pauta clàssica dels en-
terraments romans, que se situaven sempre vora 
els camins i fora dels nuclis urbans. L’existència 
d’aquesta necròpolis, a més, confirma una de les 
hipòtesis que ja s’havien apuntat per al camp de 
sitges, que és la presència d’un assentament vi-
sigot estable a l’Esquerda en aquestes primeries 
de l’època medieval.

Finalment, cal esmentar la troballa de la 
part inferior d’un “vallum” o fossat, que talla 
el nivell de les tombes, i probablement de les 
torres, i que podria correspondre a una fase 
més tardana de la fortificació, que cal no obli-
dar que es troba en ús, amb les remodelacions 
pertinents, fins a l’abandonament de l’Esquer-
da a la primera meitat del segle xiv.

Pel que fa a les restes materials localitzades 
durant l’excavació, cal dir que no són gaire 
abundants, tenint en compte la naturalesa dels 

sediments excavats, la majoria corresponents 
a nivells d’enderroc, però en canvi sí que són 
altament significatius. 

D’una banda, hi ha una notable presència 
de material d’època ibèrica, que s’explica per la 
reutilització del material i dels sediments per a 
la construcció de la muralla medieval que s’as-
senta en molts punts sobre nivells ibèrics. En 
segon lloc, val la pena destacar la presència de 
ceràmiques espatulades, sobretot localitzades 
a les torres, que es poden adscriure clarament 
al període carolingi. La troballa de la part su-
perior d’una sitra del mateix tipus de ceràmica 
identificada durant la campanya de 2013, amb 
clars paral·lels amb les trobades a la plaça del 
Rei de Barcelona (Beltrán, 2006), permeten 
corroborar-ne la cronologia. 

I, encara, mereix una atenció especial una 
troballa numismàtica singular. Es tracta d’un 
diner d’argent de Lluís el Pietós, encunyat en 
una seca incerta de la frontera de l’imperi entre 
l’any 822 i el 840. La moneda mesura 20 mm 
de diàmetre i pesa 1,66 g. A l’anvers figura una 
creu equilateral al centre amb la llegenda: 
“+HLVDOVICVS IMP ”, i al revers, la façana 
d’un temple clàssic amb la llegenda: “+XRIS-
TIANA R (r en forma de 9 al revés) ELIG (qua-
drada) IO” en molt bon estat de conservació 
(Clúa, 2014). Segons l’estudi preliminar de Ma-
ria Clúa, es tracta d’una moneda de molt bona 
qualitat, pràcticament no utilitzada, i que pos-
siblement pertanyeria a un membre destacat de 
l’elit carolíngia, no pas a qualsevol soldat. Cal 
no oblidar, a més, que entre les encunyacions 
numismàtiques d’època carolíngia n’aparei-
xen algunes amb la llegenda “RODDA”. Tot i 
que fins ara s’havien atribuït sovint a Roses, a 
l’Empordà, alguns especialistes es plantegen 
la possibilitat que aquestes encunyacions fos-
sin fetes a Roda-l’Esquerda, atès que sembla 
que té poc sentit l’encunyació de moneda a 
Empúries i Roses simultàniament, dos punts 
molt propers entre si (Bénézet, Letho-Duclos 
i Schiesser, 2011-2012). Aquesta troballa, ara 
en curs d’estudi i de publicació, és un element 

Figura 7. Les estructures defensives i la necròpolis 
fora muralles

3. 1260±30 cal. 718; 1255±30 cal. 725; 1225±30 cal. 777 (Mestres, 2013).
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molt clar que permet entendre el paper de 
Roda Ciutat en l’estructuració de la primera 
frontera carolíngia al Ter.

6 Conclusió: la identificació  
de la Roda Civitas

La singularitat de les troballes entorn de la mu-
ralla de l’Esquerda permet sense cap mena de 
dubte identificar l’assentament de l’Esquerda 
amb la Roda Civitas que apareix a la documen-
tació altmedieval, per exemple, als Annals Re-
ials de Lluís el Pietós, on s’esmenta que “Ayssun 
Rotam civitatem destruxit” l’any 826. La do-
cumentació posterior dels segles x i xi segueix 
esmentant “in appendicio de Roda civitate”, i 
deixa clara aquesta atribució. 

Cal plantejar-se, doncs, l’origen d’aques-
ta civitas en època visigoda com un canvi en 
l’organització del territori provocat per la ines-
tabilitat del període baixromà, que faria que es 
recuperessin les antigues fortaleses, els antics 
nuclis ibèrics, com a centres de poder mili-
tar, mentre que les urbes, les ciutats romanes, 
quedarien com a centres urbans, potser com 
a nuclis religiosos, i acabarien essent identifi-
cats com a “vici” en la documentació antiga. 
Aquesta dualitat civitas-vicus, identificada ja 
per Balari i Jovany per a la zona de la Seu d’Ur-

gell (Balari i Jovany, 1899), podria donar-se 
també en territori ausetà, entre l’Esquerda 
(possible Ausa ibèrica, posteriorment Roda 
Civitas) i Vic (l’Auso romana, posteriorment 
Vicus Ausonensis), i explicaria la importància 
de l’indret a partir de l’època tardoromana. 
Aquest és un model que també sembla que es 
dóna entre la Girona romana i l’oppidum pro-
per de Sant Julià de Ramis (Nolla, 2007).

A l’Esquerda, la presència de la imponent 
muralla visigoda, la necròpolis i el camp de 
sitges, són evidències arqueològiques suficients 
per parlar de l’existència d’un nucli habitat 
important en el lloc, tal com es correspondria 
amb la documentació. I també, la presència a la 
zona de l’advocació religiosa de la trilogia Sant 
Pere, Santa Maria i Sant Miquel. Serà aquesta 
Civitas visigoda la que, després de la invasió 
musulmana, arqueològicament encara no lo-
calitzada al territori, serà ocupada pels exèrcits 
carolingis en el seu avanç cap al sud en el pro-
cés de creació de la Marca Hispànica. Així, una 
primera frontera carolíngia, creada per prote-
gir la rereguarda de Girona, que es va posar al 
costat dels francs l’any 785 dC, s’establiria en la 
conca mitjana del riu Ter, i tindria la Roda Ci-
vitas com a un punt central. Per aquest motiu 
s’hauria refet la fortificació, reforçant-la amb 
les torres quadrades a banda i banda del pany 
de muralla. En aquest moment, tota la línea 

Figura 8. Diner d’argent de Lluís el Piadós, anvers i revers
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fronterera es va reforçar amb torres i talaies 
de fusta, de les quals només queden retalls a la 
roca i alguns forats de pal, com els localitzats 
rere l’església en el mateix assentament, o en 
turons propers, com el de la Roca del Purpiol, 
a Savellana o a Savassona, que ara són objecte 
d’un projecte de recerca més exhaustiu.4

A més de protegir la rereguarda de Girona, 
l’establiment carolingi a Roda Civitas contro-
lava també l’accés cap al nord, els passos del 
Ripollès cap a la Cerdanya i les terres de l’al-
tra banda del Pirineu. I, encara, hauria estat 
un punt de partida important per planificar 
l’atac a Barcelona, que va caure l’any 801. Un 
cop conquerida la ciutat i el seu territori, la 
frontera de la Marca Hispànica s’avança fins 
al Llobregat, i configura el que posteriorment 
coneixerem com a la Catalunya Vella.

Tanmateix, la pacificació i organització del 
territori no fou fàcil, com queda documentat 
per la revolta d’Aissó, un rebel hispanogot, 
probablement fill del darrer walí de Barcelo-
na, que, després de fet presoner, fugint de les 
presons carolíngies, va destruir Roda Ciutat 
l’any 826, i va fer servir el lloc per llançar atacs 
puntuals contra els carolingis. La importància 
de Roda en l’organització carolíngia devia ser 
gran, ja que la seva caiguda va suposar una 
inestabilitat i desestabilització del territori 
durant uns quants anys. Aquesta situació no 
s’acabarà fins al 875, amb la creació del Comtat 
d’Osona per part de Guifré el Pilós, que en re-
cupera el control. I, des del 880, la restauració 
de l’antiga seu episcopal a Vic, amb el bisbe 
Gotmar, va ajudar també a la reorganització 
del territori osonenc.
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La intervenció arqueoantropològica de la Sagrera 
(Barcelona). Aproximació a les pràctiques 
funeràries i al poblament del Neolític final
Paz Balaguer, Paula García-Medrano i Alba Tenza

  Introducció

L’hipogeu funerari de la Sagrera es va localitzar 
durant les obres de construcció de la futura 
estació de la línia d’alta velocitat de la Sagre-
ra, a Barcelona. Es tracta d’una obra gran i 
complexa, amb nombroses parts implicades. 
Entre aquestes, hem d’esmentar l’empresa Ad-
ministrador de Infraestructuras Ferroviarias 
(ADIF), promotora de l’obra, que va finançar 
els treballs arqueològics, i, de manera especial, 
l’arqueòloga Emilia María de Aragón, asses-
sora de Patrimoni Cultural d’aquest ens, així 
com la UTE Estructura de la Estación de la 
Sagrera del AVE. Els treballs es van realitzar 
a partir del projecte del Servei d’Arqueologia 
de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) 
i amb l’autorització de la Direcció General del 
Patrimoni Cultural de la Generalitat de Cata-
lunya. Hem de remarcar la implicació del se-
nyor Josep Pujades, del Servei d’Arqueologia 
de l’ICUB, així com de l’arqueòloga territorial 
del Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya, la senyora Gemma 
Hernández.

La direcció tècnica va anar a càrrec dels ar-
queòlegs Paula García-Medrano, Alba Tenza 
Ferrer i Francesc Antequera (CODEX, Arqueo-
logia i Patrimoni) i de l’arqueoantropòloga Paz 

Balaguer Nadal (ESTRATS Gestió del Patri-
moni Cultural). Igualment, es va comptar amb 
la participació d’auxiliars especialitzats i de su-
port i antropòlegs de les empreses esmentades. 
Les feines de topografia i fotogrametria van ser 
realitzades per l’empresa Global Mediterránea.

