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Presentació

Maria Teresa Miró i Alaix

El cicle de la Tribuna d’Arqueologia 2013-2014 va constar de 17 conferències que també es van 
poder seguir en reproducció en temps real (streaming) i que van mostrar un ampli ventall d’in-
tervencions fetes arreu de Catalunya, en jaciments de tots els períodes cronològics, des de la 
paleontologia fins a l’època medieval i moderna, i en intervencions que tant eren incloses en 
projectes de recerca, com preventives fetes per causes diverses, com ara projectes d’obra, cons-
trucció d’infraestructures o restauració i adequació d’elements patrimonials. També, en la línia 
històrica del cicle, es van donar a conèixer els resultats d’una missió arqueològica catalana a 
Tunísia i una xerrada sobre historiografia.

Com s’ha fet en els darrers anys, la publicació serà en format digital, que es podrà baixar 
des del web tribunadarqueologia.blog.gencat.cat, on també es poden recuperar els vídeos de les 
xerrades que detallem a continuació.

Als jaciments d’Incarcal (Crespià, Pla de l’Estany), coneguts des dels anys setanta del segle xx, 
continuen els treballs de recerca paleontològica. Els resultats de les campanyes 2009-2013 han 
estat encaminats a aconseguir un context cronològic més precís, que situen en un lapse d’entre 1,5 
i 1,2 milions d’anys, i a obtenir informació de caire tafonòmic per aclarir l’origen de les troballes. 
Aquestes campanyes han permès identificar noves espècies de grans mamífers.

Els jaciments amb ous de dinosaure de Coll de Nargó (Alt Urgell) són dels més importants 
del període cretaci. Les intervencions fetes a partir del 2002, que han consistit en excavacions i 
prospeccions, s’han centrat en la cartografia sistemàtica de les postes d’ous i en l’extracció d’algu-
nes d’aquestes. En deu anys de recerques s’han documentat 30 nivells amb ous en 75 jaciments, 
principalment a la zona del Mas d’en Pinyes i s’ha pogut estudiar el comportament nidificador 
dels sauròpodes titanosaures. També s’ha treballat en la divulgació i conservació del patrimoni 
paleontològic.

En el 35è aniversari de les excavacions de la cova de Sant Sadurní de Begues (Baix Llobregat) 
es presenten els resultats de les intervencions de recerca que s’han fet en els darrers anys en un 
jaciment que té 33 nivells estratigràfics que van des de l’epipaleolític fins al neolític mitjà (1000-
4000 aC). L’any 2013 es localitzen quatre inhumacions del neolític postcardial amb datacions 
d’entre 5.500-5.400 BP, amb tot el seu ritual funerari, que aporten gran informació sobre les 
pràctiques funeràries en cova.

https://tribunadarqueologia.blog.gencat.cat/
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Les intervencions al jaciment de la Dou (Sant Esteve d’en Bas, Garrotxa) s’inicien l’any 
2005 en el marc del control arqueològic de les obres de construcció de la variant de Sant Es-
teve d’en Bas i es continuen més tard com a projecte de recerca pel gran interès del jaciment, 
un poblat a l’aire lliure del neolític antic, on també s’han localitzat àrees amb ocupacions 
del bronze final.

Al poblat ibèric de les Maleses (Montcada i Reixac - Sant Fost de Campsentelles) es duen a 
terme excavacions de recerca des de l’any 2000. En aquesta ocasió es presenten els resultats de 
l’estudi d’una casa de l’elit, amb una gran extensió construïda respecte a les altres cases de l’hà-
bitat; de la casa 14, destinada a l’activitat metal·lúrgica, i de la casa 30, on s’han recuperat moltes 
mostres arqueobotàniques i que ofereix dades interessants sobre el moment d’abandonament 
del poblat, a mitjan segle iii aC.

Amb els Estinclells de Verdú (Urgell) tenim una altra intervenció de recerca en el món ibèric. 
Aquest jaciment correspon a una fortalesa ilergeta del segle iii aC de petites dimensions, la qual 
ha estat totalment excavada. La conferència també ha explicat diverses activitats dins del Camp 
Experimental de la Protohistòria relacionades amb l’arquitectura, l’artesania, l’arqueobotànica, 
la metal·lúrgia i el tèxtil.

Entre els anys 2012 i 2013 amb motiu de la urbanització de diferents carrers dels Prats del Rei 
(Anoia) es van fer intervencions arqueològiques preventives que han posat al descobert diverses 
restes amb un ampli ventall cronològic, des de l’ibèric antic fins a l’època moderna. D’aquestes 
destaca la localització d’una fortificació de l’ibèric antic (segles vi-v aC) a la plaça de la Mare 
de Déu del Portal, on també s’han recuperat indicis d’una potent i monumental fase d’època 
tardorepublicana de Sikarra. 

Diferents intervencions preventives fetes en els darrers anys al puig de Sitges (Garraf) han 
proporcionat noves dades sobre un nucli costaner ibèric que presenta ocupació fins a època ro-
mana. S’han localitzat un tram de muralla i construccions adossades a aquesta, així com diversos 
conjunts de sitges.

Les excavacions de recerca que des del 2008 es fan a la vil·la del Pla de l’Horta (Sarrià de Ter, 
Gironès) ens aporten importants dades sobre el suburbium de Gerunda. La vil·la, de la qual s’ha 
excavat una desena part de la superfície, conté espais residencials i productius. S’inicia a mitjan 
segle i aC i té diferents fases constructives: republicana, augustal, julioclàudia i severiana, amb 
un darrer canvi al segle iv dC.

Arran de les obres d’adequació de la pedrera del Mèdol de Tarragona (Tarragonès) es va dur a 
terme una intervenció arqueològica destinada a ampliar el coneixement de la més gran de les pe-
dreres romanes del territori de Tàrraco, inclosa a la llista del patrimoni mundial de la UNESCO. 
Es van dur a terme treballs de documentació, prospecció de nous fronts i diversos sondejos que 
han aportat dades sobre el moment d’inici de la pedrera, possiblement en època republicana, atès 
que el final de l’explotació a la zona de l’agulla és d’època d’August amb continuïtat d’explotació 
en època julioclàudia en altres sectors.

L’any 2011 durant el seguiment de les obres de construcció de vials relacionats amb l’estació 
del TAV a la Sagrera es va localitzar la vil·la romana del Pont del Treball Digne (Barcelona, Bar-
celonès), que ha estat objecte de diverses campanyes arqueològiques. La construcció de la vil·la 
s’inicia a finals del segle i aC, en el moment d’organització de l’ager de Barcino, i té una durada 
fins al segle v dC. També s’hi localitzen estructures anteriors d’època ibèrica. S’han documentat 
estructures de la pars urbana i també dos torcularia.

Intervencions preventives fetes en tres solars de Sabadell (Vallès Occidental) han donat 
noves informacions sobre el quarter nord de la vila fortificada de Sabadell i el barri artesà del 
Raval en època medieval. S’han localitzat trams de muralla amb torres i fossat dels segles xiv 
i xv i s’han excavat cases dels segles xii a xv i obradors i tallers de vidre i terrissa dels segles 
xvi i xvii-xviii.
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En relació amb els treballs de restauració del temple de Santa Maria d’Arties (Naut Aran, Val 
d’Aran), s’hi han fet intervencions preventives. Els treballs han proporcionat resultats com la 
recuperació de les fonamentacions de l’antic temple preromànic, de l’antic castell situat a la zona 
i d’una necròpolis anterior a aquestes etapes. Ens plau remarcar que l’article està escrit en aranès, 
en una mostra de la diversitat lingüística de Catalunya.

El jaciment de la Santa Creu (el Port de la Selva, Alt Empordà) forma part del conjunt monu-
mental de la serra de Rodes i és objecte d’un projecte de recerca des de l’any 2006. Al jaciment 
es coneix una necròpolis de tombes antropomorfes en ús fins al segle x i un hàbitat amb l’inici 
documentat al segle xii i l’abandonament, al xv. Els treballs presentats se centren en els barris 
de cases situades al sud i a l’oest de l’església, que permeten diferenciar diverses fases d’ocupació 
al llarg de cinc segles.

A partir dels informes sobre l’impacte ambiental de la construcció del Gasoducte Marto-
rell-Figueres, es van desenvolupar diverses intervencions preventives en el tram sud Martorell-
Hostalric. S’hi van fer controls arqueològics amb la documentació de restes paleontològiques i 
arqueològiques en diversos punts i es van excavar en extensió tres jaciments al Vallès Occidental 
i un a l’Oriental: la Vinya de la Salut a Viladecavalls, que correspon a un indret d’explotació 
agrícola d’època romana datat entre els segles ii i vi dC; els Camps de Can Colomer de Terrassa, 
que també correspon a un jaciment de les mateixes característiques, on també es documentà 
una necròpolis; Ca n’Arnella de Terrassa, on s’excavaren estructures funeràries del neolític mitjà, 
i Camps de Can Viure a les Franqueses del Vallès on es localitzà una necròpolis tardoromana.

El cicle també ha acollit la presentació dels resultats de l’excavació arqueològica que la Universi-
tat de Barcelona fa a Althiburos (El Kef, Tunísia), una ciutat númida amb una potent estratigrafia 
que abasta des dels segles x-xi aC fins al segle xiii dC, amb dos hiatus sense ocupació. Els treballs 
s’han centrat en l’àrea del capitoli i en la necròpolis meridional. També s’han fet prospeccions 
en l’àrea urbana i la vall que han permès detectar més jaciments i s’ha treballat en l’estudi de la 
gran necròpolis megalítica d’El Ksour.

Finalment es va parlar sobre història de l’arqueologia catalana en el període 1907-1975, amb 
l’anàlisi dels corrents teòrics i organitzatius de les etapes de la Mancomunitat, la dictadura de 
Primo de Rivera, la Segona República i el franquisme, a partir del desenvolupament de l’arque-
ologia científica a Catalunya.

Barcelona, setembre de 2016





El quarter nord de la vila fortificada baixmedieval 
de Sabadell i el barri artesà d’època moderna del 
Raval. Intervencions 2011-2013
Jordi Roig Buxó, Joan M. Coll Riera*

1 Introducció

Les intervencions arqueològiques al carrer Sant 
Joan, 12; a la Via Massagué, 16-22; al carrer 
Raval de Dins, 21-27, i al carrer Les Valls, 11 
de la ciutat de Sabadell, han permès localit-
zar trams de la muralla dels segles xiv i xv, 
corresponents al tancament nord de la vila 
fortificada baixmedieval i a l’emmurallament 
del barri del Raval. S’han excavat habitatges i 
casals medievals situats intramurs i dins l’àm-
bit del raval, amb una nombrosa presència de 
sitges, pous i edificacions, i un extens registre 
de material arqueològic. Per altra banda, s’han 
excavat diversos tallers i obradors de vidre i de 
terrissa dels segles xvi i xvii-xviii, emplaçats 
als límits del perímetre emmurallat i a l’inte-
rior dels valls defensius, ja en desús avançada 
l’època moderna. Aquests, configuren una ve-
ritable àrea artesana en el barri del Raval, amb 
presència de forns de cocció i àmbits de tester, 
amb un elevat nombre de peces defectuoses 

que superen el miler d’exemplars, caracterís-
tiques de les produccions de terrissa sabade-
llenca dels segles xvii i xviii.

Els resultats d’aquestes excavacions fetes 
en els darrers 25 anys (1988-2013), juntament 
amb la recerca arqueològica que s’ha fet en 
paral·lel, han aportat un important volum de 
dades i informació valuosa per a l’estudi i el 
coneixement de la vila medieval i moderna. A 
hores d’ara, disposem d’una superfície consi-
derable del nucli històric excavada en la seva 
totalitat, amb més d’una cinquantena d’in-
tervencions fetes (Fig. 1). Aquestes ens per-
meten tenir un coneixement força precís de la 
seqüència arqueològica del subsòl de Sabadell 
i de la seva dinàmica històrica. En aquesta 
línia, els darrers estudis i treballs de recerca 
han incidit especialment en la formació i la 
configuració de Sabadello com a vila de mer-
cat a l’època medieval, i en el seu procés de 
fortificació i emmurallament posterior, ja en 
el segle xiv i xv.1 Així mateix, aquestes excava-

* Arqueòlegs. Arrago SL, Arqueologia i Patrimoni (jordiroig@arragosl.com) (www.arragosl.com).

1. Roig Deulofeu, A.; Roig Buxó, J. (2002). «La vila medieval de Sabadell (segles xi-xvi). Dotze anys d’arqueologia 
a la ciutat (1988-2000)». Quaderns d’Arqueologia [Sabadell: Museu d’Història], (abril 2002), núm. 1. Roig Buxó, 
Jordi (2003a). «Sitges i estructures d’emmagatzematge d’època medieval a la vila de Sabadell (del segle xii al xiv)». 
A: II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya, 18-21 d’abril de 2002, St. Cugat del Vallès. Volum I. 
Barcelona: ACRAM, 2003, p. 381-394. ARgemí, Mercè (2010). D’Arraona a Sabadell. El naixement de la vila al voltant 
d’un mercat medieval. Sabadell: Amics de l’Art Romànic, 2010.

mailto:jordiroig@arragosl.com
http://www.arragosl.com
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Figura 1. Plànol del parcel·lari actual del nucli històric de Sabadell amb la indicació de totes les intervencions 
arqueològiques fetes en els darrers 25 anys (1988-2013), així com la restitució del perímetre de muralla i 
fossat de la vila baixmedieval (s. XIV-XV) i la situació dels tallers i obradors de vidre i de terrissa d’època 
moderna (s. XVI-XVIII) localitzats arqueològicament (Autor: Jordi Roig - Arrago, 2014)
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cions també han enriquit substancialment el 
coneixement de la vila d’època moderna i han 
permès observar el seu creixement i expansió 
fora muralles a partir de les darreries del se-
gle xvi. D’aquesta manera, podem detectar 
la transformació i l’eliminació progressives 
dels sistemes defensius de la vila medieval i 
la instal·lació de tallers i àrees artesanes en 
zones perifèriques del nucli emmurallat i a 
l’exterior de la vila closa durant l’època mo-
derna. Aquests obradors i tallers especialit-
zats, bàsicament de producció de vidre i de 
terrissa, proliferaran i es desenvoluparan de 
forma significativa al llarg dels segles xvii i 
xviii (Roig, Roig, 2002) (Roig, Coll, 2007) 
(Roig, 2014 i 2015b). En línies generals, aques-
tes activitats artesanes aniran desapareixent 
progressivament entrat el segle xix amb la in-
dustrialització i l’aparició dels primers vapors 
a la vila a partir de l’any 1840.