Els treballs d’excavació es van perllongar 
durant tot un any (setembre del 2011 - se-
tembre del 2012). Els resultats que presentem 
són preliminars ja que, ara com ara, encara 
no hi ha finançament per dur a terme la me-
mòria completa i els estudis corresponents. 
És evident que aquests treballs hauran de ser 
llargs i costosos, però alhora, i més enllà de 
la necessitat de realitzar-los d’acord amb el 
que assenyala la normativa legal vigent sobre 
la qüestió, representen una oportunitat ex-
cepcional per a la investigació arqueològica 
del Neolític final.

  Localització del jaciment

La descoberta de l’hipogeu es va produir grà-
cies al sistemàtic seguiment arqueològic que 
s’està desenvolupant des de desembre de 2010 
i que encara no ha finalitzat. L’obra afecta un 
espai d’uns 10.000 m2, situat entre els distric-
tes de Sant Andreu i Sant Martí de la ciutat de 
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Barcelona, entre l’antic pont del Treball Dig-
ne i el pont de Calatrava, al carrer de Bac de 
Roda. Les restes en qüestió es van detectar al 
sud d’aquest gran solar, a uns 250 m al nord 
del pont de Calatrava (Fig. 1).

Aquesta zona de la ciutat presenta una oro-
grafia essencialment plana amb molt poc des-
nivell. La composició geològica correspon a 
deposicions quaternàries d’argiles vermelloses 
amb nivells carbonatats. Històricament, aquest 
espai ha estat ocupat per masies que realitza-
ven una explotació agrícola del terreny i no va 
ser fins mitjan segle xix, amb la construcció de 
la línia fèrria que unia Barcelona amb Grano-
llers, quan començaren a produir-se algunes 
alteracions sobre el terreny. Aquestes es van ac-
centuar els anys vint del segle xx amb la cons-
trucció de la ronda de Sant Martí i l’estació de 
mercaderies de la Sagrera. A partir dels anys 
cinquanta i seixanta del segle xx, la urbanit-
zació del barri de la Verneda va alterar aquest 
paisatge.

A banda de l’hipogeu funerari, el seguiment 
arqueològic de les obres va permetre documen-
tar altres restes prehistòriques. Aquestes no es 
presentaven concentrades en un punt deter-
minat, sinó que les trobem disperses en els 
terrenys subjectes de la prospecció. Uns 220 
metres al nord es va excavar un enterrament 
en fossa i el fons d’una sitja, de la qual es van 
recuperar dos fragments de ceràmica cardial. 
Pel que fa a la inhumació en fossa, es va cons-
tatar que havia patit remocions posteriors i es 
conservava només el crani, les vèrtebres cervi-
cals, un fèmur i una tíbia de l’individu junta-
ment amb un fragment de sílex i un fragment 
de ceràmica a mà. Al punt més septentrional 
de la zona prospectada i a uns 450 m al nord 
de l’hipogeu, també es van poder excavar al-
gunes estructures prehistòriques, en aquest 
cas, corresponents a una possible estructura 
de combustió i a sis sitges, una de les quals 
amb una deposició secundària de restes hu-
manes. Alguns fragments ceràmics recuperats 

Figura 1. Localització del jaciment
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dels rebliments d’aquestes darreres estructures 
corresponien al grup Véraza.

  Metodologia d’excavació 

La complexitat que comportava l’excavació 
d’un jaciment com el de l’hipogeu de la Sa-
grera, amb les seves peculiars característiques 
físiques, va obligar a establir un protocol d’ex-
cavació específic per a aquest jaciment, tot se-
guint, no obstant això, les recomanacions de 
l’“Antropologia” de Henry Duday (1990).

La seva aplicació sistemàtica permet: 
a) La identificació exacta de cada part de 

l’esquelet humà: l’estimació del sexe i l’edat de 
la mort; la identificació de certes condicions 
patològiques; la distinció de fractures perimor-
tem, i l’observació de postures forçades d’ori-
gen patològic.

b) La comprensió dels canvis que es van pro-
duir en la posició anatòmica de cada individu 
per reconstruir la dinàmica de deposició dels 
diferents cossos i poder identificar, en alguns 
casos, petits lapses de temps transcorreguts en-
tre la deposició d’un i altre individu.

c) La identificació de la relació precisa de 
cada individu amb els individus que l’envolten 
així com amb el mateix espai funerari. 

La conjunció d’aquests tres punts serà la que 
possibilita obtenir una visió global i dinàmica 
de l’enterrament. 

La recollida de totes les dades es va plantejar 
seguint una premissa bàsica: màxima qualitat 
en el mínim temps possible. És a dir: minimit-
zar el temps de la intervenció i assegurar una 
màxima qualitat per a l’estudi arqueoantropo-
lògic. Per això es van prendre diverses mesures. 

En primer lloc, es va descartar la consoli-
dació d’aquells ossos que es trobaven en pitjor 

estat de conservació a excepció de les parts 
anatòmiques imprescindibles per a l’estudi 
antropològic, com és el cas dels trets sexuals 
d’alguns coxals. Pel que fa a la resta d’ossos 
no consolidats, es va elaborar un registre mi-
nuciós de camp sobretot en aquells que eren 
decisius per a l’estudi antropològic: van ser 
delimitats, fotografiats i, en els casos necessa-
ris, també mesurats. Ens referim en concret 
als trets sexuals més distintius i a la dimensió 
màxima dels ossos llargs que es conservaven 
sencers en la seva longitud però que, a causa 
del mal estat de conservació, resultava impos-
sible extreure en la seva identitat. D’aquesta 
manera garantíem la possibilitat d’un estudi 
poblacional i biomètric de qualitat sense alen-
tir el temps d’extracció dels individus que es 
conservaven en pitjor estat. 

En segon lloc, pel que fa l’estudi biomètric, 
tan sols es va prendre una mesura sistemàtica 
de les dimensions màximes (M1), en lloc de 
realitzar totes i cadascuna de les mesures pos-
sibles per a cada tipus d’os. L’elecció d’aquesta 
mesura va venir determinada per ser la que 
permetia una major aproximació a la caracte-
rització biomètrica dels individus.

Finalment, durant l’excavació es va realitzar 
una recollida selectiva de mostres de sediment 
per a la realització de diverses analítiques (fos-
fats i ph), per a estudis parasitològics (sobretot 
tenint la sospita que es produís un fet epidèmic 
com a causa principal de la deposició simul-
tània) i per a l’anàlisi de continguts (càlculs 
biliars, renals…).

Hem d’assenyalar que les restes òssies es van 
diferenciar en tres categories: individus (indi-
vidus complets i/o caps d’individus associats 
a un número variable d’ossos); articulats (més 
de tres ossos en connexió anatòmica)1 i coor-
denats (ossos aïllats).2

1. Cada element es va tractar fotogràficament i topogràficament, i els individus i els articulats van ser també docu-
mentats fotomètricament i en 3D. D’aquesta manera, es van poder obtenir diverses plantes amb la situació en l’es-
pai i la seqüència de cada un dels enterraments documentats. Aquesta tasca va ser realitzada per l’empresa Global 
Mediterránea

2. Per als coordenats, es va utilitzar el sistema de quadrícules cartesianes, en aquest cas una quadrícula mòbil 
d’1 m × 1 m, per poder situar dins l’espai de l’hipogeu cada un dels elements. Aquest sistema també va ser utilitzat 
per coordenar altres materials com la ceràmica, la fauna, el material lític i el metall.
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  Descripció de l’estructura

L’Hipogeu de la Sagrera és una estructura 
excavada directament en el terreny geològic 
o natural de la zona, constituït per un nivell 
d’argiles molt compacte de color ataronjat/
vermellós amb nòduls de carbonat. L’hipogeu 
es troba orientat a NO-SE i situat a una cota 
de 13,60 m s. n. m., amb unes mesures totals 
de 5,5 m de llarg per 3 m d’ample (Fig. 2). La 
zona d’accés de l’hipogeu es troba ubicada cap 
al SE de l’estructura, la qual descendeix en 
rampa cap a un petit espai destinat a l’entrada 
de 2 m de llarg per 1,5 m d’ample. En aquesta 
zona es localitzaren dos retalls ovalats (UE 
7162 i 7163) orientats NE-SO de 0,6 m × 0,5 
m × 0,15 m cadascun. El retall situat més al 
nord tenia al seu interior dues pedres verti-
cals, a manera de falca. Creiem que aquests 
dos retalls podrien estar relacionats amb el 
sistema d’entrada, el qual hipotetitzem que 
estaria configurat per una estructura abatible 
de fusta. 

Davant d’aquest espai destinat a l’entra-
da se situa una cambra de dimensions més 
grans (4 m × 3,5 m) de planta quasi circular, 
destinada pròpiament a la funció funerària. 

Hem de remarcar que la morfologia i les di-
mensions exactes de la cambra ens són des-
conegudes, ja que una petita part del lateral 
NE d’aquesta cambra va ser escapçada durant 
els rebaixos efectuats per l’obra. No obstant 
això, la trajectòria de la línia que conforma 
la planta de la cambra apunta cap a aques-
ta morfologia circular. La base de la cambra 
presenta irregularitats en el terreny i es troba 
situada a una cota de 12,35 m s. n. m. amb un 
cert pendent cap al nord. A la zona est es va 
documentar un nou retall circular de funci-
onalitat indeterminada (UE 7157). A la paret 
sud s’identificà un cau d’animal (UE 7160) la 
presència del qual haurà de ser recordada per 
tal d’entendre alguns dels desplaçaments ossis 
documentats.

Pel que fa a la coberta, aquesta havia desa-
paregut a causa de l’afectació produïda amb la 
construcció entre 1851 i 1854 de la línia fèrria 
que anava de Barcelona a Granollers, i que dis-
corria just per aquest punt.

  La seqüència d’enterrament:  
l’ús primigeni de l’hipogeu  
o primer moment d’ús 

L’hipogeu funerari de la Sagrera va ser ini-
cialment concebut com a lloc d’enterrament 
col·lectiu successiu. Segons les observacions 
arqueoantropològiques realitzades, els in-
dividus inhumats haurien estat dipositats 
gradualment al centre de la cambra, direc-
tament sobre el sòl. A mesura que es reque-
ria més espai els individus dipositats eren 
enretirats a banda i banda de l’eix princi-
pal, tot alliberant l’espai central per al se-
peli dels nous inhumats. Aquesta dinàmica 
és observable en la important acumulació 
de restes desarticulades en els sectors sud-
est i sud-oest de la cambra, a banda i banda 
de l’eix establert pel passadís d’entrada. La 
reorganització de l’espai fou requerida, en 
ocasions, en un curt espai de temps, com 
ho demostra el fet que alguns conjunts ossis 
s’hagin mantingut encara en articulació tot i 
l’evident manipulació intencionada a la qual 
foren sotmesos.Figura 2. Planta i secció NE de l’Hipogeu
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Paral·lelament al desplaçament de les restes 
per facilitar els nous enterraments, hem pogut 
documentar la recol·locació de gran part dels 
cranis (deposició secundària), els quals foren 
localitzats alineats al llarg del perímetre sud-
oest i oest de la cambra. Hem de recordar, no 
obstant això, que l’estructura es trobava escap-
çada per acció de la maquinària en el seu sector 
més septentrional, fet que ens impedeix valorar 
la presència/absència de cranis en posició se-
cundària en aquest sector. 

La recol·locació del crani no és un fet es-
trany durant la prehistòria catalana. No obs-
tant això, i atès el caràcter antic de moltes de 
les excavacions, en nombroses ocasions ens 
manca la ubicació espacial de les troballes. 
Tenim notícia d’aquest tipus de ritual al Dol-
men de Clarà (Castellar de la Ribera, Solso-
nès) (Serra Vilaró, 1927), al Cau d’en Calvet i 
al Cau dels Ossos3 (Torroella de Montgrí, Baix 
Empordà) (Pons, 1991; Agustí, 1998). D’exca-
vacions més modernes, en tenim constància 
al nivell inferior de Costa de Can Martorell 
(Dosrius) (Mercadal, 2003), i amb una cro-
nologia ja del bronze inicial als Pinetons 2 
(Ripollet, Vallès Occidental) (Balsera et al., 
2009) i Mas Vilalba (la Roca del Vallès, Va-
llès Oriental) (Armentano et al., 2010), entre 
d’altres. 

Aquest tipus de ritual funerari ha estat re-
lacionat amb un cert “culte al crani”, en què 
aquest “prendria la màxima rellevància i aten-
ció per part de la comunitat” (Agustí i Mer-
cadal, 2002). En alguns contexts s’ha vinculat 
amb el culte als avantpassats mentre que en 
d’altres s’ha relacionat amb al culte a la pròpia 
persona, en tant que individu distingit dins la 
pròpia comunitat (Lull et al., 1999). 

Hem de destacar que no tots els prop de cent 
individus corresponents a aquest primer mo-

ment d’ús foren arraconats a banda i banda 
de l’hipogeu. L’excavació arqueoantropològi-
ca duta a terme ens ha permès identificar els 
darrers individus inhumats d’aquesta primera 
fase, els quals no arribaren a ser arraconats. 
En esdevenir l’inici del segon moment d’ús, 
els darrers inhumats es mantingueren in situ i 
foren directament coberts pels nous. Aquests 
individus foren enterrats en decúbit lateral dret 
amb les cames flexionades. Això no obstant, el 
natural desplaçament de les articulacions du-
rant el procés de descomposició i autòlisi, així 
com els moviments ocorreguts durant el se-
peli dels inhumats del moment d’ús posterior, 
modificaren la posició de diferents individus. 
Com a resultat, alguns d’ells van adquirir una 
posició final modificada, en decúbit supí o fins 
i tot en decúbit pron. 

L’ús primigeni de l’hipogeu és igualment 
caracteritzat per la presència, encara que molt 
escassa, d’aixovar funerari pròpiament dit.4 
Aquest està compost per una dena de collaret 
i dos petits vasos ceràmics. La dena presenta 
una morfologia perfectament circular, amb 
un petit orifici central. Està polida i no ha 
pogut ser associada a cap mort en particular. 
Pel que fa els vasos ceràmics, aquests són molt 
similars entre ells. Presenten una morfologia 
hemisfèrica, amb les vores secants verticals, 
llavis arrodonits, panxes convexes i fons tam-
bé convexos. Cap dels dos està decorat. Al terç 
superior del cos els dos vasos presenten un 
element prènsil en forma de petita llengüeta 
–en el cas del vas 1– i de mugró –en el vas 
2.5 Ambdós vasos són de petites dimensions, 
amb una alçada i un diàmetre màxim no su-
periors als 8 centímetres, i per tant tenen una 
capacitat molt petita. Presenten unes parets 
relativament gruixudes amb relació a les se-
ves dimensions i podem observar una cocció 

3. D’aquests dos darrers no es disposa de material gràfic que il·lustri la disposició secundària. L’afirmació de la seva 
existència es fonamenta en els testimonis orals dels excavadors aficionats.

4. Entenem aixovar com els materials la deposició del quals és intencionada i està en relació amb la presència d’indi-
vidus inhumats.

5. Aquests vasos es troben actualment en procés de restauració a l’Àrea d’Intervencions en el Patrimoni del Servei 
d’Arqueologia de l’ICUB.
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oxidant a l’exterior i reduïda a l’interior. N’hi 
ha un que té una petita perforació a la meitat 
superior d’una de les parets, de la qual des-
coneixem la funcionalitat. Aquest tipus d’ai-
xovar és característic a Catalunya durant el 
Neolític final. 

Les dues datacions radiocarbòniques dispo-
nibles ara per ara reafirmen aquesta datació 
relativa. Ambdues han estat realitzades sobre 
els darrers inhumats d’aquesta primera fase, i 
situen aquest moment entorn del 2800-2600 
cal ANE. 

Codi de  
laboratori 

CEDAD
Mostra Valor BP Desv. Tip. Valor cal. ANE 

(1 sigma)
Mitjana pon-

derada δ13C (‰)

LTL12680A 7158-IND1 4124 ± 45 2861-2590 cal 
ANE 2727±69 –15,7 ± 0,6

LTL12676A 7158-AR24 4251 ± 50 2916-2713 cal 
ANE 2850±50 –26,8 ± 0,5

Taula 1. Datacions radiocarbòniques corresponents al primer moment d’ús. El calibratge ha estat realitzat 
mitjançant el programari Calib 6.11

Actualment estem en espera de poder rea-
litzar quatre datacions més que vindran a de-
finir el lapse de temps comprès dins del primer 
moment d’ús. Les mostres han estat extretes 
de diversos ossos llargs arraconats a banda i 
banda de l’hipogeu. Aquests ossos han estat se-
leccionats seguint els criteris següents: a) ossos 
d’una mateixa tipologia (fèmur)6 i lateralitat 
per assegurar-nos que es tracta de quatre in-
dividus diferents; b) ossos situats a cotes alti-
mètriques ben diferenciades per maximitzar la 
possibilitat d’englobar individus recol·locats en 
diferents processos de reordenació. L’objectiu 
principal és, doncs, aconseguir una sèrie de 
datacions radiocarbòniques tan representativa 
com sigui possible que garanteixi la ubicació 
cronològica precisa d’aquest primer moment 
d’ús de l’hipogeu. 

  La seqüència d’enterrament:  
el segon moment d’ús

Tal com ja hem apuntat amb anterioritat, el 
segon moment d’ús s’inicia amb el trencament 
de la dinàmica d’ús descrita fins ara, a causa de 
la necessitat de sepeli simultani d’un nombre 
elevat d’individus. En un moment donat, s’ini-
cià la deposició simultània de prop d’un cente-
nar d’individus, directament sobre els enter-
rats amb anterioritat. Aquests foren dipositats 
ja sia en posició de decúbit pron amb les cames 
flexionades i lateralitzades cap a l’esquerra, ja 
sia en posició de decúbit lateral dret amb les 
cames flexionades. En un nombre elevat de ca-
sos, durant el procés d’excavació s’observaren 
signes evidents d’haver estat enterrats embol-
callats en alguna mena de mortalla funerària.7

6. El fet que els ossos seleccionats siguin fèmurs respon a un doble objectiu: obtenir una gran quantitat de teixit corti-
cal en un mínim espai possible, a fi de garantir la mínima destrucció òssia, assegurar la qualitat dels futurs estudis 
antropològics. Per aquest fet, en tots els casos, s’ha seleccionat com a mostra part de la pilastra femoral, prioritzant 
en els casos en què ha estat possible l’extracció per sota del punt mitjà de la diàfisi. El mostreig ha consistit, doncs, 
en l’extracció d’aquest segment mitjançant polidora de precisió (paper de vidre circular), en un bloc d’aproxima-
dament 1,5 × 2,5 cm i d’entre 2 i 4 gr.

7. La presència de mortalla funerària ha estat inferida en aquests casos per la verticalització de les clavícules, per la 
hiperflexió de les cames i per la contracció plantar dels peus.
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Aquesta norma tan sols es trenca en tres 
casos concrets: decúbit pron amb els braços 
flexionats sota el coxal i extremitats inferiors 
en extensió (dos casos) i decúbit supí amb les 
extremitats superiors en semiextensió sobre 
el cap i les inferiors semiflexionades. Hem de 
destacar que, especialment en el cas d’aquest 
últim inhumat, l’aparença era la d’un indivi-
du arrossegat fins a l’interior de la sepultura i 
deixat estès al mig de la cambra. 