2 La formació de la vila de mercat 
altmedieval (s. xi-xiii) i el procés 
de fortificació baixmedieval  
(s. xiv-xv)

Ara com ara, tant l’arqueologia com les fonts 
textuals ja han constatat amb força evidències 
i garanties l’origen medieval de Sabadell com 
a vila de mercat, en un moment indeterminat 
del segle xi i amb un caràcter fortament agrí-
cola (Roig, Roig, 2002) (Argemí, 2010) (Roig, 
2015a). Aquest es manifesta en una presència 
elevada de sitges d’emmagatzematge de cereal 
dels segles xii-xiii repartides pel nucli històric 
i al voltant de l’espai de l’antic mercat i la sa-
grera. Així mateix, també es localitzen retalls 
diversos i espais d’habitació i de treball, que 
en alguns casos estan directament relacionats 
amb l’activitat del mercat i les carnisseries me-
dievals (Roig, 2003a). 

És, doncs, dins d’un context de feudalitat i 
de parròquies rurals, castells, masos i assen-
taments pagesos, que es produeix la formació 
del mercat i la vila de Sabadello, a instigació 
dels poders senyorials locals, tant laics com 
eclesiàstics. En un primer moment, aquest 
petit nucli medieval es generarà a l’entorn de 
la sagrera de l’església de Sant Salvador, just 
al centre històric de la ciutat actual; es con-
solidarà durant el segle xii, i es desenvoluparà 
de forma concèntrica fins a esdevenir una vila 
plenament estructurada en els segles xiii i xiv. 

Així, la primera menció documental cone-
guda que ens parla del mercat data de l’any 
1064, en què apareix citat en relació amb l’es-
glésia com a mercato de Sancto Salvatore.2 No 
serà fins a l’any 1101 que trobem la primera re-
ferència de l’existència de cases situades davant 
de l’església com a “ipsas mansiones... ante lo-
cum Sancti Salvatoris”.3 Posteriorment, al llarg 
del segle xii, les mencions textuals ja són molt 
més abundants i ens informen de l’existència 
de mesures pròpies, tant per a oli com per a 
cereals. Així, l’any 1113 trobem “ad mensuram 
mercati de Sabadel”, l’any 1169 “medium quar-
tarium olei ad mensuram de Sabadel” i l’any 
1196 “V sextarios ordei recipientis ad mesuram 
Sabatelli”.4 

Tanmateix, desconeixem el motiu precís de 
la instal·lació de l’església i la creació del mer-
cat en aquest indret del pla de Sabadell, con-
siderant que els centres de poder feudal dels 
segles x i xi –castell d’Arraona i parròquia de 
Sant Feliu d’Arraona– es trobaven emplaçats 
a la riba esquerra del riu Ripoll, al costat opo-
sat d’on es formarà la vila. Els motius podrien 
ser diversos, però cal suposar que la instigació 
senyorial de propietaris i magnats laics i ecle-
siàstics, i els interessos sobre el treball pagès i 
les seves rendes, devien actuar com a element 
principal de gestació del mercat, i com a ele-
ment aglutinador i de concentració de la pa-

2. (ACA, Pergamins de Ramon Berenguer I, núm. 303) (Miquel, 1945, doc. 471).

3. (AHS, Col·lecció de Pergamins, núm. 863) (Martí, 1933).

4. (CSCV, doc. 821) (CSCV, doc. 1068) (CSCV, doc. 1212) (Rius, 1945).
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gesia dispersa pel territori. L’arqueologia ha 
constatat que aquest petit nucli medieval es 
va emplaçar en un indret sense cap precedent 
anterior, i que es va estendre al llarg d’una suau 
elevació, a l’entorn de l’antic traçat en diagonal 
de la via romana i la cruïlla amb el camí trans-
versal nord-sud de Barcelona a Manresa. En-
cara que la configuració original de l’assenta-
ment i l’entramat urbà de la vila altmedieval és 
de moment desconegut, avui es pot presentar, 
d’una forma versemblant, l’aspecte que devia 
tenir al segle xii i xiii. Dos conjunts dominants 
conformen el nucli inicial del Sabadell medi-
eval: el mercadal –que es localitzava a l’actual 
meitat nord del passeig de la plaça Major– i 
l’església de Sant Salvador d’Arraona i el bar-
ri de la sagrera –que s’aixecava a l’actual Sant 
Fèlix– (Fig. 1). A partir de l’antiga topografia 
urbana i la configuració dels carrers del nucli 
històric, s’observa com al voltant de l’antiga 
església es delimita un espai edificat de dispo-
sició radial, que es distingeix clarament de la 
resta del tramat urbà, i que podem interpretar 
com l’antic espai de sagrera eclesiàstica, que 
al llarg del temps ha estat ocupat per cases i 
carrers, i ha quedat fossilitzat dins l’urbanisme 
actual (Roig, Roig, 2002) (Roig, 2015a).

Aquesta vila de mercat sabem que durant la 
primera meitat del segle xiv queda cenyida per 
un perímetre de muralla i fossat perfectament 
estructurat i delimitat. Aquests sistemes defen-
sius i elements fortificats s’han pogut conèixer 
i rastrejar a partir de la pràctica de l’arqueo-
logia urbana. Ara com ara, disposem d’una 
quinzena d’intervencions arqueològiques que 
han posat al descobert les restes de la muralla, 
algunes torres i portals, i gran part del traçat 
del fossat perimetral, i han fet possible carto-
grafiar damunt l’actual trama urbana la quasi 
totalitat del perímetre emmurallat i vallejat 
del segle xiv i xv (Fig. 1). D’aquesta manera, 
podem saber que la vila fortificada presentava 
una planta rectangular allargassada, un xic ir-
regular pel seu costat oest, amb un perímetre 
de muralles de 940 metres lineals i una àrea 
de 25.800 m2 (Roig, Roig, 2002) (Roig, 2004 
i 2015a).

Amb tot, i a partir del registre arqueològic, 
no podem deduir quants foren els circuits for-

tificats de què disposà la vila de Sabadell du-
rant l’edat mitjana, si és que realment en tingué 
més d’un. L’arqueologia tan sols ens ha donat a 
conèixer un únic perímetre emmurallat, que 
s’insinua com una obra unitària i homogènia, 
executada, però, durant un ampli període de 
temps que abasta la segona meitat del segle xiv. 
Ara com ara, i segons el registre documental 
i arqueològic, podem emmarcar l’obra de les 
muralles, grosso modo, entre els anys 1340-1350 
i l’any 1380, en què sembla que ja està del tot 
completada i consolidada. Aquest circuit mu-
rat i vallejat és el que mantindrà la vila closa i 
cenyida dins el seu perímetre fins a les darre-
ries del segle xvi i gran part del segle xvii. En 
aquest moment, el creixement de la població 
i l’expansió urbana en provocaran el trenca-
ment en alguns punts, i forçaran l’augment de 
la construcció d’edificis als barris extramurs, 
sobrepassant el perímetre murat per gran part 
dels seus costats, i molt especialment, pel cos-
tat de ponent.

Amb la recerca arqueològica, ha estat pos-
sible constatar que la vila fortificada del segle 
xiv presentava una planta rectangular poc re-
gular, especialment pel que fa al seu costat de 
ponent, amb la presència d’un apèndix lateral 
a l’angle sud-oest, per tal d’incloure l’esglé-
sia de Sant Salvador i l’espai concèntric de la 
sagrera. Aquest nucli emmurallat encerclava 
i protegia la vila medieval precedent amb els 
seus elements formatius, l’església, el mercat 
centralitzat i l’encreuament de camins, amb 
l’eix nord-sud del camí de Barcelona a Manresa 
i l’eix est-oest del camí de Granollers, els quals 
esdevenen els elements estructuradors del cir-
cuit murat i vallejat, i en condicionen estricta-
ment tot el perímetre (Roig, Roig, 2002). Així 
mateix, l’existència del barri medieval del Ra-
val, a l’extrem nord de la vila, ja format i con-
figurat en el segle xiii, va comportar també el 
seu emmurallament en el segle xiv, la qual cosa 
forçà que es generés un apèndix allargassat del 
perímetre fortificat en aquest sector (Matas, 
Roig, 2007) (Roig, 2015a).

En aquesta línia, coneixem força bé el tan-
cament sud de la vila, amb l’emplaçament del 
portal de Barcelona, principal punt d’accés i 
eix vertebrador amb el camí de Barcelona, i 
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tot el quarter sud-oest, amb les importants i 
extenses restes de muralla i fossat localitzades 
a la plaça Sant Roc (Roig, Melo, 2003). Així 
mateix, també tenim un bon coneixement de 
gran part del perímetre emmurallat del costat 
de llevant de la vila –actuals carrers Sant Joan 
i Dr. Puig–, on ha estat possible fer un bon 
nombre d’intervencions en solars diferenciats 
i successius (Roig, Roig, 2002) (Fig. 1).

Tan sols part del tancament del quartant 
oest i part del tancament nord, a la zona del 
barri del Raval amb l’enllaç dels laterals est i 
oest, són els que presenten més dubtes, atesa 
la manca d’intervencions arqueològiques en 
aquests sectors i la imprecisió de les fonts es-
crites. Ens referim a l’emplaçament dels portals 
de Caldes i de Manresa, encara no localitzats 
per l’arqueologia. Amb tot, les planimetries 
antigues i el traçat urbà de la vila del segle xix 
ens insinuen l’antic perímetre murat fossilitzat 
en la trama de carrers, i permeten intuir per 
on poden discórrer els sistemes defensius. No 
cal dir que fer intervencions arqueològiques a 
l’actual plaça de l’Àngel, a l’extrem nord del 
passeig Manresa i al capdamunt del carrer 
Fortuny i del carrer de la Salut, ens perme-
tria confirmar les propostes plantejades, per 
completar, així, el coneixement d’aquest sector 
nord de la vila.

Així doncs, a partir de l’arqueologia podem 
resseguir el circuit fortificat baixmedieval de 
Sabadell i cartografiar-lo amb força precisió 
sobre l’actual trama urbana de carrers, mit-
jançant la superposició del parcel·lari del segle 
xix. D’aquesta manera, podem presentar aquí 
la darrera proposta de restitució de la vila for-
tificada del segle xiv, feta a partir de les restes 
localitzades a les excavacions dels darrers 25 
anys (Roig, Roig, 2002) (Roig, 2015a). Aquesta 
proposta del perímetre emmurallat i vallejat 
és la següent: començant pel costat de llevant, 
i partint del tancament sud a la plaça Dr. Ro-
bert amb la presència del portal de Barcelona, 

sabem que la muralla discorre al llarg dels car-
rers de Sant Antoni Maria Claret, Sant Joan i 
Doctor Puig, fins a travessar l’actual carrer de 
la Salut, resseguint tot el perímetre del Raval 
de Fora per acabar tombant al seu extrem nord 
i baixant per la Via Massagué fins a l’altura 
de la plaça de l’Àngel, a l’encreuament amb el 
carrer Les Valls, per configurar així el tanca-
ment nord. En aquest sector, és on hi trobem el 
portal de Caldes emplaçat a ponent, i el portal 
de Manresa, emplaçat a llevant. Des d’aquest 
punt, el traçat devia seguir, tot baixant, per 
enmig de les illes de cases dels carrers de Je-
sús i de Sant Antoni, fins arribar al carrer de 
Gràcia a l’altura del carrer de la Rosa, per final-
ment acabar enllaçant amb el tancament sud 
a la plaça de Sant Roc i la del Dr. Robert, amb 
l’emplaçament del portal de Barcelona, i cloure 
així, tot el circuit murat i vallejat (Fig. 1).

3 L’abandó progressiu de la 
muralla i dels valls durant l’època 
moderna: els establiments del 
consell de la vila, la construcció 
d’habitatges i la instal·lació 
d’àrees artesanes (s. xvi - xviii)

La recerca arqueològica, juntament amb l’es-
tudi de la documentació escrita, i en especial 
el buidatge del llibre de les Ordinacions dels 
segles xvi i xvii (Mateu, 1968),5 ens perme-
ten conèixer l’evolució dels sistemes defensius 
baixmedievals de la vila i el seu abandó pro-
gressiu al llarg de l’època moderna. D’aques-
ta manera, en diferents punts del perímetre 
fortificat es detecta, a partir de finals del segle 
xvi, la inutilització i el cobriment del fossat 
mitjançant l’abocament de terres, per tal de 
tapar-lo i construir-hi al damunt. En alguns 
casos, s’ha observat com el mur de la mura-
lla és aprofitat per les noves construccions del 
segle xvii, que hi recolzen i per tant la inuti-

5. mAteu viDAl, Ernest (1968). Ordinacions de la Universitat de la vila i terme de Sabadell/segle xvi i segle xvii-I. 
Sabadell: Comisión de Cultura del Exmo. Ayntamiento de Sabadell, Volum I i Volum II, 1968. D’ara endavant 
(Ordinacions, vol., pàg.).
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litzen. En altres indrets, es constata com grans 
sectors de la muralla i del fossat són aprofitats 
entre el segle xvi i el xviii per a la instal·lació 
de centres artesans, tallers i obradors, amb 
la construcció de forns de vidre i de terrissa. 
Aquests generen abocaments potents de ter-
res i cendres, així com de peces defectuoses i 
de rebuig, a manera de testers, que provoquen 
el cobriment definitiu del fossat, que perd del 
tot la seva funció defensiva (Roig, Roig, 2002) 
(Roig, 2014 i 2015b). 