Arqueoantropològicament, la simultaneïtat 
de les inhumacions es determina a partir de la 
cronologia relativa de les dislocacions articulars. 
Els enterraments col·lectius successius es carac-
teritzen per la presència de remocions osteològi-
ques. Aquestes són conseqüència de la deposició 
de cada nou inhumat en contacte directe amb 
els precedents, en un moment en què les seves 
articulacions ja han començat a desaparèixer. En 
els enterraments simultanis, en canvi, aquestes 
remocions són del tot absents, i només es de-
tecten petits desplaçaments fruit de la creació 
d’espais buits per la desaparició dels teixits tous 
dels individus inferiors (Duday, 2006). Durant 
el procés d’excavació fou de gran importància, 
doncs, l’enregistrament de l’estat de les articula-
cions dels diferents individus i la seva distinció en 
tant que articulacions làbils i articulacions per-
sistents.8 Gràcies a aquest registre sistemàtic po-
guérem observar com les articulacions més làbils 
es mantenien en la major part de casos en estat 
estricte tot i la col·locació d’altres individus al seu 
damunt. D’igual manera, gran part dels movi-
ments observats en les articulacions persistents 
eren conseqüència de la desaparició dels teixits 
tous dels individus sobre els quals s’assentaven. 

Un clar exemple d’aquesta simultaneïtat el 
trobem en la relació establerta entre els indivi-
dus 2, 4 i 8. L’individu 2 recolzava directament 
el seu genoll dret sobre les mans de l’individu 4. 
No obstant això, en aixecar les restes de l’indi-

vidu 2 poguérem observar com les articulacions 
carpianes, metacarpianes, metacarpofalàngi-
ques i interfalàngiques de l’individu 4 es troba-
ven en estat estricte. Tenint en consideració que 
aquestes articulacions, entre les quals sobretot 
les interfalàngiques, són de les més làbils del cos 
humà, hem de deduir que en col·locar l’indivi-
du 2 les mans de l’individu 4 disposaven encara 
de teixits connectius conservats. Aquesta matei-
xa relació és la que trobem entre l’individu 2 i 
l’individu 8. L’individu 4 recolzava directament 
el seu crani sobre el peu dret de l’individu 8. 
En produir-se l’aixecament del crani del primer 
individu poguérem observar com les articula-
cions interfalàngiques d’aquest peu es trobaven 
en estat estricte, fet que denota, novament, la 
presència de teixits connectius al peu en el mo-
ment en què es recolzà el crani. 

Com a exemple de moviment per descom-
posició dels teixits tous de l’individu inferior 
trobem el cas dels individus 21 i 31. L’individu 
21 es trobava en posició de decúbit pron amb 
cames flexionades i lateralitzades cap a l’esquer-
ra. La seva cama esquerra recolzava directament 
sobre la cavitat abdominal i les extremitats in-
feriors de l’individu 31. El coxal d’aquest segon 
individu es trobava en estat d’articulació estricte 
així com el seu fèmur esquerre. Tenint en con-
sideració que el coxal és una de les articulaci-
ons làbils, hem de pensar que quan es recolzà 
la cama esquerra de l’individu 21 sobre la cama 
esquerra de l’individu 31 aquest conservava 
encara els teixits connectius coxofemorals. En 
aquesta mateixa relació seqüencial destaca el fet 
que durant la descomposició de l’individu 21 és 
la tíbia esquerra la que cedeix en direcció caudal 
mentre que l’articulació rotuliana es manté in 
situ. Aquest descens fou, sens dubte, provocat 
per l’aparició d’un espai buit amb la descom-
posició dels teixits tous de la cavitat abdominal 
de l’individu 31. 

8. En arqueoantropologia, s’entén per articulacions làbils aquelles articulacions que cedeixen més ràpidament durant 
el procés de descomposició (les vèrtebres cervicals, les falàngiques-metacarpianes i carpianes (per aquest ordre), 
les falàngiques del peu, les costoesternals, les escapulotoràciques, les claviculoesternals i les coxals), mentre que les 
articulacions persistents serien aquelles que requereixen un major lapse de temps per descompondre’s (l’articulació 
Atlanta-occipital, l’escapulohumeral, les lumbars, la sacrolumbar, la sacroilíaca, la rotuliana i les tarsianes) (Duday 
et al., 1990).
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La simultaneïtat de les inhumacions és ob-
servable igualment, en el nostre cas, per la con-
figuració del mateix gest funerari. N’és un clar 
exemple el conjunt configurat pels individus 
18, 56 i 68. Es tracta en els tres casos d’indivi-
dus adults masculins. Tant l’individu 56 com 
el 68 es troben en posició de decúbit lateral 
dret amb les cames flexionades. Sobre aquests 
dos individus fou dipositat l’individu 18, en 
decúbit supí. La voluntat del gest funerari ens 
la determina la posició de les seves extremi-
tats superiors i, més concretament, de les seves 
mans. La mà esquerra es troba estesa sobre la 
cara de l’individu 18 mentre que la mà dreta 
ho fa sobre la cara de l’individu 68, en una 
clara actitud de relació interpersonal. 

Aquest enterrament massiu en un curt espai 
de temps no fou acompanyat de la deposició de 
cap element d’aixovar. Al contrari, els escassos 
materials localitzats s’introduïren en la cambra 
sepulcral amb el mateix sediment, fet que impe-

deix cap lectura des del punt de vista ritual. Es 
tracta de diversos fragments ceràmics informes 
sense cap mena de decoració o element prèn-
sil, una petita ascla de sílex blanc i un fragment 
informe de metall de base coure. Volem remar-
car breument la importància d’aquest darrer 
element dins el context de l’origen de la metal-
lúrgia al nord-est peninsular. En primer lloc, 
perquè a Catalunya la gran majoria d’objectes 
de metall d’aquest període no estan localitzats 
en context estratigràfic ni poden, per tant, des-
vincular-se tan clarament del grup Campani-
forme, en què la metal·lúrgia es troba molt més 
documentada. En segon lloc, perquè existeixen 
encara menys jaciments que comptin amb da-
tacions C14 associades a aquest metall.

Igual que en el cas del primer moment d’ús, 
les datacions radiocarbòniques disponibles per 
a aquest nivell ens situen el moment d’utilit-
zació de l’hipogeu com a lloc d’enterrament 
simultani entorn del 2800-2600 cal ANE. 

Figura 3.  
Reconstrucció de  
la secció Nord-Sud

Codi de  
laboratori 

CEDAD
Mostra Valor BP Desv. Tip. Valor cal. ANE 

(1 sigma) δ13C (‰)

LTL12173A 7144-IND1 4184 ± 45 2883-2680 cal 
ANE –19,5 ± 0,5

LTL12677A 7144-IND27 3998 ± 60 2620-2461 cal 
ANE –25,3 ± 0,9

LTL12678A 7144-IND79 4125 ± 45 2862-2590 cal 
ANE –20,6 ± 0,5

LTL12679A 7144-IND106 4074 ± 40 2836-2498 cal 
ANE –17,9 ± 0,5

Taula 2. Datacions radiocarbòniques corresponents al segon moment d’ús. El calibratge ha estat realitzat 
mitjançant el programari Calib 6.11
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En l’apartat corresponent analitzarem amb 
deteniment les característiques i la significació 
estadística d’aquestes datacions. 

  Primer i segon moment d’ús:  
la qüestió paleodemogràfica

Segons les observacions preliminars realitzades 
a camp, i a manca de l’estudi paleodemogràfic 
definitiu de laboratori, els dos moments d’ús 
diferenciats tindrien el seu correlat en la compo-
sició poblacional que els caracteritza. Els estudis 
sobre el patró de mortaldat de les poblacions 
preindustrials han reflectit com aquest es ca-
racteritza per una elevada taxa de mortalitat in-
fantil (Masset, 1975; Masset i Boquet, 1977). Un 
cop superada l’anomenada “crisi de la infància”, 
però, les probabilitats de supervivència durant 
l’etapa juvenil són molt més elevades. Aquest fet 
es tradueix normalment en una presència molt 
reduïda d’aquest tipus d’individus en el registre 
funerari, que augmenta novament en arribar a 
la maduresa (Wood et al., 2002). En poblacions 
funeràries prehistòriques, s’ha considerat la pro-
porció 1/6 d’individus juvenils dins la població 
subadulta enterrada com la corresponent per a 
poblacions amb taxes de mortalitat “normals” 
(Rihuete, 2000). Aquest patró coincideix, a 
grans trets, amb l’observat a camp per al pri-
mer moment d’enterrament a l’hipogeu, amb 
una proporció 1/7 d’individus juvenils dins 
els subadults. En el segon moment, no obstant 
això, augmenta exponencialment la presència 
d’individus juvenils, amb una proporció 1/3 
d’individus juvenils dins el grup dels subadults. 
Aquesta proporció trenca notablement amb la 
dinàmica poblacional estàndard per a aquest 
tipus de grups socials i ens fa pensar en un fet 
excepcional que hauria trencat la pauta natural.9 
Estaríem, doncs, davant el que s’ha anomenat 
una “anomalia demogràfica” (Castex, 2007).

Atès que la descomposició de la matèria or-
gànica és un fenomen relativament ràpid, l’en-

terrament simultani de diferents cossos sencers 
implica que els individus van morir aproxi-
madament al mateix temps, dins un lapse de 
temps inferior al necessari perquè comenci la 
desarticulació del primer individu (Duday, 
2008). Existeixen únicament dues causes prin-
cipals que puguin provocar la mort simultània 
d’un grup poblacional tan nombrós: la mort 
violenta i les epidèmies. Durant el procés d’ex-
cavació es tingué especial cura a enregistrar les 
possibles fractures perimortem que poguessin 
denotar signes de violència. Totes les fractu-
res obertes observades corresponien, princi-
palment, a processos tafonòmics postmortem, 
fet que ens fa descartar, a manca d’un estudi 
antropològic exhaustiu, l’element bèl·lic com 
a fet causant. Igualment es procedí al garbellat 
de tot el sediment extret a fi i efecte d’assegu-
rar-nos que no es perdia cap possible artefacte 
o fragment que pogués haver quedat allotjat 
al teixit muscular, sense deixar empremta 
als esquelets (puntes de sageta, fragments de 
punyals…). La seva total absència és un altre 
element que reforça la hipòtesi d’un episodi 
epidèmic com a causa més probable per a la 
defunció simultània de tots els inhumats. 

Aquest enterrament massiu en un curt espai 
de temps no fou acompanyat de la deposició 
de cap element d’aixovar. Al contrari, els es-
cassos materials localitzats s’introduïren a la 
cambra sepulcral amb el mateix sediment, fet 
que impedeix cap lectura des del punt de vista 
ritual. Es tracta de diversos fragments ceràmics 
informes sense cap mena de decoració o ele-
ment prènsil, una petita ascla de sílex blanc i 
un fragment informe de metall de base coure.

  La seqüència d’enterrament:  
el tercer moment d’ús

Un cop pràcticament reblert l’interior de l’hi-
pogeu s’hauria produït el darrer moment d’ús. 
Es tracta d’un últim enterrament, a l’interior 

9. Hem de recordar, però, que les tendències poblacionals aquí assenyalades es fonamenten en les observacions rea-
litzades a camp. L’estudi poblacional exhaustiu de laboratori haurà de confirmar o no aquestes asseveracions.



Balaguer, P.;  García-Medrano, P.  i  Tenza, A. • L’Hipogeu de la Sagrera 283

de la cambra, en el seu extrem més occidental. 
L’individu, un home adult, es trobava en posi-
ció de decúbit supí amb les cames lateralitza-
des i hiperflexionades, i hauria estat enterrat 
dins d’una mortalla funerària. El seu sepeli en 
aquesta estructura, juntament amb la coinci-
dència ritual de la seva posició, ens fa sospitar 
que pogués pertànyer a la mateixa comunitat 

enterrada. Tal com es veurà en l’apartat corres-
ponent, la datació radiocarbònica d’aquest in-
dividu no presenta diferències estadísticament 
significatives respecte de les datacions disponi-
bles ara com ara per a l’interior de la cambra. 

El fet que aquest individu hagi estat enterrat 
en un hipogeu ja reblert ens fa pensar en la 
possibilitat que es tractés d’un individu de la 

Figura 4. Planta del primer moment d’ús i detall dels arraconaments i dels cranis secundaris
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mateixa comunitat o, si més no, amb una clara 
relació de proximitat. L’absència de material 
arqueològic significatiu ens impedeix, però, 
valorar aquesta hipòtesi. Tan sols un estudi 
arqueoantropològic complet, sobretot pel que 
fa referència als trets epigenètics i a la carac-
terització genètica, ens pot portar informació 
fiable sobre la qüestió. 

L’existència d’un darrer enterrament, únic i 
estratigràficament separat de la resta d’inhu-
mats no és excepcional de l’hipogeu de la Sa-
grera. A l’hipogeu de Can Martorell (Dosrius, 
Maresme) en un moment posterior al col·lapse 
de la volta es realitzà una darrera ofrena, amb 
dos vasos, un de llis i un de campaniforme, 
així com un darrer enterrament format per un 
“farcell” d’ossos i un crani dipositat de costat 
i reposant sobre una lloseta que li feia de coixí 
(Mercadal, 2003, p. 57). 

  Del primer al tercer moment 
d’ús: la qüestió cronològica

Des de l’inici de l’excavació de l’hipogeu de 
la Sagrera es plantejà la necessitat de dur a 
terme un programa de datacions ajustat a les 
característiques excepcionals del jaciment. 
L’objectiu que es plantejà era obtenir una àm-
plia sèrie de datacions absolutes que garantís 
la ubicació cronològica precisa dels enterra-
ments. Només d’aquesta manera seria possi-
ble inferir la duració de l’ús de la cambra, la 
delimitació cronològica de les diferents fases 
observades arqueoantropològicament a camp 
i, a més, situar el jaciment en el context de 
la prehistòria catalana i europea. Per aquesta 
raó plantejàrem un programa de datacions 
radiocarbòniques per AMS (espectroscòpia 
de masses amb accelerador). Aquesta tècnica 
garantia una major precisió en les datacions 
alhora que requeria una menor quantitat de 
mostra (2 g versus 300 g de la tècnica conven-
cional) i, per tant, garantia la viabilitat dels 
estudis antropològics posteriors. Actualment 
comptem amb set de les onze datacions plan-
tejades. Aquestes comprenen el lapse de temps 
transcorregut des de finals del primer mo-

ment d’ús fins al tercer moment d’ús. Resten 
encara per realitzar la majoria de datacions 
corresponents al primer moment d’ús, que 
ens permetran valorar l’interval d’ús primi-
geni de l’hipogeu. 

Per tal d’interpretar correctament els resul-
tats d’aquest conjunt de datacions hem de tenir 
present una sèrie de consideracions prèvies de 
gran importància. 

En primer lloc, tot i emprar l’AMS en les 
nostres datacions, la desviació estàndard de 
la majoria d’aquestes oscil·la entorn dels ±45 
anys, fet que interferirà en el seu tractament 
estadístic i en les interpretacions que se’n pu-
guin derivar. En segon lloc, hem de recordar 
que una datació radiocarbònica no equival a 
un únic valor sinó a una distribució proba-
bilística de valors. En les datacions no cali-
brades la distribució de valors és normal, tot 
ajustant-se a una campana de Gauss. En canvi, 
un cop calibrades, i a causa de la sinuositat de 
la corba de calibratge, la seva distribució no 
és simètrica (Mestres, 1995 i 2000). Per molt 
ajustada que sigui la corba, les irregularitats 
són inevitables ja que corresponen a les fluctu-
acions ocorregudes en la quantitat de carboni 
atmosfèric al llarg del temps. El calibratge de 
les datacions, no obstant això, és del tot im-
prescindible, ja que és l’única manera que ens 
permet transformar una datació convencional 
en dates calendàriques reals (Bronk, 2008). Les 
datacions radiocarbòniques obtingudes per a 
l’Hipogeu de la Sagrera es concentren en un 
dels punts conflictius de la corba de calibratge, 
en el rang 3000-2600 cal ANE, corresponent 
sense calibrar a 4050-4350 BP (Reimer et al., 
2004). En aquest punt la corba presenta un pic 
seguit d’un altiplà. Aquesta morfologia tendeix 
a concentrar moltes dates en pocs anys cali-
brats (pic) i a ampliar la cronologia calibrada 
per a un limitat nombre de valors sense cali-
brar (altiplà) (Walanus, 2009). L’ampliació de 
la cronologia calibrada ens impedeix, des de 
l’estadística clàssica, l’anàlisi de la nostra sèrie 
de datacions. 

De fet, si realitzem les proves de significació 
estadística dins dels tres grups de datacions 
radiocarbòniques, veurem com no existeixen 
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diferències estadísticament significatives en-
tre elles.10 Aquest fet seria interpretable com 
a conseqüència de l’ús continuat i contempo-
rani de l’estructura en els seus tres moments 
d’ús. No obstant això, som conscients que 
aquest resultat està fortament mediatitzat 
per l’amplada del rang de les datacions. Per 
aquesta raó hem volgut realitzar una primera 
aproximació des de l’estadística bayesiana11 a 
la nostra sèrie de datacions. L’objectiu prin-
cipal és minimitzar l’efecte de l’altiplà radi-
ocarbònic partint d’una premissa científica 
bàsica i fonamental en arqueologia: el con-
cepte estratigràfic d’anterioritat i posteriori-
tat. Partint d’aquesta premissa hem processat 
les diferents datacions radiocarbòniques per 
mitjà del programari Bcal del Departament 

d’Estadística i Probabilitat de la Universitat 
de Sheffield (Buck et al., 1999).

Els resultats d’aquesta primera aproxima-
ció ens mostren clarament com el període de 
temps englobat dins del primer moment fu-
nerari és anterior al període englobat dins del 
segon moment12 i que estem, per tant, davant 
dinàmiques cronològiques diferents. La qües-
tió, però, del temps transcorregut entre un i 
altre moment és encara difícil de quantificar, 
atès el nombre reduït de datacions disponibles 
ara com ara per al primer moment d’ús. No 
obstant això, no hi ha cap mena de dubte que 
entre un i altre moment transcorregué un lapse 
de temps relativament curt, tal com ja ens indi-
caven les observacions arqueoantropològiques 
realitzades. Així ho mostren les gràfiques de 

Figura 5.  
Planta del  
segon  
moment d’ús 

10. Per al grup corresponent al primer moment d’ús: Test de T = 3,56442; X2 = 3,84; Gll = 1; per al grup corresponent 
al segon moment d’ús: Test de T = 7,06039; X2 = 7,81; Gll = 3.

11. La diferència fonamental entre l’estadística clàssica i la bayesiana és el concepte de probabilitat. Per a l’estadística 
clàssica és un concepte objectiu, que es troba a la natura, mentre que per a l’estadística bayesiana es troba en l’obser-
vador, que es basa en la informació aportada per aquest. D’aquesta manera, en estadística clàssica només es prenen 
com a font d’informació les mostres obtingudes. En el cas bayesià, en canvi, a més de la mostra també té un paper 
fonamental la informació prèvia o la història que es posseeix relativa als fenòmens que es tracta de modelitzar.

12. P = 0,99122936.
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distribució de probabilitats resultants de l’anà-
lisi. En aquestes gràfiques es pot observar com 
la màxima probabilitat es concentra en els in-
tervals curts de temps mentre que la probabi-
litat descendeix dràsticament a mesura que els 
intervals de temps augmenten. Caldrà esperar, 
doncs, l’obtenció de les darreres datacions ra-
diocarbòniques per poder realitzar un estudi 
estadístic més acurat i poder establir amb ma-
jor exactitud el lapse de temps transcorregut 
entre un i altre moment d’ús. 