En aquest sentit, les fonts escrites, totalment 
coincidents amb els registres arqueològics, 
també testimonien a bastament aquest abandó 
progressiu dels sistemes defensius baixmedie-
vals, a partir d’avançada la segona meitat del 
segle xvi i al llarg del segle xvii, que culmina 
a finals del segle xviii. D’aquesta manera, i pel 
que fa al cas concret de l’abandó dels valls, la 
primera menció coneguda és de l’any 1567. A 
partir d’aquest moment, s’inicien les referèn-
cies documentals als establiments dels terrenys 
dels valls per part del Consell de la Vila, per 
tal d’edificar-hi cases, edificis públics, fer-hi 
patis i eixides, i instal·lar-hi horts i serveis di-
versos (pous, fosses sèptiques, canalitzacions, 
femers...), com també, emplaçar-hi tallers i 
obradors artesans. Entre aquests registres tex-
tuals, tenim un document del 24 de novembre 
de 1567 que ens diu que “... el Consell ordena 
que los honorables Jurats... acensen tots los 
valls de la vila de Sabadell” (Ordinacions, v.I, 
p.223). Posteriorment, el 3 de juny de 1585 “...
determinarà dit honorable Consell de trenta...
de establir i ara de present estableixen a Feliu 
Duran pagès de dita vila present i als seus tot lo 
enfront del Vall de sa casa fins al peu de marge 
és en dit vall a cens quiscun any de set sous... 
amb pacte i condició que lo dit Feliu Duran 
en dit vall haja de fer una claveguera ab quatre 
palms de alsaria i de amplaria” (Ordinacions, 
v.I, p.342). També, el 23 març 1603 “...donaren 
llicencia a Antoni Pau Folch de la present vila 
que atès ja li es estat concedit la vall, ço es lo 
enfront de sa casa ahont restava part de terra 
i vall, qua allarguia sa aixida...” (Ordinacions, 
v.II, p.67). Així mateix, el 10 de juliol de 1611 
“...elegiren banters i estimadors dels valls, i que 

sie effectuat lo compartiment dels valls per lo 
dia de sant Roch i sevesca per la iglésia pagant 
lo just preu” (Ordinacions, v.II, p.259). Més en-
davant, el 6 de novembre de 1621, se’ns diu “...
que se estableixca a Pascual Moret un trocet de 
terra que es Vall de la vila lo qual está darrera 
casa sua mitjensant lo camí real junt de sa pa-
llisa tot lo enfront de sa casa ab tal empero que 
no hi puga fer portal ni finestra que ixquen al 
terme de Terrassa” (Ordinacions, v.II, p.423).

Aquests establiments es van anar succeint 
durant tota la primera meitat del segle xvii, i es 
desprèn, així, que el funcionament dels valls –i 
també de les muralles– com a element defensiu 
ja havia perdut importància entrada aquesta 
centúria. Fins i tot, sembla que la construcció 
de cases damunt el vall i enganxades a la mu-
ralla, ja és un fet durant les darreries del segle 
xvi. Així, l’any 1592 es prengué l’acord, i es 
reafirmà els anys 1603 i 1617, de cloure la vila 
amb tàpies –perquè l’ampliació del segle an-
terior l’havia deixada desemparada en moltes 
parts noves–, d’enderrocar trams de la muralla 
i de refer i reubicar, així, uns quants portals i 
obrir-ne de nous (Bosch, 1882 i 1992) (Carre-
ras, 1932) (Roca, 1972). 

D’aquesta manera, el 15 de juny de 1592 “... 
determinaren que la muralla que és al costat 
d’en Maura se enderroch i muden lo portal allà 
ahont a dits Jurats aparrà” (Ordinacions, v.I, 
p.410). També, el 4 de maig de 1597 “...deter-
minaren que se enderroch la muralla prop la 
casa mossèn Blanxart fins lo portal, i se vengue 
la terra i se hage la pedra que hi és per lo pou o 
altrament” (Ordinacions, v.I, p.472). Fins i tot, 
el 24 de febrer de 1617, “...que dins vint dies, del 
dia present comptadors, tots los habitants en 
la present vila que tenen les parets foranes de 
llurs axidas i cases que servexen de muralla de 
la present vila, les adoben i alsen en la forma i 
manera deguda, i que estigui la vila tancada i 
closa, altrament passat dit termini, que la uni-
versitat a ses costes i despeses hi pose mestres 
i fassa adobar i alsar dites parets i muralles” 
(Ordinacions, v.II, p.347).

Es posa de manifest, doncs, la progressiva 
desaparició durant l’època moderna dels ele-
ments defensius de la vila fortificada baixme-

v.II
v.II
v.II
v.II
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dieval, començant pel rebliment dels valls 
i l’enderroc i trasllat de murs i portals, que 
provocaran, durant les darreries del segle xvi 
i la primera meitat del xvii, la construcció de 
nous i precaris tancaments de la vila, davant 
la necessitat de cloure-la enfront dels perills de 
pillatge, conflictes armats i passes epidèmiques 
de l’època. Tot aquest procés d’abandonament 
dels sistemes defensius podia obeir a diferents 
factors; d’una banda, la situació de perill mi-
litar a les ciutats havia minvat notablement i, 
a més, la generalització de l’ús de l’artilleria 
de pólvora i l’ús del canó, juntament amb les 
noves tàctiques bèl·liques d’assetjament de 
ciutats, van provocar que els valls i les anti-
gues muralles medievals perdessin, en gran 
part, la seva funció defensiva. Per altra banda, 
els beneficis que els òrgans de govern de les 
viles rebien de l’arrendament o la venda dels 
terrenys dels valls suposava un flux moneta-
ri important que ajudava a mantenir la feble 
economia municipal, i permetia el creixement 
urbanístic i la construcció de nous habitatges i 
àrees productives i barris artesans. 

4 La formació d’àrees artesanes 
a la vila d’època moderna: els 
tallers de vidre i les terrisseries 
(s. xvi - xviii)

L’arqueologia dels darrers 25 anys ens ha per-
mès detectar la transformació i eliminació 
progressiva dels sistemes defensius de la vila 
fortificada baixmedieval i la instal·lació de ta-
llers i àrees artesanes en zones perifèriques del 
nucli emmurallat i a l’exterior de la vila closa 
a partir de finals del segle xvi i durant els se-
gles xvii i xviii (Roig, Roig, 2002), (Roig, 2004, 
2014 i 2015b), (Roig, Coll, 2007). Així, ha estat 

possible excavar diversos tallers i obradors de 
vidre i de terrissa dels segles xvi i xvii-xviii, 
emplaçats als límits del perímetre emmurallat 
i a l’interior dels valls, ja en desús avançada 
l’època moderna. Ara com ara, l’arqueologia 
ens ha proporcionat dos tallers de producció 
de vidre i un total de set terrisseries, escam-
pades pel perímetre de la vila i que van estar 
en funcionament al llarg d’uns cent cinquanta 
anys aproximadament, entre el 1650 i el 1800. 
Així mateix, també es detecten quatre àrees 
d’abocador de peces de rebuig, o testers, in-
dicatives de la presència de tallers a les seves 
proximitats. Del grup dels obradors de terrissa 
i ceràmica, en destaca un conjunt de quatre 
tallers diferents ubicats a la zona nord de la 
vila, dins el barri del Raval, que configuren 
una àrea artesana especialitzada (Roig, 2014 
i 2015b) (Fig. 1).

Més endavant comentarem alguns d’aquests 
conjunts arqueològics, perquè són, actualment, 
els més coneguts i els més ben estudiats, per 
bé que al plànol adjunt situem totes les inter-
vencions arqueològiques fetes al centre urbà 
des del 1988 fins a dia d’avui, així com tots els 
tallers i forns identificats a la vila. D’aquesta 
manera, es recullen gran part de les nombro-
ses dades generades per les intervencions ar-
queològiques fetes a la ciutat en els darrers 25 
anys, com també, les últimes aportacions de la 
recerca arqueològica i històrica, en part encara 
inèdites, o bé publicades en estudis i articles 
especialitzats.6

4.1. Els tallers i obradors de vidre d’època 
renaixentista (s. xvi - mitjan s. xvii)

En primer lloc, documentem l’aparició dels 
tallers d’elaboració de vidre d’època renaixen-

6. Pel que fa a les dades generals, descripcions detallades i principals aportacions arqueològiques de les intervencions 
fetes entre 1988 i 2001, ens remetem al Quadern d’Arqueologia de Sabadell núm. 1 sobre la vila medieval i moderna, 
que recull els 12 primers anys d’arqueologia urbana a la ciutat (Roig, Roig, 2002), com també als articles i les pu-
blicacions generades posteriorment (Roig, 2003a, 2004, 2014, 2015a i 2015b) (Roig, Coll, 2007) (Roig, Melo, 2003) 
(Matas, Roig, 2007) (Molina, Roig, 2007). Per altra banda, pel que fa a la informació arqueològica més precisa i 
detallada de les intervencions fetes entre el 2002 i el 2013, en la seva major part encara inèdites i en curs d’estudi, 
ens remetem a les memòries científiques dipositades al SAGC (vegeu bibliografia).



Roig Buxó, J.; Coll Riera, J. M. • Barri artesanal Sabadell 18

tista, que sabem que van estar en ús entre el 
segle xvi i mitjan segle xvii. Ara com ara, en 
coneixem dos que han estat excavats i estudi-
ats arqueològicament en quasi la seva totali-
tat. Aquests els trobem ubicats en els extrems 
oposats de la vila emmurallada baixmedieval, 
fora del perímetre clos i a tocar de la muralla, 
aprofitant part del fossat per a la instal·lació 
de les seves estructures (Fig. 1). Un és el taller 
de la plaça de Sant Roc, situat al sector sud-est, 
del qual destaquen dos forns de refredament o 
recuita amb les seves canalitzacions d’aire, una 
part del forn principal o de fusió, dos pous de 
decantació, un gran àmbit d’emmagatzematge 
de cendres, així com diversos retalls i estructu-
res relacionades amb el procés productiu (Roig, 
Coll, 2007). El taller de vidre de la plaça de 
Sant Roc, tot i que incomplet, és el primer con-
junt preindustrial d’aquest tipus documentat 
arqueològicament a Catalunya i, per tant, no 
podem comparar-lo amb cap altre taller. Els 
paral·lels més propers d’aquests centres arte-
sans els trobem a la Provença, com és el cas de 
la vidriera de Roquefeuille (Foy, 1991), datada 
entre els segles xvii-xviii, aquesta, però, ubica-
da en l’àmbit rural forestal. En aquest jaciment 
es va documentar un forn principal de fusió i 
tres forns més petits de refredament o recuita, 
a més de totes les estructures essencials per al 
funcionament del taller. En el cas de la pla-
ça de Sant Roc les estructures devien ser molt 
semblants i anar associades a un taller dedicat 
a l’obtenció de vidre i a la seva transformació 
posterior en peces acabades. Ja més allunyada 
en l’espai i en el temps, cal esmentar la vidrie-
ria de Gemagnana al nord d’Itàlia (Mendera, 
1991 i Stiaffini, 1999), on es va documentar 
un petit taller artesà d’època baixmedieval 
ubicat en l’àmbit rural. En aquest taller es van 
poder identificar alguns forns de fusió, refre-
dament i de transformació de productes mi-
nerals, ubicats en dos sectors, en un cas sota 
coberts construïts amb materials peribles, molt 
semblants a les estructures documentades a la 
plaça de Sant Roc, com són els retalls allargats 
i els encaixos i forats de pal.

El segon taller de vidre està situat a l’extrem 
nord de la vila, al solar de la Via Massagué, 16-

22, a l’antic barri medieval del Raval. Aquest 
està construït, en part, dins del recinte emmu-
rallat, on trobem tres forns de refredament o 
recuita, i en part, fora muralles a dins el vall, 
on devia emplaçar-se el forn de fusió princi-
pal, que no va poder ser excavat (Roig, 2014 i 
2015b). 

4.1.1. El taller de vidre de la Via Massa-
gué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27 

La intervenció arqueològica feta entre l’any 
2010 i el 2011 als solars que ocupaven les fin-
ques números 16 a 22 de la Via Massagué i nú-
meros 21-27 del carrer Raval de Dins, va per-
metre documentar una superfície de 708 m2 
d’una part de l’antic barri medieval del Raval, 
a l’extrem nord de la vila (Fig. 1-3). En el seu 
conjunt, les restes arqueològiques localitzades 
es poden englobar en cinc grans períodes cro-
nològics o fases històriques evolutives. Les res-
tes més antigues presenten una cronologia del 
segle xiii i corresponen a una agrupació de sit-
ges i retalls d’època medieval relacionats amb 
els habitatges del barri del Raval. Una segona 
fase englobaria les restes d’època baixmedieval 
(s. xiv-xv), atribuïbles a la vila emmurallada i 
fortificada de Sabadell. Es tracta del fossat i la 
muralla que envoltaven l’antic barri del Raval, 
així com algunes sitges, retalls i murs perta-
nyents a les construccions i casals de dins el 
clos murat. La tercera fase històrica identifica-
da correspon a la instal·lació d’un taller artesà 
de producció de vidre d’època moderna (s. xvi 
- mitjan s. xvii), del qual s’han documentat les 
restes constructives de tres forns de refreda-
ment (forns 2, 3 i 4), així com diverses estruc-
tures associades (retalls, murs, pous d’aigua i 
canalitzacions) (Roig, 2014 i 2015b) (Fig. 2 i 3). 
Les estructures d’aquest obrador i els tres forns 
de recuita són tècnicament i morfològicament 
idèntics als del complex de forns de la plaça de 
Sant Roc, comentats anteriorment, i interpre-
tats com un taller de producció de vidre del 
renaixement.

En primer lloc, tenim el denominat forn 
2 que està format per un retall de planta el-
líptica amb un eix central orientat d’est a oest 
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Figura 2. Planta del taller i forns de vidre d’època renaixentista (s. XVI) de la Via Massagué, 16-22 / Raval de 
Dins, 21-27 (Autors: Jordi Roig, Isabel Villares. Arrago, 2014)
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Figura 3. Vista del taller de vidre d’època renaixentista de la Via Massagué, 16-22 / Raval de Dins, 21-
27, amb els tres forns de recuita i els seus conductes d’aire (s. XVI) i el forn de terrissa posterior (mitjan 
XVII - mitjan XVIII) (Autor: Jordi Roig - Arrago, 2011). Al costat, il·lustracions que reprodueixen forns de 
vidre d’època moderna amb la seva estructura i en ple funcionament (Extret de L’Encyclopédie Diderot & 
d’Alembert, La Verrerie, de 1751-1772). 

i amb una entrada o accés més estret al cantó 
est. L’estructura pròpia del forn presenta una 
construcció feta de rajols, còdols i morter de 
calç, que a la seva part posterior disposa d’una 
obertura que connecta amb una canalització 
d’aire i sortida de ventilació obrada amb caixa 
de lloses, pedres i rajols lligat tot amb morter. 
Aquesta pren una orientació oest en direcció 
al fossat, on hi devia haver el forn principal o 
de fusió (Fig. 3). A l’interior de la cambra s’hi 
van documentar restes de material constructiu 
(pedres, rajols i morter de calç disgregat), que 
probablement corresponen a l’estructura supe-

rior i a la volta ensorrades, com també cendres 
i carbons al nivell inferior. Pel que fa al materi-
al arqueològic, en destaquen alguns fragments 
de ceràmica catalana de reflex metàl·lic, així 
com fragments de terrissa vidriada. L’abandó 
i l’amortització definitiva d’aquesta estructura 
es podria datar cap a finals del s. xvi, i esdevé, 
tal vegada, el forn més antic del taller de vidre.

Els altres dos forns (forns 3 i 4) corresponen 
a una mateixa fase o moment d’ús, i formen 
una unitat estructural i funcional, lleugera-
ment posterior al forn 2. Estan disposats en 
paral·lel i separats entre si un metre, i proba-
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blement disposaven i compartien un mateix 
àmbit d’accés i de treball configurat per un 
gran retall fet en el subsòl (Fig. 2 i 3). El forn 3 
era el més complet del conjunt i estava format 
per tres àmbits diferenciats: la zona d’accés, la 
cambra de combustió/escalfament i el canal de 
circulació d’aire calent. La cambra de combus-
tió consistia en un retall el·líptic fet en el ter-
reny natural, folrat i envoltat per un mur peri-
metral de pedres i rajols lligats amb morter de 
calç que devien anar tancant progressivament 
l’estructura formant una volta de cobriment 
semiesfèrica amb un àmbit o cambra interior 
enmig. La solera estava pavimentada amb ra-
jols rectangulars d’argila cuita. Aquesta cam-
bra presentava una obertura d’entrada amb dos 
brancals fets mitjançant còdols i rajols lligats 
amb morter de calç, que podrien enllaçar amb 
l’obra d’un mur que travessa el complex dels 
forns amb una orientació nord-sud. A l’altre 
cantó de la porta, s’hi obre un retall irregular 
que devia conformar l’àmbit d’accés i l’espai 
de treball. La cambra de combustió devia es-
tar connectada a un canal de ventilació, que 
alhora enllaçava i connectava amb el forn 4 i la 
canalització principal que anava al forn mare 
o de fusió. L’estrat de rebliment inferior de la 
cambra estava format per terra argilosa amb 
abundància de rajols i pedres, que formaven 
part de l’estructura superior enfonsada. 

Així mateix, tant el forn 3 com el seu àmbit 
d’accés van ser reblerts amb quatre nivells de 
terra, cronològicament homogenis, que con-
tenien cendres abundants, ceràmica i fauna, 
i que evidenciaven que procedien d’una àrea 
d’abocador domèstic propera. Fins i tot, alguns 
dels fragments de les mateixes peces remun-
ten entre els estrats, i confirmen que es van 
generar en un lapse de temps curt i amb terres 
d’una mateixa procedència. El material cerà-
mic està format majoritàriament per peces de 
vaixella catalana decorada amb reflex metàl-
lic. S’identifiquen diversos plats mitjancers, un 
plat decorat en blau i reflex metàl·lic, un plat 
de vora gallonada amb motlle, un plat decorat 
amb la sanefa de l’orla trenada i un plat gairebé 
sencer amb el motiu central d’un gos corrent 
(Fig. 4). També s’han recuperat diverses es-

cudelles en reflex metàl·lic, una servidora de 
vora recta i un fragment de carena de pot de 
farmàcia vidrat en color blau marí. Entre les 
peces utilitàries de terrissa vidrada monocro-
ma en destaquen els plats d’ala llarga, un plat 
girador, les olles de coll cilíndric, els tupins i 
les tapadores de pom. Altres formes identifi-
cades són dues cassoles greixonera, una botija 
verda, un bací verd, una servidora marró, un 
gibrell verd i una escalfeta verda. El conjunt de 
material ceràmic, totalment homogeni, forma 
un context net i característic de finals del segle 
xvi, on s’observa una preponderància absoluta 
de la vaixella en reflex metàl·lic català. Aques-
ta ens permet datar el moment d’amortització 
d’aquest forn a partir del tercer quart del segle 
xvi (1550-1575). 

El forn 4 es troba situat en paral·lel i a tocar 
del forn 3, i ofereix una planta el·líptica amb 
un mur perimetral obrat amb còdols i rajols 
lligats amb morter de calç fent fileres regulars 
que es van tancant fent volta. La solera està 
pavimentada amb rajols quadrats d’argila cui-
ta. La boca d’accés, situada al cantó est, està 
obrada amb brancals de còdols i rajols lligats 
amb morter de calç. Es devia accedir al forn 
des d’un àmbit d’accés subterrani excavat al 
terreny natural, que podria ser comú i com-
partit amb el del forn 3, atesa la seva relació 
estructural i escassa proximitat. Tota l’estruc-
tura la reblia un estrat format per argila verme-
llosa, cendres i carbons, així com abundància 
de pedres i rajols que devien formar part de 
l’estructura superior i de la volta ensorrada. El 
material arqueològic recuperat en aquest estrat 
d’abandó i d’ensorrament es caracteritza per la 
presència de ceràmica catalana de reflex metàl-
lic i terrissa vidrada, que també ens dóna una 
cronologia d’amortització de finals del segle 
xvi. 

Procedents de l’àmbit subterrani d’accés i 
treball dels forns, també s’ha recuperat una 
gran quantitat de fragments de vidre, total-
ment esmicolats i probablement acumulats 
com a restes per a la refosa de la massa de vi-
dre. Tots eren vidres incolors, de tint lleuge-
rament grogós, i pertanyien a gran quantitat 
de peces, només identificables generalment a 
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Figura 4. Material ceràmic i de vidre localitzat en els nivells d’abandó del taller de vidre d’època renaixentista 
de la Via Massagué, 16-22 / Raval de Dins, 21-27 (final s. XVI): vaixella catalana de reflex metàl·lic amb una 
escudella i un plat amb el motiu central d’un gos corrent (Forn 3). Fragments de vidres incolors esmicolats 
com a restes per a la refosa (Forn 3). Vaixella catalana de reflex metàl·lic amb plats i escudelles de la sèrie 
pinzell-pinta, i fragments de ceràmica blava d’importació d’origen lígur decorats amb blau sobre blau i amb 
blau sobre blanc berettino de tipus cal·ligràfic (Autor: Jordi Roig - Arrago, 2014)  
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partir d’algun fragment amb forma. Entre les 
formes s’hi identifiquem vores d’ampolles, de 
gots, de copes troncocòniques i diferents bases, 
tan de peu simple com de peu anular. Només 
uns pocs fragments informes incolors presen-
taven decoració, consistent en un fil blanc de 
lacticini aplicat en calent (Fig. 4). És interes-
sant identificar la presència d’acumulacions de 
vidre preparat per al reciclatge en els centres 
artesans locals, atesa la seva absència en els 
contextos baixmedievals i d’època moderna 
de la vila. Aquest fet sembla indicar que el re-
ciclatge de les peces trencades de vidre era una 
pràctica habitual en l’àmbit urbà.

Per altra banda, tenim un pou d’aigua as-
sociat al taller i als forns de vidre (pou 7), que 
va oferir material arqueològic abundant de 
característiques iguals, i que va esdevenir un 
dels contextos ceràmics més representatius de 
finals del segle xvi de la vila de Sabadell. La 
vaixella catalana de reflex metàl·lic és la més 
abundant, i se’n destaquen els plats de la sèrie 
“pinzell-pinta” i les escudelles amb diferents 
motius decoratius del tipus estrella o roda 
dentada. Un altre tipus de recipient decorat 
són les safes fruiteres. També s’hi troben els 
fragments d’almenys tres plats d’importació 
lígur, dos d’ells decorats en blau sobre blau, 
i un altre amb el perfil sencer en blau sobre 
blanc “berettino” de tipus cal·ligràfic (Fig. 4). 
La terrissa vidrada monocroma marró i ver-
da és molt abundant, amb un registre variat, 
entre el qual s’identifiquen les olles, els tupins 
globulars, les tapadores, els plats d’ala llarga 
marró, les servidores, els gibrells, una gerra i 
una escorredora. La datació d’aquest context es 
veu determinada per la presència de fragments 
de ceràmica blava d’importació d’origen lígur, 
amb tres peces identificables i que tenen una 
datació ben definida a Itàlia entre els anys 1575 
i 1625. També cal tenir en compte l’absència 
total de ceràmica blava o policroma catalana, 
ben datada a inicis del segle xvii. La presència 
única de les sèries decorades amb reflex metàl-
lic català permet datar amb seguretat aquest 
context en el darrer quart del segle xvi (1575-
1600), que és coetani al moment d’amortitza-
ció del taller de vidre.

En aquest sentit, coneixem l’existència de 
diversos gravats i dibuixos il·lustratius d’èpo-
ca moderna, que ens mostren les caracterís-
tiques estructurals d’aquest tipus de forns 
d’elaboració de vidre, i on podem observar les 
semblances amb els exemples arqueològics lo-
calitzats als obradors del Raval i també al de 
la plaça de Sant Roc. Concretament, tenim un 
dibuix de L’Encyclopédie Diderot & d’Alembert, 
La Verrerie, de 1751-1772, on apareix la repre-
sentació d’uns forns de vidre probablement 
d’època moderna, entre el segle xv i xvi, que 
ens il·lustren perfectament la seva estructura. 
Així, observem com aquests forns consistien 
en una estructura única de forma hemisfèri-
ca amb volta fent cúpula, i amb dues cambres 
sobreposades. A la cambra o espai inferior és 
on es devia fer la combustió mitjançant foc de 
llenya, i a la cambra o àmbit superior és on es 
devien dipositar les peces elaborades per tal de 
seguir el seu procés de refredament (Fig. 3).

4.2. Els tallers i obradors de ceràmica i 
terrissa d’època moderna (mitjan segle 
xvii – s. xviii) 

L’existència d’obradors de terrissa a la vila de 
Sabadell ha estat evidenciada des de fa temps 
a partir de les fonts escrites i, més recentment, 
també a partir de la pràctica de l’arqueologia 
urbana. Tanmateix, l’activitat dels terrissers 
de Sabadell i la seva producció són encara un 
tema poc conegut que no ha despertat gaire 
interès entre els estudiosos i ha estat tractat per 
pocs autors, tot i que en els textos disposem 
de força referències. A partir d’aquestes fonts, 
sembla que es pot intuir la presència de ter-
rissers a la vila ja en els segles xiv-xv, malgrat 
que encara no és possible confirmar-ho. És a 
partir de les referències escrites dels segles xvii 
i xviii que es constata una proliferació de ter-
rissers a la vila, moment en què s’arribarà a la 
màxima expansió amb 14 obradors a finals del 
segle xviii i una producció de 313.540 peces 
l’any 1794 (Burguès, 1925) (Castells, 1961). Al 
llarg d’aquesta centúria la producció terrissera 
creix exponencialment i assoleix el seu major 
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desenvolupament, amb una distribució i difu-
sió del seu comerç per totes les comarques de 
la Catalunya central. Gràcies als registres de 
cens i contribucions de l’època, coneixem la 
majoria d’aquests artesans i la seva ubicació. 
Així, entre els carrers de Manresa i Sant Antoni 
hi havia en Pere Fontanet, els germans Bellsolà 
i en Josep Selvas. Al barri del Raval hi tenim en 
Muxí, un altre germà Fontanet, en Pau Oller i 
en Josep Escayola Pujol, que l’any 1719 ja estava 
instal·lat al casal núm. 23-25 del Raval de Dins. 
Al llarg del segle xix, els obradors de terrissa 
aniran desapareixent, tot i que es mantindran 
puntualment unes produccions molt singulars 
(Burguès, 1925) (Castells, 1961) (Roig, 2001). 