D’igual manera, l’estudi estadístic realitzat 
en la comparació entre el conjunt de datacions 
que caracteritza el segon moment d’ús i la da-
tació del tercer moment ens mostra clarament 
com estem, novament, davant de dues dinàmi-
ques cronològiques ben diferenciades.13 D’igual 
manera que en el cas anterior, el fet que el ter-
cer moment tan sols disposi d’una datació de 
radiocarboni (ja que només hi ha un individu 
enterrat) condiciona en gran manera la possi-
bilitat de quantificar amb exactitud el lapse de 
temps transcorregut entre un i altre moment. 
Novament, però, segons les gràfiques de dis-
tribució de probabilitats resultants de l’anàlisi, 
podem considerar que aquest interval de temps 
degué de ser relativament curt.

  Aproximació del món funerari  
i al poblament del Neolític final 

El Neolític final a Catalunya és considerat per 
alguns autors com un període de canvis en 
les estructures socials, econòmiques i religio-
ses; transformacions culturals que suposaran 
una nova diversitat vers la uniformitat que 
marcava el període anterior, el Neolític mitjà 
(Martín, 2003; Tarrús, 1985). Aquests can-
vis es feren notar tant a la cultura material, a 
les pràctiques funeràries com també al patró 
d’assentament. 

Des del punt de vista de la cultura material, 
trobem un trencament entre el Neolític mit-
jà i el Neolític final pel que fa a la ceràmica. 

Observant els conjunts de materials ceràmics 
veiem que s’han produït canvis notables tant 
a les formes com a les decoracions. Les carac-
terístiques morfològiques de la ceràmica del 
Neolític final són les següents: 

Les formes són simples corbes, hemisfè-
riques, subesfèriques i cilindroides, de base 
còncava o aplanada. També hi ha perfils su-
aus en forma de S. Predominen els grans re-
cipients respecte dels mitjans. Quant a les 
pastes, aquestes acostumen a ser majorment 
oxidants amb desgreixants, amb gran quanti-
tat de quars, pissarra i materials vegetals. Els 
elements prènsils característics d’aquest perío-
de es caracteritzen pel predomini de mugrons 
simples, bessons i perforats i per prominències 
de tipus pastilla. Respecte a la seva decoració, 
aquesta es restringeix a aplicacions de cordons 
llisos, mugrons i orelles.

A Catalunya el grup cultural que sem-
bla que té més presència és el Grup Veraza. 
Aquest grup es troba present al nord-est de la 
península Ibèrica i al sud de França (des de la 
conca d’Hérault, al Llenguadoc occidental, al 
nord, fins a la conca del riu Francolí al sud, 
incloent-hi des del litoral mediterrani fins a la 
conca de la Garona i del riu Segre), considerat 
per alguns autors com un grup unitari en tota 
aquesta zona.

La característica que defineix aquest tipus 
de ceràmica veraziana és la decoració-prensió 
de mugrons i orelles superposades que es dis-
posen en dues o quatre fileres de dues a sis pro-
minències cada una, tant en horitzontal com 
en vertical. A vegades aquestes decoracions es 
troben cobrint tota la superfície del vas (Mar-
tín, 2003).

Aquest tipus de ceràmica el localitzem en 
jaciments funeraris relativament propers com 
Cova del Frare (Matadepera, Vallès Occiden-
tal), Balma dels Ossos (Berga, Berguedà), Cova 
de les Encantades (Martís, Pla de l’Estany) o 
Cau d’en Calvet (Torroella de Montgrí), en-
tre d’altres (Martín et al., 1985; Castillo, 1962; 
Tarrús, 1982; Toledo i Rueda, 1991). 

13. P = 0,98874474.
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Sobre l’utillatge lític, hem de dir que tam-
bé es produeix un canvi important respecte al 
Neolític mitjà. S’abandonen els geomètrics i les 
petites làmines de sílex i es passa a utilitzar 
làmines de sílex llargues, raspadors i puntes 
de fletxa laminars de gran varietat tipològi-
ca (foliàcies, pedunculades d’aleta incipient o 
desenvolupades uni i bifacials i rarament asi-
mètriques).

Finalment, farem referència als objectes 
d’ornament, que tenen gran presència en el 
context funerari d’aquest període (Martín, Pe-
tit i Maya, 2002, p. 306-307). Trobem elements 
com braçalets, penjolls i denes treballats sobre 
diverses matèries (pedra, malacofauna i os) i 
amb gran varietat de morfologies. Destaquen 
en pedra les denes de variscita cilíndriques; 
les de calcària, lignit i esteatita també cilíndri-
ques, discoïdals i bitroncocòniques, i els petits 
penjolls d’esquist (Cova de les Encantades de 

Martís, Coveta del Marge del Moro). Pel que 
fa a la malacofauna, són recurrents les denes 
discoïdals de Dentalia, les denes de Columbella 
i els penjolls i denes de Glycymeris. Sobre els 
ornaments en os, tenim alguns penjolls i bo-
tons (Cova del Frare, Cova de Can Sadurní). 
Finalment, cal mencionar també la presència 
d’alguns elements com denes d’or i coure (Bal-
ma dels Ossos, Cau d’en Serra). Destaquem 
jaciments emblemàtics per la quantitat d’ob-
jectes recuperats com el Cau d’en Serra (Pi-
camoixons, Alt Camp), la Cova de l’Arbonès 
(Pradell, Priorat) o la Coveta del Marge del 
Moro (Begues, Baix Llobregat).

Quant al món funerari, apareixen noves 
pràctiques d’enterrament que reflecteixen les 
transformacions socials que s’estaven produint 
en aquest període. Es deixen de realitzar les in-
humacions individuals en fossa dins de grans 
necròpolis pròpies del període anterior, que es 

Figura 6. Aixovar funerari (a y b, vasos ceràmics; c, dena de collaret)
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troben situades a prop dels assentaments, per 
passar a enterraments col·lectius més allunyats 
dels hàbitats.

Aquests enterraments es troben representats 
en tota mena de sepulcres: coves, abrics, dòl-
mens, paradòlmens, grans fosses col·lectives, 
hipogeus, cistes megalítiques, etc.

Aquesta diversitat també la trobem en el 
ritual d’enterrament. Això es veu en la dis-
posició dels cadàvers, que pot ser variada; en 
el fet d’amortallar o no els individus; en el 
cobriment o no dels cadàvers amb sediment 
i pedres, etc. Una característica d’alguns en-
terraments col·lectius és la reordenació i des-
plaçament d’ossos dins l’espai sepulcral per 
disposar nous cadàvers quan l’àmbit d’enter-
rament comença a estar massa ple (Cova del 
Frare) (Martín, 2011) .

Atès que el jaciment que tractem aquí és un 
hipogeu, centrarem a continuació el nostre 
discurs en la definició d’aquest tipus concret 
de sepultura.

Segons M. A. Petit i M. Pedro es podria defi-
nir el terme hipogeu com a “ tota cova artificial 
en la qual s’allotgen enterraments successius. 
Aquestes cavitats poden presentar mesures i 
aspectes molt variats, però les característiques 
arquitectòniques, d’un corredor que dóna ac-
cés a una cambra, i el ritual col·lectiu són im-
prescindibles per definir-les com a tals” (Petit 
i Pedro, 2005).

Trobem exemples d’aquest tipus de sepul-
tura en diferents zones geogràfiques al llarg 
de tot el Mediterrani occidental, però volem 
fer referència als hipogeus més pròxims al de 
la Sagrera, com són els de Catalunya i sud de 
França.

A Catalunya els hipogeus es caracteritzen 
per ser constructivament simples i de petita 
mesura. Segons A. Petit i M. Pedro (Petit i 
Pedro, 2005), es poden diferenciar dos grups 
d’hipogeus segons el terreny en el qual es tro-
ben excavats: els excavats en roques dures (gra-
nit i sorrenca) i els excavats en roques toves 
(sauló i argila), com és en el cas que ens ocupa 

de l’Hipogeu de la Sagrera. Els primers són 
de dimensions petites i tenen una estructura 
constructiva simple; en canvi, els segons, ex-
cavats en roca tova, tendeixen a ser de dimen-
sions una mica més grans i més complexos. 

Els hipogeus catalans localitzats fins ara es 
troben situats a la costa i el prelitoral. Les zones 
on podem documentar aquests jaciments són 
el Vallès, el Maresme, el Gironès i el Baix Em-
pordà. A continuació passem a descriure dos 
dels exemples més significatius d’hipogeus que 
s’han estudiat fins ara a Catalunya: el del Car-
rer París (Cerdanyola, Vallès Occidental) i el de 
la Costa de Can Martorell (Dosrius, Maresme).

El primer, el Carrer París, és un sepulcre 
de petites dimensions, amb corredor i cambra 
subcircular (Francès et al., 2004 i 2007). S’han 
pogut documentar diverses fases d’inhuma-
ció, separades per episodis de reorganització 
de l’espai. Aquestes fases estan relacionades, 
a excepció de la primera, per la presència de 
diversos tipus ceràmics amb decoració campa-
niforme (epimarítim, marítim i pirinenc). Tan 
sols durant la primera fase es documentaren 
diverses puntes de sílex, que, tot i relacionar-se 
directament amb la presència dels individus, 
a causa de l’absència de fractures clares d’im-
pacte no poden ser vinculades amb la causa 
de la mort. Cronològicament, les dades radi-
ocarbòniques situen aquest jaciment entre el 
2702 i el 2372 cal ANE.14 La datació més antiga 
d’aquest jaciment (UBAR-817), corresponent a 
l’únic nivell sense ceràmica campaniforme, és 
plenament contemporània al nostre jaciment. 