En els darrers 25 anys, gràcies a les nom-
broses intervencions arqueològiques que s’han 
portat a terme al centre de la ciutat, s’ha enri-
quit en gran mesura el coneixement de l’acti-
vitat i la producció terrissera d’època moderna 
a la vila de Sabadell (Roig, Roig, 2002) (Roig, 
2014 i 2015b). Així, i pel que fa a les terrisseries 

i els obradors de ceràmica, comptem ja amb un 
total de set tallers diferents (Fig. 1). Aquests es 
poden datar a partir de mitjan segle xvii i es 
desenvolupen al llarg del segle xviii, amb una 
important concentració d’obradors a la part 
nord de la vila, dins l’antic barri medieval del 
Raval, que es configura com un sector artesà 
especialitzat durant aquest període. També 
trobem algunes terrisseries emplaçades en els 
costats de llevant i de ponent de la vila, fora 
del perímetre emmurallat. Aquests tallers han 
proporcionat diversos forns de cocció de mides 
i capacitats diverses, i han generat nombrosos 
àmbits d’abocador de peces de rebuig i testers. 
En aquest sentit, l’excavació d’aquests àmbits 
i testers, com ara el del carrer Les Valls, 11, ha 
proporcionat un elevat nombre de peces defec-
tuoses de ceràmica de cuina i taula, que supera 
els diversos milers de peces, que ens perme-
ten conèixer i caracteritzar les produccions de 
terrissa sabadellenca dels segles xvii i xviii, i 
també les de la primera meitat del xix (Fig. 5). 

Figura 5. Vistes del tester de terrissa defectuosa de mitjan s. XVIII fet a l’interior del fossat baixmedieval 
del carrer Les Valls, 11, just davant de la muralla. Conjunt de peces de terrissa del tester: plats d’ala, bols, 
escalfetes, olles, tupins i càntirs (Autor: Jordi Roig - Arrago, 2013)
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A hores d’ara, la recerca arqueològica ha 
permès observar com la distribució dels ta-
llers i les terrisseries es fa de forma perifèrica 
al nucli clos de la vila, envoltant-la amb tres 
grans sectors o àrees de concentració de tallers 
(Fig. 1). Al sector nord, dins el barri del Ra-
val, tenim un total de quatre tallers coneguts 
des del punt de vista arqueològic, dels quals 
ha estat possible localitzar diferents estructu-
res associades a la producció, com ara forns, 
vogis, pous, retalls d’abocador i testers, etc. 
Aquests s’hi van instal·lar a partir de la sego-
na meitat del segle xvii, i en conjunt, van estar 
en funcionament de forma successiva durant 
poc més de dos-cents anys, fins a les darreries 
del segle xix. Es tracta de l’obrador de la Via 
Massagué, 6-8 / Raval de Dins, 7-9, amb dos 
forns localitzats. L’obrador del carrer Convent, 
33 - Raval de Fora, 40, també amb dos forns. 
El taller de la Via Massagué, 16-22 / Raval de 
Dins, 21-27, amb un gran forn productor. I per 
últim, l’obrador de l’Escaiola o Cal Bolsós de 
la Via Massagué, 5-7, de finals del segle xviii 
i començaments del segle xix, amb dos grans 
forns de torre conservats íntegrament i actual-
ment visitables (Roig, 2014 i 2015b). 

Per altra banda, en el sector est de la vila 
tenim dos tallers coneguts arqueològicament 
(Fig. 1). En primer lloc, tenim la terrisseria del 
carrer Sant Josep, 23-31, del segle xviii amb un 
forn localitzat que conservava part dels arcs de 
la graella. En segon lloc, tenim l’obrador del 
carrer Sant Joan, 12, amb un forn construït a 
l’interior del fossat un cop cobert de terres, i a 
escassos dos metres d’una torre de la muralla, 
ja amortitzada en aquest moment. Aquest ta-
ller elaborava essencialment plats d’ala i tupins 
vidrats, i va estar en funcionament durant el 
segle xviii entrat. Posteriorment i de forma 
immediata, aquest indret va ser parcel·lat i 
edificat a conseqüència de l’expansió urbana 
d’inicis del segle xix.

Finalment, al quarter sud-oest de la vila, 
l’arqueologia ens ha donat a conèixer l’existèn-
cia d’un taller. Aquest es troba emplaçat al cos-
tat de l’antic camí a Sant Quirze i Sant Cugat, 
en una zona de creixement urbanístic de la vila 
d’època moderna, a l’actual finca núm. 5-7 del 
carrer Sant Quirze (Fig. 1). D’aquest obrador 

en tenim dos forns localitzats, així com alguns 
retalls i pous, que van estar en funcionament 
durant els segles xvii i xviii.

Al marge dels tallers i dels forns productius 
identificats, també coneixem arqueològica-
ment quatre àmbits de tester i àrees d’aboca-
dor de peces defectuoses emplaçats en diferents 
punts de la vila (Fig. 1). En el seu conjunt, 
aquests testers sumen diversos milers de peces, 
i ens indiquen la presència de tallers i terrisse-
ries properes que encara no han estat localit-
zades. D’aquests, en destaca el tester del carrer 
Les Valls, 11, amb potents abocaments de peces 
defectuoses de forn durant el segle xviii a l’in-
terior del fossat, mig tapat de terres en aquest 
moment. El material recuperat es caracteritza 
per peces de forma, com ara plats d’ala, tupins, 
olles i càntirs (Fig. 5). Per altra banda, tenim 
l’extens tester del carrer Comèdies, 53-55, lo-
calitzat amb les excavacions de 2006 i 2007, 
que va proporcionar prop d’un miler de peces 
de terrissa defectuosa, llençades en un curt 
espai de temps de la primera meitat del segle 
xix, a l’interior d’un antic dipòsit o cisterna 
preexistent. L’estudi de tot aquest material ens 
permet conèixer i establir el repertori de terris-
sa vidrada de mitjan segle xix, amb una gran 
varietat de peces, com ara plats grans i petits, 
plats decorats en groc, marró i verd, escudelles 
i bols també decorats, tupins, olles, peces de 
mal de mare, etc. Per altra banda, també va ser 
possible recuperar un elevat nombre de peces i 
elements relacionats amb l’activitat terrissera 
i amb la cocció, com ara cilindres d’enfornar 
sencers i els seus pivots, ferrets, etc.

A continuació presentem de forma indivi-
dualitzada i més detallada, alguns dels prin-
cipals conjunts arqueològics dels obradors de 
ceràmica d’època moderna del barri del Raval, 
pel fet que són dels més complets i més ben 
coneguts, així com els excavats darrerament. 

4.2.1. L’obrador i els forns de terrissa de la 
Via Massagué, 6-8 – Raval de Dins, 7-9 

Les excavacions arqueològiques fetes l’any 
2004 en aquest solar van determinar que du-
rant l’època moderna es va produir una re-
estructuració important d’aquest sector de 



Roig Buxó, J.; Coll Riera, J. M. • Barri artesanal Sabadell 26

l’antic barri emmurallat del Raval. Aquesta va 
significar la inutilització dels sistemes defen-
sius baixmedievals, tant de la muralla com del 
fossat, i la instal·lació cap a mitjan segle xvii 
d’un centre artesà de certa entitat, atribuïble a 
una terrisseria (Fig. 1). El taller està format per 
dos forns de cocció cronològicament succes-
sius, dos vogis, un pou i dues basses i diversos 
àmbits i retalls relacionables amb l’activitat 
terrissera (Fig. 6 i 7). A partir dels materials 
arqueològics, podem datar el moment de fun-
cionament del taller, entre la segona meitat del 
segle xvii i les darreries del segle xviii, moment 
en què queda inutilitzat el darrer forn. Pel que 
fa a la seva producció, va ser possible determi-
nar que estava centrada en les peces de forma 
de terrissa vidrada, com ara plats d’ala, olles, 
tupins i cassoles, essencialment (Matas, Roig, 
2007) (Roig, 2014 i 2015b).

El primer i més antic forn de cocció (forn 
2), situat a tocar de la muralla baixmedieval, 
conserva el seu àmbit d’accés i de treball i pre-
senta dues fases o moments d’utilització suc-
cessius. La darrera fase està caracteritzada per 
una estructura de la qual només es conserva 
la cambra de foc de planta rectangular amb 
un eix nord-sud, mentre que han desaparegut 
la graella i la cambra superior de cocció de les 
peces. La cambra era feta amb rajols a la solera, 
i pedres i fragments de rajol lligats amb argila 
i morter als murs perimetrals. Es conservava 
també la boca d’accés, delimitada per dues 
grans lloses de pedra laterals. Aquesta estruc-
tura s’assenta sobre la solera i les parets del forn 
precedent, i el desmunta parcialment. La pri-
mera fase de funcionament del forn correspon 
a una estructura de planta circular assentada 
en el terreny natural, atribuïble a la cambra de 
foc o combustió inferior. Aquesta estava deli-
mitada per un muret fet de rajols lligats amb 
argila i algunes parts amb morter i una solera 
feta de grans lloses de pedra disposades planes. 
Així mateix, aquest forn disposava d’un àmbit 
d’accés frontal a la cambra de foc, que consis-
tia en un retall irregularment el·líptic excavat 
en el terreny natural i delimitat per un muret 
en el seu costat sud. Aquest àmbit presentava 
diferents nivells de rebliment i d’utilització, 

amb presència abundant de cendres i carbons 
(Fig. 6 i 7). Aquest primer forn sabem que va 
estar en ús durant la segona meitat del segle 
xvii, per a la seva primera fase, tal com ho tes-
timonien els materials arqueològics associats, 
especialment ceràmica blava catalana del tipus 
orles diverses, i va deixar de funcionar cap a 
mitjan segle xviii (2a fase), quan va quedar 
arrasat i cobert de terres. D’aquesta manera, 
s’hi va construir un mur al seu damunt i va ser 
parcialment tallat per la construcció del brocal 
de pedra d’un pou d’aigua, corresponents a les 
edificacions d’aquest període.

El segon i darrer forn del taller (forn 1) és 
cronològicament posterior a l’anterior, tant per 
la seva disposició dins l’obrador, com per la 
seva tipologia i característiques constructives, i 
pot ser datat en ple segle xviii. Tal vegada, cal-
dria suposar que un cop abandonat el primer, 
aquest el devia substituir. Aquest darrer forn 
ja es construeix trencant el mur de la mura-
lla i assentant-se, en part, damunt del fossat 
ja totalment cobert de terres. En aquest cas, 
es conservava íntegrament la seva graella de 
planta circular feta de rajols rectangulars amb 
uns petits orificis que feien de xemeneies, però 
havia desaparegut la cambra superior de coc-
ció de peces. La cambra de foc inferior, estava 
compartimentada en dos espais separats per 
un muret de rajols rectangulars i tenia una 
solera plana feta també de rajols rectangulars. 
Els murs perimetrals de l’estructura eren fets 
de còdols petits i fragments de rajol lligats amb 
morter de calç. Aquesta estructura s’assentava 
en un retall el·líptic fet en el terreny natural 
argilós, i el seu àmbit d’accés es retallava en 
els estrats de rebliment del fossat (Fig. 6 i 7).

Per altra banda, es van documentar una 
sèrie d’estructures que es poden associar a la 
terrisseria i que van estar en funcionament en-
tre mitjan segle xvii i el segle xviii. D’aquestes, 
destaquen dos grans vogis que es van conser-
var íntegrament. Un vogi és un enginy mecà-
nic que, mitjançant la força animal, produeix 
l’energia necessària per moure alguna maqui-
nària de tipus agrícola, artesanal o preindus-
trial, com ara un trull, moles de premsat, una 
sínia, etc. En aquest cas, es tracta d’uns grans 
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Figura 6. Planta del taller de terrissa d’època moderna de la Via Massagué, 6-8 / Raval de Dins, 7-9 (mitjan s. 
XVII - s. XVIII) amb els forns de cocció i els vogis (Autors: Jordi Roig - Òscar Matas, Arrago, 2014)
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Figura 7. Vista de la muralla i fossat 
del segle XIV i el taller i forns de terrissa 
d’època moderna de la Via Massagué, 
6-8 / Raval de Dins, 7-9 (mitjan s. XVII - s. 
XVIII), construït a l’espai intramurs, just 
arran de la muralla i ocupant part del 
fossat (Autors: Jordi Roig - Òscar Matas, 
Arrago, 2007)

retalls circulars fets en el terreny natural per 
on circulava l’animal, i que presenten un fo-
rat de pal central, també circular, on es de-
via encastar l’eix principal del mecanisme del 
vogi mogut per la tracció animal (Fig. 6 i 7). 
El vogi 1 feia tres metres de diàmetre i podria 
estar destinat a extreure l’aigua d’un pou lo-
calitzat just al seu costat, que es devia utilit-
zar per treballar l’argila a les basses situades al 
costat oposat. El vogi 2 feia quatre metres de 
diàmetre i tenia un lateral revestit amb un mur 
de pedra i morter. Aquest, tal vegada, podria 
estar relacionat amb algun molí per moldre 
pedra, minerals i materials necessaris per a la 
terrisseria. En altres tallers de terrissa d’època 
contemporània, com ara en alguns exemples 

de la Bisbal, està ben documentada la presèn-
cia de vogis utilitzats per a diferents tasques 
dins el procés de treball de la terrisseria, com 
ara moldre la terra i extreure l’aigua d’un pou 
(Carreras, 2002). Un altre exemple el trobem 
en el forn de Can Minoix al poble de Regencós, 
on es coneix que hi havia d’un bassot circu-
lar per remoure l’argila i el llot blanc, que era 
activat mitjançant un vogi de tracció animal 
(Serra, Ferrer, 2002).

Finalment, i fruit de l’activitat d’aquest 
obrador, cal esmentar la localització de diver-
sos estrats d’abocador i testers amb presència 
de peces de terrissa defectuosa, especialment 
plats, olles i tupins, indicatius del tipus de 
producció del taller. D’aquests cal destacar els 
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últims nivells d’amortització del fossat, datats 
cap a les darreries del segle xvii i la segona mei-
tat del segle xviii, amb una elevada concentra-
ció de peces abocades.

4.2.2. L’obrador i el forn de terrissa de la 
Via Massagué, 16-22 - Raval de Dins, 21-27

La intervenció arqueològica feta l’any 2011 en 
aquest solar, amb una superfície d’excavació de 
708 m2, va permetre localitzar un obrador de 
terrissa de mitjan segle xvii i mitjan segle xviii 
(Fig. 1). Aquest conjunt artesà és cronològica-
ment posterior al taller de vidre d’època renai-
xentista comentat anteriorment, i correspon a 
una nova fase d’ocupació del sector (Roig, 2014 
i 2015b). D’aquesta terrisseria, se n’ha docu-
mentat un forn de cocció de grans dimensions, 
un vogi, pous i alguns retalls relacionats amb 
l’activitat productiva (Fig. 3). Així mateix, s’ex-
cavaren diversos estrats i abocaments de terres 
amb material ceràmic defectuós, concentrats 
a la part superior del fossat que en aquest mo-
ment ja estava en desús i terraplenat, i va ser 
utilitzat com a tester. 

El gran forn de producció de terrissa (forn 
1) consisteix en una estructura excavada al 
terreny natural, situada al cantó nord del so-
lar, que afecta el retall d’un dels forns de vidre 
precedents del segle xvi. Presenta una plan-
ta en forma de bombeta de 4 m de llargada x 
2,5 m de diàmetre, amb un àmbit de planta 
circular que devia correspondre a la cambra 
de combustió del forn, i un apèndix allargas-
sat i estret que devia formar l’accés a aquesta. 
La cambra de combustió conservava un nervi 
central obrat amb mur d’argila i rajols, així 
com l’arrencada de les arcades laterals que de-
vien formar part del sosteniment de la graella 
(Fig. 8 i 9). Aquesta no es va conservar in situ 
i es va localitzar ensorrada i fragmentada dins 
de la cambra de foc. Aquest forn fou amortitzat 
amb un estrat de terres unitari, amb presència 
abundant de material ceràmic, que va reblir i 
cobrir la totalitat de la cambra de combustió 
i el seu accés. Es tracta, majoritàriament, de 
ceràmica blava catalana de la sèrie d’orles di-
verses i terrissa vidriada defectuosa, que ens 

permeten precisar el seu moment d’abandó 
dins la segona meitat del segle xviii. 

Per altra banda, associat a la terrisseria i 
molt proper al forn, localitzem les restes d’un 
vogi de grans dimensions situat al cantó oest 
del solar. Es tracta d’un retall circular excavat 
al terreny natural que presentava els solcs con-
cèntrics deixats per la circulació continuada 
de l’animal que movia l’enginy mecànic. El 
material recuperat en l’estrat d’amortització 
d’aquesta estructura permet situar-ne l’abandó 
cap a finals del s. xviii, de manera que podria 
estar relacionada amb el darrer moment de 
vida del taller de terrissa. Aquest tipus d’es-
tructura ha estat documentat en altres solars 
del centre de Sabadell, amb la qual cosa es ve-
rifica una proliferació i un ús força generalitzat 
d’aquests enginys de tracció animal, destinats 
a diferents activitats artesanes i preindustrials 
a la vila d’època moderna (Roig, Roig, 2002). 

La producció i els materials ceràmics 
d’aquesta terrisseria del Raval són els típics 
del període, molt semblants als localitzats 
a les voltes del campanar de Sant Fèlix, on 
va ser possible estandarditzar la producció 
terrissera del primer terç del segle xviii dels 
obradors sabadellencs (Roig, Roig, 2002). 
D’aquesta manera, a partir del material recu-
perat a l’interior del forn, podem determinar 
que la seva producció devia consistir, essen-
cialment, en peces de forma de terrissa vidra-
da de petit format, com ara plats d’ala, olles, 
tupins i cassoles (Fig. 8 i 9). 

4.2.3.  L’obrador i els forns de terrissa del 
carrer Convent, 33 - Raval de Fora, 40 

Durant el 2007 i el 2008 es va fer l’excavació 
arqueològica d’aquest solar de 700 m2 situat a 
l’extrem nord de l’antic barri del Raval, i s’hi 
va localitzar gran part d’un taller artesà de ter-
rissa datat entre finals del segle xvii i el segle 
xviii (Fig. 1). D’aquest, en destaquen les restes 
de dos grans forns de producció de peces de 
ceràmica d’ús domèstic, així com diverses es-
tructures vinculades a la terrisseria, com ara 
un vogi, alguns retalls i àmbits construïts, i 
zones de tester de peces defectuoses (Molina-
Roig, 2014a) (Roig, 2014 i 2015b) (Fig. 10 i 11).
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Figura 8. Planta i secció del forn de terrissa d’època moderna de la Via Massagué, 16-22 / Raval de Dins, 21-27 
(mitjan s. XVII - mitjan s. XVIII), i taula de les principals peces de ceràmica que s’hi produïen en l’últim moment 
de mitjan s. XVIII: olles, tupins, gerres de sucre candi, cassoles, bols i plats d’ala (Autor: Jordi Roig. Arrago, 2014)
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Figura 9. Vista del forn de terrissa d’època moderna de la Via Massagué, 16-22 / Raval de Dins, 21-27 (mitjan 
s. XVII - mitjan s. XVIII), i material de la seva darrera producció: olles i tupins de ceràmica vidrada (Autor: 
Jordi Roig - Arrago, 2013).

Un dels forns (forn 1) presentava un bon 
estat de conservació, ja que tenia gran part de 
la seva estructura força completa, amb la cam-
bra de foc inferior, restes de la graella i part de 
la cambra de cocció. Aquesta estructura s’as-
senta sobre un retall fet en el terreny natural 
i presenta una planta circular amb un àmbit 

d’accés frontal de forma el·líptica allargassa-
da. Estava construïda amb murets perimetrals 
fets de maons rectangulars que s’assenten sobre 
la solera d’argila que està totalment termoal-
terada. Les seves dimensions són 3 metres de 
llargada per 2 metres de diàmetre màxim, se-
guint un eix oest-est amb l’entrada a la cambra 
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Figura 10. Planta del taller i forns de terrissa i vogi d’època moderna del Raval de Fora, 40 / Convent, 3 
(mitjan s. XVII - s. XVIII), amb el repertori formal de la seva producció consistent en plats d’ala, tupins, olles, 
botiges, bacins, etc. (Autors: Jordi Roig - David Molina. Arrago, 2014)
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Figura 11. Vista del taller i forns de terrissa d’època moderna (mitjan s. XVII - s. XVIII) del Raval de Fora, 40 / 
Convent, 33 (Autors: Jordi Roig - David Molina, Arrago, 2007-2008)
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de foc pel costat oest (Fig. 10 i 11). El segon 
forn (forn 2) estava situat de forma simètrica 
al primer, de manera que la part posterior de 
les seves cambres estaven en contacte. Aquest 
va ser localitzat parcialment, en part mutilat 
pel pas dels serveis del segle xx, i en part en-
dinsant-se sota l’actual carrer, de manera que 
no va ser possible excavar-lo, i en desconeixem 
la planta. Tan sols conservava una part de la 
cambra de foc amb dues parets que fan angle 
recte i part de la solera d’argila termoalterada. 
La paret posterior de la cambra estava feta amb 
còdols en la seva part inferior i amb tovots en 
la part superior. En canvi, la paret lateral es-
tava construïda en la seva totalitat mitjançant 
tovots d’argila que s’enllaçaven amb la solera 
plana.

Pel que fa al vogi, el trobem situat en un dels 
costats del taller, a escassos metres dels forns. 
Presentava una planta circular excavada en el 
terreny natural de 6,5 metres de diàmetre, amb 
un encaix rectangular o forat de pal central, on 
es devia encastar l’eix principal de l’estructura 
del mecanisme del vogi (Fig. 10 i 11). Aquest, 
mitjançant la força animal, devia fer moure 
l’enginy mecànic que permetia extreure l’aigua 
d’un pou per a les necessitats de l’obrador, o bé 
fer girar les moles per desfer els terrossos de 
terra, pedra i mineral per fer els òxids neces-
saris per als vidrats de la terrissa. 

Per altra banda, es van localitzar diversos 
murs de pedra i morter que configuraven al-
guns dels àmbits del taller, com també part 
dels casals d’època moderna que van ocupar 
aquest sector del Raval. En aquest sentit, cal 
destacar la localització d’una galeria subter-
rània del segle xvii que, un cop abandonada, 
es va utilitzar com a lloc d’abocador i es va 
reblir amb terra i terrissa defectuosa en gran 
quantitat, fins a esdevenir un àmbit de tester 
de la terrisseria. L’estudi d’aquest material 
permet establir el repertori formal dels atuells 
de terrissa que produïa aquest obrador entre 
finals del segle xvii i el segle xviii. Es tracta 
majoritàriament de peces de forma, com ara 
plats d’ala, tupins, olles, botiges, bacins, etc., 
totes amb coberta vidrada monocroma, gene-
ralment sense decoracions (Fig. 10).
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La vil·la romana del Pla de l’Horta  
(Sarrià de Ter, Gironès)
Lluís Palahí, Josep Maria Nolla i David Vivó*

  Breu història de la recerca

La vil·la va ser descoberta de forma accidental 
a principis de l’any 1970 durant la construcció 
d’uns blocs d’habitatges. La descoberta de tot 
un seguit de paviments de mosaic va compor-
tar l’aturada dels treballs i que es fes una cam-
panya de salvament dirigida per Miquel Oliva.

Els treballs inicials es van centrar en la re-
cuperació i extracció dels quatre mosaics loca-
litzats. La importància de les restes va portar 
a impulsar una campanya d’excavacions més 
àmplia, que es va prolongar de forma intermi-
tent fins al mes de març de 1972. En aquells 
treballs es van excavar diferents espais de la 
zona residencial de l’edifici alguns de forma 
incompleta i generalment sense aprofundir, 
per sota del nivell de les pavimentacions.

La vil·la romana del Pla de l’Horta se situa a 
quatre quilòmetres al nord de la ciutat de Gi-
rona, a l’extrem septentrional de l’anomenat 
pla de Girona, una petita planura situada com 
a element de transició entre dues de molt més 
importants, la de l’Empordà, al nord, i la de la 
depressió Prelitoral, a migdia.1

Actualment ubicada dins el nucli urbà de 
Sarrià de Ter, la vil·la es va construir a la ban-
da occidental de la plana, arrecerada contra la 
vessant oriental d’un petit turó, en un entorn 
privilegiat. A uns cinc-cents metres a llevant 
hi circulava la Via Augusta, que travessava de 
nord a sud la zona, tot resseguint el curs del 
riu Ter. Pràcticament en línia recta respecte al 
nucli central de la vil·la se situava el gual que 
permetia a la via salvar el riu Ter per dirigir-se 
seguidament a la ciutat de Gerunda. 
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Figura 1. Ubicació del jaciment
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Un cop acabats els treballs, el sector es va 
reomplir i terraplenar amb materials d’ender-
roc provinents de les obres de l’entorn. L’antiga 
topografia, amb un fort pendent oest-est, va 
ser modificada i es va crear un espai planer. 
Aquest canvi en la topografia té el seu reflex en 
els treballs actuals ja que mentre que a la banda 
oest les restes afloren a escassament deu cen-
tímetres de profunditat, a llevant la potència 
dels nivells superficials supera els dos metres. 

D’aquells treballs arqueològics en quedà un 
breu article de Miquel Oliva (Oliva, 1970) i, 
sobretot, un diari d’excavacions i un extens 
conjunt de fotografies. Aquests textos constitu-
eixen la principal font d’informació d’aquelles 
excavacions, i aporten també dades sobre tro-
balles fetes a l’entorn, algunes de forma acci-
dental. Així, l’any 1970 es van fer tot un seguit 
de rases i sondeigs en direcció nord, que van 
permetre copsar les dimensions i importància 
de la vil·la, amb la descoberta de diversos murs 
i paviments –sobretot de signinum– fins a un 
centenar de metres al nord de la zona exca-
vada. Però també a uns cent metres del nucli 
excavat en direcció est i durant unes obres de 
canalització relacionades amb la urbanitza-
ció del sector (any 1971) es van descobrir tot 
un seguit de murs (escapçats per les rases), 
alguns dels quals d’opus testaceum, associats 
a un paviment d’opus signinum. A la mateixa 
rasa també es va localitzar una petita necrò-
polis d’època ibèrica (Martín, 1994, 93-99). 
Aquestes troballes demostren que quan es va 
construir el bloc d’habitatges que actualment 
s’alça a llevant del jaciment (i que es va cons-
truir abans del que va donar lloc a la descober-
ta del jaciment) es devien malmetre un conjunt 
important de restes arqueològiques sense cap 
mena d’intervenció ni control. Finalment, el 
mateix any 1970 la construcció del tram d’au-
topista situat immediatament a ponent de la 
vil·la va posar al descobert algunes tombes de 
lloses situades al pendent del turó.