El segon, l’hipogeu de la Costa de Can 
Martorell presenta una cambra subcircular a 
la qual s’accedeix per un corredor megalític 
amb llosa basculant (Mercadal, 2003). Aquest 
hipogeu es caracteritza per la inhumació en 
el seu interior de més de dos-cents individus 
i la troballa de seixanta-vuit puntes de sageta 
de sílex triangulars i amb aletes i peduncle, 
de morfologies variades, les quals es consi-
dera que haurien estat allotjades als cossos 
dels individus. És per això que es relaciona 

14. UBAR-817 = 4110 ±60 BP; 2859-2578 cal ANE; UBAR-860 = 3870 ±45 BP; 2457-2292 cal ANE.
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aquestes inhumacions amb un episodi de 
violència i enterrament massiu. Destaca un 
aixovar escàs, conformat únicament per una 
peça ceràmica circular perforada, una petxi-
na, fragments ceràmics llisos i fauna variada. 
Sobre un gran bloc granític pertanyent a la 
caiguda de l’arcada de la cambra es localitza-
ren dos vasos ceràmics, un sense decoració i 
amb la superfície exterior brunyida i un altre 
amb decoració campaniforme impresa de ti-
pus pirinenc. Les datacions radiocarbòniques 
disponibles marquen un rang entre el 2403 i 
el 2227 cal ANE.15

Al sud de França els investigadors han esta-
blert tres grans grups d’hipogeus, els del Baix 
Roine (Drôme i Vaucluse), els d’Arles (Bouches 
du Rhône) i els de Languedoc (Gard i Hérault) 
(Sauzade, 1983; Arnal et al., 1953; Colomer, 
1979). Entre tots aquests es coneixen prop 
d’una vintena de jaciments del Neolític final 
similars al de la Sagrera, si bé no en les seves 
característiques concretes sí en el caràcter hi-
pogeu de l’estructura i en el caràcter col·lectiu 
d’aquesta. No obstant això, la morfologia de la 
cambra, el nombre d’inhumats i l’origen de la 
seva deposició és variable. 

Volem destacar dos exemples d’hipogeus si-
tuats a la zona de Vaucluse, ja que són els que 

s’assemblen més al de la Sagrera: El de Boileau 
(Sarrians) i el de Crottes (Roaix). 

Quant al primer (Boileau), de planta ova-
lada, es van localitzar al seu interior una vui-
tantena d’individus, la majoria dels quals amb 
indicis d’haver estat amortallats. En aquest 
jaciment s’identificaren també algunes parts 
d’individus desplaçades del seu lloc original, 
fet que ha estat interpretat com a activitats de 
reordenació i reducció dels esquelets durant el 
seu procés de descomposició (Mahieu, 1987). 
El grup de materials recuperats a l’interior 
d’aquest hipogeu que han estat considerats 
com a aixovar està format per ceràmica, sílex 
i elements d’ornamentació. Pel que fa a la ce-
ràmica, es localitzaren una quinzena de vasos 
ceràmics de tipus hemiesfèric, la majoria dels 
quals presenten un petit mugró solitari en el 
terç central o superior del cos. Quant als mate-
rials de sílex, aquests estan compostos per una 
quarantena de puntes o fragments de puntes 
de fletxa i una cinquantena d’ascles de sílex, la 
majoria sense retocar. Finalment, els elements 
d’ornamentació personal són nombrosos, amb 
més de tres-centes cinquanta denes discoïdals 
d’esteatita i un centenar de penjolls d’os, a més 
d’algunes denes discoïdals de calcària i d’altres 
de variscita (Mahieu, 1994).

Figura 7. Exemples de simultaneïtat en la deposició

15. UBAR-696= 3920±80 BP; 2561-2144 cal ANE; UBAR-695= 3875±50 BP; 2457-2295 cal ANE; LY-7837= 3810±55; 
2343-2143 cal ANE; LY-7838= 3795±55; 2335-2042 cal ANE
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Pel que fa al segon (Crottes, Roaix), aquest 
presentava dos nivells d’ús separats per un 
nivell estèril. Entre ambdós es pogueren iden-
tificar més de dos-cents cinquanta individus. 
El primer nivell d’ús es corresponia a un ni-
vell d’enterraments successius amb diverses 
remocions i arranjaments. El segon s’iden-
tificà com un nivell pràcticament simultani 
que respondria a un fet bèl·lic atesa l’elevada 
presència de puntes de fletxa foliàcies, algunes 
de les quals foren localitzades, fins i tot, dins 
la caixa toràcica de certs individus. Hem de 
destacar, però, que revisions recents d’aquest 
jaciment posen en dubte la simultaneïtat de 
gran part dels individus del nivell superior 
(Chambon, 2003). A part de les puntes de 
fletxa, també es localitzaren un gran nom-
bre de vasos ceràmics, de diversa tipologia, 
alguns amb elements de prensió tipus llen-
güeta o mugró solitaris. A banda d’aquest 
aixovar, es documentaren diversos elements 
d’ornamentació personal com ara denes to-
neliformes o discoïdals de diversos materials 
i dos penjolls trilobulars calcaris sense paral-
lels coneguts (Beyneix, 2003). 

Com hem vist, dins l’àmbit del món funera-
ri la diversitat és una característica del període 
del Neolític final. És per això que també ho ve-
iem reflectit en el patró d’assentament. A trets 
generals, podem dir que les poblacions es ca-
racteritzen per una ocupació dispersa del ter-
ritori. En aquest període veiem una continuï-
tat dels assentaments a l’aire lliure situats a les 
planes i replans, tal com succeïa en el Neolític 
mitjà, tot i que aquests ara són de dimensions 
més petites que els anteriors. Això podria ser 
degut al fet que la població era més itinerant 
a causa de les necessitats ramaderes de buscar 
pasturatge. Per això es troben vestigis en ca-
vitats naturals com coves i abrics que estarien 
situats tant a mig vessant com en plena i alta 
muntanya. Aquestes cavitats naturals tindrien 
una funció d’habitació estacional o ocasional 
(refugi dins les xarxes ramaderes i/o bescanvi) 
en alguns casos, o també una funció sepulcral 
col·lectiva en d’altres (Martín, 2003).

Tot i que els assentaments de la plana deixen 
de ser tant nombrosos com en el període an-
terior, en els darrers anys s’han produït noves 

troballes aïllades al pla de Barcelona que dei-
xen constància de l’existència d’assentaments 
del Neolític final en aquesta zona. A la ciutat 
de Barcelona hi ha la presència de restes d’as-
sentaments a dues grans àrees: a la zona de 
la Sagrera, com ja hem vist anteriorment, i al 
centre de la ciutat. Aquí destaquen les restes 
localitzades als jaciments de Reina Amàlia, 
16-16 bis, i de la Riereta, 37-37 bis. Ambdós 
jaciments representen espais d’ús habitacional 
o domèstic. 

Del primer (Reina Amàlia) només resten 
unes acumulacions de pedres que es creu que 
podrien tenir la funció de fixar grans vasos ce-
ràmics (Bordas i Salazar, 2006), i el segon (Ri-
ereta) es tracta d’un assentament a l’aire lliure, 
amb quatre fases d’ocupació, la primera de les 
quals se situa en el Neolític final. D’aquest perí-
ode es localitzà una estructura de tipus cubeta 
de morfologia ovalada, reblerta de pedres amb 
alteracions tèrmiques, interpretada com una 
llar que transmetria l’escalfor a partir d’ele-
ments refractaris, similar als forns polinesis 
(Carlús i Gonzàlez, 2008). 

Finalment, com a restes aïllades, cal esmentar 
els diversos fragments ceràmics d’estil verazià 
localitzats a l’excavació de la zona situada entre 
els carrers de Sant Pau, Reina Amàlia, Hort de 
la Bomba i de les Carretes (Griñó, 1998).

Caldrà, doncs, posar en relació les diverses 
restes trobades del període objecte d’estudi per 
tal de poder relacionar la població enterrada a 
l’hipogeu amb els assentaments contemporanis. 

  Perspectives de futur

L’hipogeu funerari de la Sagrera constitueix 
una troballa única i excepcional en l’arqueolo-
gia catalana dels darrers anys. Aquesta excep-
cionalitat rau tant en el tipus d’estructura do-
cumentada com en el seu estat de conservació. 
Igualment, el nombre d’individus enterrats de 
manera simultània tan sols troba paral·lels en 
territori català en l’hipogeu de Costa de Can 
Martorell. De fet, tant les característiques es-
tructurals, com les deposicionals i artefactuals 
ceràmics ens remeten més aviat al món hipo-
geu del Neolític final de la vall del Roine. 
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Hem vist anteriorment com el Neolític final 
a Catalunya es caracteritza per ser una època 
de canvis i d’interrelacions regionals. L’estudi 
de l’Hipogeu de la Sagrera ens haurà de per-
metre aportar dades per a l’estudi d’aquesta 
època. Per aquest motiu, hem dissenyat un 
esquema bàsic entorn del qual, més enllà de 
la memòria administrativa, hauria de desen-
volupar-se la recerca bàsica d’aquest jaciment. 

Els eixos principals que vertebren aquest 
projecte són els següents:

a) Els nous patrons d’assentament i ocupa-
ció del territori. La relació grup social - medi 
com a reflex de les activitats econòmiques. La 
diversitat funerària del Neolític final com a re-
flex de la nova reordenació social.

b) La materialitat artefactual: l’aixovar i 
més enllà de l’aixovar. 

c) L’estudi de la població. Condicions de 
vida, relacions socials inter i intragrupals. 

a) Els nous patrons d’assentament i ocupa-
ció del territori. La relació grup social - medi 
com a reflex de les activitats econòmiques

El descobriment de l’Hipogeu de la Sagrera 
al Pla de Barcelona no deixa de ser un reflex 
de l’avanç que en els darrers anys s’està duent a 
terme en el coneixement de la prehistòria de la 
ciutat. Ja hem vist com les excavacions recents 
han tret a la llum diversos, encara que escassos, 
punts d’ocupació del Neolític final a la ciutat. 
Això no obstant, en molts casos, a excepció 
dels dos principals jaciments del barri del Ra-
val ja esmentats, es tracta de troballes aïllades 
de fragments ceràmics. Caldrà, doncs, en pri-
mer lloc realitzar una recerca sistemàtica de 
les troballes produïdes en els darrers anys per 
poder configurar un mapa de distribució que 
reflecteixi l’ocupació de l’espai del Pla de Bar-
celona durant el Neolític final. Aquest mapa 
serà la base fonamental a partir de la qual es 
podran analitzar les característiques d’aques-
ta ocupació de l’espai, la seva relació amb les 
característiques físiques del territori i la inter-
relació entre els diferents jaciments. Aquest pa-
tró d’assentament haurà de ser comparat amb 
l’ocupació dels territoris veïns. 

b) La materialitat artefactual: l’aixovar i 
més enllà de l’aixovar 

Les troballes artefactuals a l’hipogeu de la 
Sagrera han estat realment escasses. No obs-
tant això, considerem que aquestes tenen un 
gran potencial informatiu, no només en tant 
que reflex d’un determinat ritual funerari, sinó 
també d’un determinat tipus de relacions so-
cials de producció. 