Altres troballes s’han fet a l’entorn en anys 
posteriors. Així, durant les obres de construc-
ció del barri que actualment envolta el nucli 
original del Pla de l’Horta (1996) es va localit-
zar una tomba de tegulae, aparentment aïllada, 

situada a uns cent metres al sud-est del nucli 
excavat (Palahí, 2005). Així mateix uns dos-
cents metres en direcció nord es va localitzar 
i excavar una necròpolis d’època romana i vi-
sigoda directament relacionada amb la vil·la 
(Llinàs et al., 2005 i 2008; Frigola et al., 2006).

Finalment, cal esmentar l’existència d’un 
aqüeducte subterrani que abastia la vil·la amb 
aigua provinent de l’anomenada font de can 
Nadal i la riera d’en Xuncla, situades al sud-
oest de la vil·la. Aquesta estructura, de sec-
ció quadrangular, presentava uns paraments 
bastits en opus incertum, amb un ús massiu 
de morter i anava cobert amb lloses de pedra. 
Amb una amplada d’un metre, l’estructura 
superava el metre i mig d’alçària. En alguns 
punts algunes peces de la coberta es podien 
extreure per facilitar la neteja. Una funció si-
milar acomplien uns blocs situats a l’interior 
de la canalització i que, sobresortint del pavi-
ment, ajudaven a retenir la brutícia depurant 
i netejant l’aigua. 

Com ja hem comentat, pràcticament en lí-
nia recta respecte a la vil·la se situava el gual 
per on la Via Augusta, provinent del nord, 
travessava el riu. En aquest punt se situava un 
pont d’època romana, destruït durant la Guer-
ra Civil i substituït per un de modern que ocu-
pa el mateix espai. D’aquell entorn provenen 
algunes referències i notícies que parlen de la 
trobada de diverses tombes d’època romana 
–algunes de tegulae–, que podrien indicar la 
possible ubicació d’una segona necròpolis, pot-
ser també relacionada amb la vil·la. Del mateix 
sector prové un mil·liari de pedra sorrenca de 
l’emperador Maximí el Traci, actualment con-
servat al MAC-Girona (IRC III, 194).

L’any 2008 el Laboratori d’Arqueologia i Pre-
història de l’Institut de Recerca Històrica de la 
Universitat de Girona va iniciar un projecte de 
recerca arqueològica a la vil·la, en el marc d’un 
programa d’I+D finançat pel Ministeri d’Edu-
cació i Ciència. Gràcies a aquest projecte i a un 
conveni signat amb l’Ajuntament de Sarrià de 
Ter i la Diputació de Girona, així com a la col-
laboració de la Direcció General de Patrimoni 
de la Generalitat de Catalunya, s’han fet fins al 
moment (2013) sis campanyes d’excavacions 



Palahí, Ll.; Nolla, J. M.; Vivó, D. • Pla de l’Horta 41

al jaciment que han posat al descobert més de 
mil metres quadrats de superfície de la vil·la. 

El projecte que s’està desenvolupant a la vil-
la –que va ser declarada BCIN l’any 2012– té 
una clara voluntat investigadora, però també 
formativa –mitjançant la participació en totes 
les fases del projecte d’estudiants d’arqueolo-
gia– i patrimonialitzadora. Per aquesta raó, 
paral·lelament als treballs arqueològics s’han 
fet tasques de consolidació de les restes i s’ha 
aprovat un projecte executiu d’adequació de la 
part excavada del jaciment.

  Descripció general

Per poder analitzar l’evolució estructural de la 
vil·la del Pla de l’Horta i extreure’n conclusi-
ons de tipus històric cal tenir presents algunes 
qüestions. Les prospeccions fetes l’any 1970 van 
demostrar que la part que actualment s’ha ex-
cavat correspon aproximadament a una desena 
part de la superfície total del complex, sense 
que quedi clar quin percentatge correspondria 
a estructures residencials i quin, a edificis de 
caire productiu. També es va posar de mani-
fest en aquells moments que, a llevant de la 
zona que actualment s’està excavant, hi havia 
un segon edifici i que ambdós espais estaven 
separats per un espai obert, probablement un 
pati, com veurem.

La part coneguda de la vil·la del Pla de 
l’Horta correspon essencialment a una edifi-
cació compacta i d’aspecte unitari, tot i que 
aquesta imatge és parcialment falsa, fruit de 
la visió d’un moment concret de la història de 
l’assentament, que presenta una evolució més 
complexa.

Un dels principals problemes a l’hora d’in-
terpretar i presentar una visió completa de les 
restes té a veure amb la mateixa vessant pa-
trimonialitzadora del projecte. En diversos 
punts del jaciment s’ha optat per conservar 
les estructures i paviments de les darreres fa-
ses d’existència de l’edifici –tant pel seu valor 
didàctic com pel seu estat de conservació–, fet 
que ha impedit l’obtenció de seqüències es-
tratigràfiques completes o la identificació de 

les estructures més antigues de l’edifici. Això 
resulta especialment clar a la zona industrial 
on, com veurem, les estructures d’època baix 
imperial emmascaren de forma determinant 
els elements pertanyents a les primeres fases 
d’ús de la vil·la.

Com ja hem comentat, l’edificació se situ-
ava a la vessant d’un turó, amb un desnivell 
important oest-est. Aquest desnivell té el seu 
reflex en l’estat de conservació de les diferents 
estructures, que es troben en millor estat a la 
banda occidental. Però aquest mateix desnivell 
també va tenir la seva importància en època 
antiga i en la disposició de les diferents es-
tructures, ja que com veurem, en determinats 
moments l’edifici va presentar una estructura 
parcialment esglaonada.

L’edifici s’organitza al llarg de gran part de 
la seva història al voltant d’un pati, un fals 
peristil, ja que en cap moment no disposa de 
porticat a la banda de migdia. A tramuntana i 
llevant d’aquest pati s’hi situaven tot un seguit 
d’estances, generalment grans, amb paviments 
de qualitat, que configuraven, en la fase més 
luxosa de l’edifici, un conjunt de sales d’aparat 
i una zona d’esbarjo. Per contra, el pati apa-
reix tancat per sengles murs cecs a l’oest i sud 
i més enllà d’aquests límits semblen situar-se 
espais secundaris –de servei– o industrials. No 
era aquesta, però, la forma original de l’edifici, 
que s’estructurava al voltant d’un atri, situat 
al nord del pati que acabem d’esmentar. Per 
tant, al llarg de la història de l’edifici aquest va 
anar creixent de forma important i el centre de 
gravetat del sector residencial es va anar des-
plaçant cap a migdia.

Pel que fa als materials emprats per bastir 
l’edifici, aquests van variant al llarg del temps. 
En aquells espais on no quedava estratigrafia 
perquè havien estat excavats als anys setanta 
del s. xx, o aquells on l’estratigrafia no ha pro-
porcionat els materials suficients per establir 
datacions fiables, les tipologies constructives 
esdevenen un element important per ajudar a 
definir algunes de les fases. Així, s’ha pogut 
constatar com l’edifici original està construït 
amb sòcols de pedres lligades amb fang, amb 
un arrebossat exterior de color blanc i els pavi-
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ments de terra piconada. Per contra, en època 
augustal el material constructiu canvia radi-
calment i la majoria de murs són bastits en 
opus caementicium o incertum mentre que els 
paviments són sempre construïts, generalment 
d’opus signinum, i en alguns casos combinats 
amb opus tessellatum o sectile. Després d’algu-
nes remodelacions parcials fetes al llarg del s. 
i dC, la gran reforma següent cal situar-la ja a 
finals del s. ii dC quan tot un seguit de cambres 
es reformen amb paraments d’opus testaceum 
i molts dels espais es repavimenten amb opus 
tessellatum, generalment policroms.

Per a una major comprensió de l’evolució 
dels espais analitzarem per separat l’evolució 
dels espais residencials i aquells vinculats amb 
les activitats industrials.

  Els espais residencials

La fase republicana

Els orígens de la vil·la del Pla de l’Horta se si-
tua a mitjan s. i aC. La seva construcció cal 

Figura 2. Planta general del jaciment
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relacionar-la directament amb la fundació de 
la ciutat de Gerunda (en la tercera dècada del s. 
i aC) i la consegüent repartició de lots de terres 
del seu territorium. 

Pel que fa a la tècnica constructiva empra-
da per bastir l’edifici, aquesta és fàcilment 
individualitzable. Els sòcols dels murs són de 
pedres irregulars, lleugerament carejades ex-
teriorment, amb tendència a formar filades. El 
parament apareix tot sovint arrebossat amb un 
estuc blanquinós, granellut que es conserva en-
cara adherit al parament d’algun dels murs o 
caigut al seu entorn. Pel que fa als paviments, 
fins ara tots els que s’han localitzat són de terra 
piconada. 

Un dels problemes que presenta la interpre-
tació de les restes d’aquesta fase és que algunes 
de les estructures es troben destruïdes o em-
mascarades per reformes posteriors. Tot i això 
els elements coneguts dibuixen un edifici amb 
cambres de grans dimensions (entre vint-i-cinc 
i quaranta metres quadrats), de forma regular 
i que presentaven ja les mateixes orientacions 
que mantindrà la vil·la al llarg de tota la seva 
història.

A l’edifici s’hi accedia des de llevant, a tra-
vés d’un passadís (fauces) de gairebé quatre 
metres d’amplada que finalitzava en un atri 
situat al quadrant nord-oest del sector excavat 
i que actuava com a element estructurador de 

Figura 3. Planta del jaciment amb indicació dels àmbits citats al text
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tot l’edifici. A la banda nord del passadís i de 
l’atri es disposaven tres grans àmbits, un dels 
quals, el més oriental, va ser subdividit pocs 
anys després, mentre que el central, per les se-
ves dimensions i ubicació correspon probable-
ment al tablinum de la casa. 

Poc en sabem d’aquestes estances, algunes 
de les quals, com el mateix atri, apareixen em-
mascarades o destruïdes fins a nivell de fona-
mentació per reformes posteriors. Alguns indi-
cis, com la trobada de part d’un mur a l’extrem 
nord de la zona excavada, semblen indicar que 
l’edifici es prolongava en aquesta direcció, fora 
de la zona fins ara explorada.

Dels espais coneguts el que conservava en 
millor estat la seva estratigrafia original era el 
que està situat immediatament a migdia del 
passadís d’accés a l’edifici. Aquesta cambra 
(A5) era la cuina de la casa, com semblen in-
dicar-ho la trobada d’una llar a l’angle sud-oest 
de l’estança i un forn domèstic a la banda con-
trària, a llevant. A més, la cambra no comuni-
cava directament amb el passadís d’accés a la 

casa, ja que l’única porta identificada s’obria a 
la banda contrària, al sud.

A migdia d’aquesta cambra es conserven 
traces d’un gran espai, del qual en coneixem 
solament els límits est i sud, però no les possi-
bles compartimentacions internes. No es pot 
descartar que aquest espai constitueixi una 
zona descoberta, un petit jardí o hortus.

Molt probablement, la façana est estava 
presidida per un porticat, del qual resten pocs 
indicis, destruït per un de nou d’època altim-
perial, que devia ocupar el mateix espai.

Coneixem molt pitjor la resta de l’edifica-
ció situada sota espais que en fases posteriors 
es van dotar de pavimentacions que de mo-
ment no han estat aixecades. Tot i això, allà 
on ha estat possible determinar-ho, sembla que 
l’estructura de les cambres situades al sud de 
l’atri era similar en aquesta fase a la que podem 
apreciar per al període augustal. De fet, molts 
dels murs d’aquells moments s’assenten al da-
munt de fonamentacions de pedra lligada amb 
fang característiques de la fase republicana. 

Figura 4. Evolució de l’edifici. A- segle I aC; B- augustal; C- julioclàudia; D- severiana; E- segle IV dC; F- 
estructures posteriors a la vil·la
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El nou edifici augustal

A principis del s. i dC, la vil·la va patir una 
transformació radical, que arriba a configurar 
pràcticament un nou edifici. Val a dir, però, 
que aquesta nova construcció es va fer aprofi-
tant les línies mestres marcades per l’edificació 
precedent. No solament ocupa el mateix espai i 
conserva els mateixos eixos constructius i l’ori-
entació general, sinó que són molts els murs de 
l’edifici republicà que es van aprofitar com a 
fonamentació de les noves estructures. 

La novetat principal del nou edifici la marca 
la utilització de forma massiva del morter, amb 
paraments d’opus incertum i d’opus caementi-
cium. Amb les dades disponibles tot sembla 
indicar que l’estructura bàsica de l’edifici no 
era gaire diferent a la de la fase anterior. Les 
reformes semblen encaminades a dotar l’edi-
fici de més solidesa, de més prestància i, so-
bretot, d’un nivell més gran de comoditats i 
luxe. L’ús de materials de gran solidesa en els 
murs, com l’opus caementicium, permetia la 
creació de grans obertures i una major varietat 
de formes arquitectòniques, o d’un pis superi-
or en alguns espais, així com millors sistemes 
de cobertura. Als canvis en els paraments cal 
afegir-hi el de les pavimentacions. Prenent com 
a material bàsic l’opus signinum es combinen 
materials nobles per crear sòls luxosos (tesse-
llatum, sectile). 