Com a aixovar, és evident que els vasos ce-
ràmics foren dipositats a l’interior de l’hipo-
geu amb una clara intencionalitat. Formaven 
part del ritual funerari. L’anàlisi de continguts 
(principalment fitòlits i lípids) ens ajudarà a 
determinar si podem considerar aquests vasos 
com la pròpia ofrena o simplement com els 
seus contenidors (Zurro, 2006). Aquest punt 
serà de gran importància a l’hora de valorar 
la importància social d’aquest tipus de pro-

Figura 8. Representació gràfica de la probabilitat 
dels temps transcorreguts entre les diferents fases, 
segons l’estudi estadístic bayesià
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ducció ceràmica i del seu ús o amortització 
funerària. 

En tant que producte, hem d’assenyalar que 
els més recents estudis de la materialitat del 
Neolític final han determinat que la caracte-
rística principal de la producció artefactual del 
període és el seu origen local. 

Les restes ceràmiques localitzades al primer 
moment d’ús de l’hipogeu poden ser un reflex 
d’aquesta localitat. Així, plantegem la necessi-
tat de realitzar una anàlisi morfotecnològica i 
petrogràfica d’aquestes per tal de poder definir 
les seves característiques principals (compo-
sició de pastes i desgreixants) i relacionar-les 
amb les produccions localitzades en l’entorn 
immediat de l’hipogeu (Clop, 2004). Es pot es-
tablir una relació entre unes i altres? Presenten 
característiques comunes prou properes com 
per determinar una mateixa manufactura lo-
cal? Podem determinar si les ceràmiques dels 
jaciments habitacionals propers foren manu-
facturades per la mateixa comunitat que les de 
l’hipogeu? 

D’igual manera, l’anàlisi morfotecnològica, 
petrogràfica i de traces d’ús de la dena de co-
llaret ens permetrà posar-la en relació amb les 
altres denes localitzades als jaciments fune-
raris contemporanis (Ontañón, 2003). Es pot 
establir un mateix patró productiu per a totes 
elles? Existeix una producció especialitzada 
d’aquests objectes d’ornament? Es tracta d’ob-
jectes d’ornament d’ús quotidià o una produc-
ció específica amb finalitats rituals funeràries?

Hem de recordar que no tot el material ar-
tefactual documentat a l’interior de l’hipogeu 
correspon a l’aixovar pròpiament dit. El segon 
moment d’ús es caracteritza, precisament, per 
l’absència d’aquest. Això no obstant, existeix 
tot un seguit de material la presència del qual, 
tot i no formar part de cap ritual, no deixa 
de ser enormement interessant. Entre aquest 
destaquem especialment la petita peça metàl-
lica de base coure que aparegué al sediment 
que cobria aquest primer moment d’ús. Ja 
hem comentat com la importància d’aquesta 
troballa rau en el fet que es tracta d’una de 
les escasses evidències metàl·liques clarament 
precampaniformes de Catalunya. En aquest 
sentit, plantegem com a prioritari l’estudi de 

la seva composició química, de la procedència 
del metall i del procés de producció (especto-
metria de fluoresència de raig X (ED-XRF), anà-
lisi d’isòtops de plom, metal·lografies) (Montero, 
2011) per tal d’aprofundir en el coneixement de 
les possibles àrees d’avituallament del mineral 
emprat així com de les possibles vies de relaci-
ons o intercanvi entre els grups poblacionals 
contemporanis. 

c) L’estudi de les poblacions. Condicions de 
vida, relacions socials inter i intragrupals 

L’ús del ritual d’inhumació col·lectiva com 
a tipus característic del Neolític final ha estat 
llegida en tant que reflex d’una organització 
social basada en comunitats autàrquiques amb 
una virtual absència de desigualtats socials que 
s’agruparien per a fins esporàdics sota la di-
recció d’individus distingits (Martín, 2003). 
Paral·lelament, la recerca arqueològica en els 
darrers anys ha plantejat l’existència d’una pla-
taforma d’intercomunicació a banda i banda 
dels Pirineus occidentals. Aquesta interrela-
ció seria de tipus socioeconòmic i facilitaria 
el pas de productes subsistencials i materials. 
L’anàlisi de les restes òssies humanes ens per-
met aportar dades significatives amb relació 
a una i altra hipòtesis. Igualment, l’anàlisi de 
les restes ens ha de permetre aportar dades que 
expliquin la casuística del segon moment d’ús 
del dipòsit funerari. Per a aquest fi s’han esta-
blert diferents sublínies de recerca. 

Caracterització paleodemogràfica de la població 
inhumada 

L’estudi comparatiu de la composició pobla-
cional en termes de sexe i edat entre els diferents 
nivells d’ús de l’hipogeu i entre aquests i els 
jaciments funeraris contemporanis ens perme-
trà caracteritzar el tipus de comunitat. Igual-
ment l’anàlisi dels patrons de mortaldat ens 
possibilitarà aprofundir en la casuística d’un 
enterrament del tipus del segon moment d’ús 
de l’hipogeu. 

Anàlisi de les relacions de filiació entre els indi-
vidus inhumats 

Es proposa realitzar un programa d’anàli-
sis d’ADN mitocondrial que aporti dades qua-
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litatives que permetin valorar les relacions de 
parentiu entre els diferents individus d’un ma-
teix moment d’ús i entre els individus dels dos 
moments d’ús diferenciats. Aquesta anàlisi ens 
permetrà caracteritzar les possibles vinculaci-
ons amb poblacions contemporànies. L’estudi 
proposat serà complementat pel registre siste-
màtic dels diferents trets discrets (epigenètics) i 
la seva comparació amb aquest tipus d’estudi 
d’abast europeu (especialment epigenètics den-
tals) (Desideri, 2007; Haak et al., 2008).

Estimació de les condicions de vida de la pobla-
ció enterrada 

Es tindran en consideració els diferents 
indicadors que permeten posar en relació la 
càrrega patògena del medi amb el tipus i la 
qualitat de la dieta així com les càrregues labo-
rals que deixen la seva empremta en el sistema 
esquelètic. 

Per a l’estudi de la dieta es proposa tant 
l’anàlisi paleoestomatològica de les diferents 
peces dentàries com l’aplicació d’anàlisis de 
carboni i nitrogen. L’anàlisi de la dieta ens per-
metrà caracteritzar no només les estratègies 
de subsistència (ramadera, agrícola) i de les 
seves formes de vida (sedentària, mòbil), sinó 
també l’existència o no d’accés diferencial als 
aliments per grups d’edat, sexe o posició social, 
entre d’altres (Buikstra i Rihuete, 2006).

Per a l’anàlisi de la càrrega patògena del 
medi posarem especial èmfasi en els indica-
dors inespecífics d’estat de salut (criba orbitalia, 
hiperostosis poròtica i hipoplasia de l’esmalt) 
així com de malalties infeccioses. Aquestes, jun-
tament amb l’anàlisi detallada de la presència/
absència de patologies perimortem ens perme-
tran dilucidar l’origen del dipòsit simultani. En 
aquest sentit, volem remarcar que està previst 
realitzar anàlisis paleoparasitològiques de les 
mostres sedimentàries extretes de l’interior de 
diferents coxals, com a mètode complementari 
per a la dilucidació de la causa del dipòsit. 

Per a la dilucidació de les càrregues laborals 
es preveu l’estudi sistemàtic dels diferents mar-
cadors musculoesquelètics, entesopaties i proces-
sos degeneratius. Paral·lelament, es realitzaran 
els estudis biomecànics pertinents. Tot això a fi 

i efecte d’esbrinar les transformacions del cos 
humà provocades per la seva implicació en la 
realització de les diferents activitats produc-
tives. 

Reconstrucció de moviments migratoris i patrons 
de residència

Les restes humanes constitueixen una gran 
font d’informació que ens permeten anar més 
enllà de les comparacions dels trets morfolò-
gics i estilístics distintius dels artefactes mobles 
o l’arquitectura. Per això proposem realitzar 
anàlisis dels isòtops d’estronci i oxigen com a 
mètode per valorar l’historial de residència 
dels individus inhumats (Buikstra i Rihuete, 
2006; Haak et al., 2008). Aquest tipus d’anàlisi 
ens permetrà determinar la procedència i la 
mobilitat dels individus en funció de patrons 
de patrilocalitat o matrilocalitat o bé de pràc-
tiques de desplaçament com la transhumància 
o l’estacionalitat. 

Estudi poblacional comparatiu 
Comparació dels resultats amb els diferents 

grups socials contemporanis localitzats tant en 
el mateix context geogràfic com a escala pe-
ninsular i europea. L’estudi estadístic de totes 
les variables poblacionals i la seva comparació 
inter i intrapoblacional resulta un pas definitiu 
i imprescindible per valorar la importància de 
la població de la Sagrera i entendre la causalitat 
històrica que va poder portar a la configuració 
final d’un dipòsit tan singular. 
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