La zona residencial sembla mantenir bona 
part de l’estructuració original, amb un gran 
atri situat a la banda nord-oest, al qual s’acce-
dia a través d’un passadís ampli, obert cap a 
llevant. L’impluuium mesura dos metres i mig 
de costat i a la banda de llevant devia estar de-
corat amb una petita catifa d’opus vermicula-
tum del qual es conserva in situ un fragment 
molt petit en què s’aprecien un conjunt de 
tessel·les blanques i negres sense que es pugui 
definir un dibuix concret. L’impluuium no dis-
posa de cisterna inferior, però sí, d’una canalit-
zació feta amb imbrices, que reconduïa l’aigua 
recollida cap a l’est, a l’exterior de l’edifici. Al 
nord d’aquest espai se situen quatre grans sales. 
D’aquestes, la central (A28) sembla que man-
té la seva funció com a tablinum, i amplia les 

seves dimensions en prolongar-se en direcció 
nord, més enllà dels límits de la fase anterior. 
El paviment de la sala era un opus signinum 
decorat amb tessel·les blanques i negres que 
configura una catifa de petites flors de quatre 
pètals. Actualment solament es conserva la 
banda oest de la sala, ja que les remodelacions 
de l’edifici n’han malmès tot el sector central i 
oriental, fet que ens impedeix aclarir si el pa-
viment disposava d’un emblema central. Tot i 
no conservar-se una part de la sala, sí que es 
conserva un dels brancals de la porta, una base 
de pilastra de sorrenca, ubicada pràcticament 
a l’angle sud-oest de la sala, i que dibuixa una 
portalada de grans dimensions com a accés des 
de l’atri. Una segona porta comunicava aquest 
espai amb una altra sala situada a ponent. 
Aquesta (A27) anava pavimentada amb un sòl 
d’opus signinum barrejat amb petits esquerdis-
sos de marbre que li donen una tonalitat molt 
clara. La porta principal, que comunicava la 
sala amb l’atri, conserva el seu llindar, una pla-
ca de marbre blanc.

Poc sabem de les altres sales situades al 
nord de l’atri, molt afectades per les reformes 
posteriors, però que semblen mantenir la seva 
estructuració d’època republicana, si bé amb 
nous paviments d’opus signinum, tal i com suc-
ceeix també amb les fauces.

A migdia del passadís d’entrada i de l’atri se 
situava un conjunt de tres estances i un pas-
sadís que comunicava el sector que acabem 
de descriure amb el pati de migdia. L’estan-
ça situada a ponent (A8-15) sembla la cambra 
principal del sector, probablement un triclini-
um com ho denota la seva pavimentació, on 
es combina un opus signinum –que ocupa la 
meitat nord– amb un opus sectile policrom –a 
la meitat de migdia–, que tot emprant diferents 
marbres, molts dels quals d’importació, dibui-
xa una decoració geomètrica composta per un 
gran camp de quadres de decoració i coloració 
variada creada amb la combinació de plaques 
triangulars i quadrades.

A llevant d’aquesta sala se’n situava una 
altra (A8-10), de dimensions menors, pavi-
mentada, fins on s’ha pogut resseguir, en opus 
signinum sense cap element decoratiu. 
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La darrera cambra d’aquest sector és l’A5 
(l’antiga cuina d’època republicana), de la qual 
poca cosa sabem més enllà de la seva estructu-
ra perimetral i del fet que hi havia dues portes, 
una a llevant, que la comunicava amb un por-
ticat i un pati, i una segona a ponent.

Totes aquestes sales no semblen estar ori-
entades cap a l’atri, sinó a migdia, i ambdós 
sectors es comunicaven a través d’un passadís. 
Aquest conjunt de sales s’obrien a un porti-
cat, pavimentat amb un opus signinum decorat 
amb una catifa de rombes de tessel·les negres, 
amb una tessel·la blanca a cada punta. Desco-
neixem si l’espai situat al sud es configurava 
com un espai obert o mantenia el límit de la 
fase republicana, com un petit pati descobert 
(hortus). 

El que sí que queda clar és que l’espai era 
tancat per l’est per una cambra de forma 

quadrangular (A4 i 1). El paviment d’aquesta 
cambra solament es conserva a l’extrem sep-
tentrional –dins l’A4– i està constituït per un 
opus signinum decorat amb tessel·les i amb 
un emblema central d’opus sectile. Aquest em-
blema està constituït per plaques blanques i 
negres, emmarcat per una faixa de plaques 
rectangulars, i amb una catifa central com-
posta per una retícula de quadrats amb dife-
rents decoracions geomètriques configurades 
tot emprant combinacions de plaques quadra-
des i triangulars.

El més peculiar d’aquesta estança, però, se 
situa a la banda occidental, completament ocu-
pada per una estructura semisoterrada respec-
te al paviment, emmarcada per uns murets de 
morter i que configuren una mena de graella, 
amb tot un seguit de murets transversals. La 
seva alçària conservada és escassa, poc més de 

Figura 5. Restitució de la vil·la en època augustal (A. Costa)
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20 cm, i anava pavimentada amb tegulae dis-
posades invertides. Aquesta estructura se se-
parava del nivell de circulació de la sala per un 
graó construït amb rierencs i blocs de pedra, 
assentats sobre un petit paviment de còdols. 
Desconeixem la funció o estructura exactes 
d’aquest element probablement ornamental 
que recorda alguns armaris d’obra situats als 
atris i vestíbuls d’algunes cases pompeianes.

Pel que fa al sector situat a llevant d’aquests 
dos espais, sembla probable l’existència, ja per 
aquesta fase, d’un porticat que marcava un 
desnivell important entre la zona de l’habitat-
ge i l’espai situat a llevant. Davant de l’àmbit 
5 es conservaven les restes d’un paviment de 
lloses de pedra, però no se n’ha recuperat cap 
altre indici en altres sectors de la façana est, 
potser eliminat durant la reforma de mitjan s. 
i que, com veurem, va donar forma definitiva 
a aquest porticat.

L’època julioclàudia

A mitjan s. ii dC es van dur a terme tot un 
seguit de reformes destinades sobretot a aug-
mentar les estructures destinades a l’otium i 
els processos autorepresentatius del propietari. 
Aquestes reformes són essencialment dues: la 
construcció d’un nimfeu que presidia el pati 
de migdia i la creació d’una cambra absidada, 
dotada d’hipocaust, que presidia el triclinium 
(A15). 

Començant per la zona meridional, en 
aquests moments queda clarament definida 
l’existència d’un pati, que s’estructurarà a par-
tir d’un gran nimfeu que el tanca per ponent. 
Aquest nimfeu estava compost per dues estruc-
tures quadrangulars, flanquejant sengles cos-
sos hemisfèrics units per un tram longitudinal. 
L’estructura presentava un desenvolupament 
en alçat que devia seguir la tipologia dels nim-
feus de façana, que imiten a través de la com-
binació d’espais quadrangulars i hemisfèrics 
les scaenae frons teatrals, i devia actuar com a 
element de tanca de l’espai i rerefons decoratiu.

La construcció del nimfeu va implicar, de 
retruc, la necessitat de crear un sistema de des-

guàs, fet que va implicar una remodelació de 
les sales de la façana est. Així la construcció 
d’una llarga canalització que travessava de sud 
a nord els A1, 4, 5 i 7, on girava cap a llevant, 
connectant amb la ja existent que provenia de 
l’impluuium, va implicar l’obliteració de l’es-
tructura que fins llavors ocupava la banda oc-
cidental de l’A1-4. Aquest sector es va cobrir 
amb un opus signinum, similar al de la resta de 
l’estança, si bé en aquest tram sense decoració.

Paral·lelament, es va obrir una porta a l’an-
gle sud-oest de l’estança, molt probablement 
relacionada amb l’ampliació d’aquesta part de 
l’edifici en direcció sud, amb la creació d’una 
nova cambra que acabava de tancar la banda 
oriental del nou pati.

Per altra banda, l’altra gran reforma es va 
fer al costat septentrional del pati, on l’A15 
es va ampliar amb la construcció d’un absis 
lleument ultrapassat a la banda nord. La cons-
trucció d’aquest element va destruir el vell im-
pluuium i va obligar a modificar l’estructura i 
funció de l’atri, que segurament va seguir fun-
cionant com un espai descobert, que estructu-
rava les estances de l’entorn. Per contra, no es 
detecta cap reforma en aquestes sales. També 
l’accés principal a l’edifici es manté a llevant 
d’aquest sector. 

L’absis disposava d’un sistema de calefacció 
per hipocaust, el praefurnium del qual se situa-
va a la banda occidental. L’addició d’aquest ele-
ment, no és gens habitual a la península Ibèrica 
en edificis privats d’aquesta cronologia. Con-
ceptualment, permetia la utilització del triclini 
a l’hivern, aprofitant l’espai absidal per dispo-
sar-hi un stibadium i emprant la sala (A15) com 
a espai per als entreteniments, mentre que en 
època estival els lecti es devien disposar a la sala 
quadrangular (com a la fase anterior) i les acti-
vitats lúdiques (dansa, teatre, lectures, mims...) 
es devien desenvolupar al jardí de migdia. Tam-
bé és possible que la sala absidal complís una 
funció representativa més relacionada amb les 
tasques socials o polítiques del propietari, que, 
no podem oblidar-ho, havia de ser un personat-
ge important de la ciutat de Gerunda.

El gran porticat que presidia la façana orien-
tal (A29) es remodela dotant-lo d’un paviment 



Palahí, Ll.; Nolla, J. M.; Vivó, D. • Pla de l’Horta 48

d’opus signinum i afegint una nova ala a la banda 
de migdia. El desnivell entre la zona oberta i el 
porticat es manté, com ho demostra l’existèn-
cia a l’angle sud-oest del porticat d’una petita 
escala construïda amb grans blocs quadran-
gulars de pedra sorrenca. Aquesta nova ala de 
migdia sembla actuar d’element de transició en-
tre l’edifici que està essent objecte d’excavació i 
una segona edificació situada a llevant de la qual 
tenim alguns indicis gràcies a les prospeccions 
fetes l’any 1970. Desconeixem de moment si el 
que es dibuixa a llevant de l’edifici és un gran 
peristil (del qual únicament coneixem avui per 
avui dues ales) o era un pati obert entre dos edi-
ficis connectats solament a través del porticat de 
migdia. En qualsevol dels dos casos, el desnivell 
entre l’espai obert i el porticat no fa altra cosa 
que adaptar les construccions a la topografia na-
tural del terreny (que presenta un pendent oest 
est) i al mateix temps destacar conceptualment 
l’edifici residencial en situar-lo en una posició 
lleument elevada.

Fase severiana

De finals del s. ii dC, és la següent gran re-
modelació de l’edifici. La motivació de les re-
formes podria estar relacionada amb un petit 
incendi que va afectar les cambres de la ban-
da nord del pati com sembla indicar la petita 
capa de terres cremades i cendres localitzada 
al damunt d’alguns dels paviments de la fase 
anterior.

Sigui aquesta la causa o no, el que sí que 
queda clar és que l’edifici va ser objecte d’una 
transformació molt important, derivada d’una 
nova concepció de l’espai, amb un desplaça-
ment del centre de gravetat de l’antic atri –
sense valor conceptual i molt afectat estruc-
turalment per la creació de l’absis– cap al pati 
de migdia que es converteix en el nou nucli 
estructurador de l’edifici.

Els canvis devien afectar tot l’edifici, però 
també el seu entorn. De fet, el nivell del gran 
pati situat a llevant s’eleva de forma important, 
per salvar el desnivell que hi ha amb els por-
ticats. 

La primera prova d’aquest desplaçament de 
l’eix de gravetat l’apreciem en el canvi de la 
ubicació de l’accés a l’edifici. Tot i que sembla 
que es manté el vell passadís de la zona nord, 
se n’obre un de nou (A4), que permet un accés 
directe al pati del nimfeu. Aquest nou passadís 
es prolongava cap a ponent i s’unia amb l’antic 
porticat. Tot aquest passadís va ser pavimen-
tat amb un opus tessellatum decorat amb un 
camp d’hexàgons en blanc i negre i amb una 
flor quadripètala al centre.

El vell pati interior es va remodelar, i va ser 
dotat de sengles ambulacres a ponent i llevant, 
la qual cosa va tenir diverses conseqüències. 
Sigui per la necessitat o voluntat de crear un 
porticat a la banda oest o per altres motiva-
cions es va desplaçar la façana occidental un 
metre i mig cap a ponent. Aquesta remode-
lació que afecta els àmbits 15 i 16 implicava 
la remodelació d’algunes de les parets mestres 
de l’edifici i podrien abonar la possibilitat d’un 
incendi localitzat en aquesta zona, potser ori-
ginat a la zona del praefurnium, situat a l’oest 
de la cambra absidada.

Els dos nous ambulacres creats van tenir un 
tractament ben diferent. Així mentre que el 
de llevant (A3) es va pavimentar amb un sòl 
d’opus tessellatum decorat amb un camp de 
cercles intersecants amb flors al centre, el de 
ponent (A16) es va cobrir amb el mateix opus 
signinum que es va emprar per cobrir la resta 
del pati (A11). Aquest divers tractament deriva 
de la funció de cada un dels espais. Mentre que 
el passadís oriental va estretament lligat a les 
sales d’aparat de l’entorn, el de la banda contrà-
ria sembla destinat a crear un equilibri visual 
des del punt de vista arquitectònic, però amb 
una funció més secundària, ja que no hi ha cap 
sala d’aparat situada a l’oest del pati, que queda 
tancat per aquesta banda amb un mur cec. A 
l’extrem sud d’aquest nou ambulacre, s’hi cons-
trueix una petita cambra de servei (A22). 

La reforma també va afectar el nimfeu. 
Aquest es va escapçar per la banda de llevant 
en construir el nou passadís (A3). Per com-
pensar l’efecte visual, ja que s’havia trencat 
la simetria de l’estructura, es va construir un 
petit dipòsit quadrangular a l’extrem oriental 
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que compensés visualment l’element eliminat. 
Però la reforma era molt més profunda ja que 
l’estructura es va reconvertir en una bassa sen-
se gran desenvolupament en alçada. La font va 
deixar de ser l’element que configurava el re-
refons i tancament del sector i va ser necessari 
construir un nou mur que tanqués per migdia 
tota la zona del pati. 

La reforma no es va limitar al pati, sinó que 
va afectar totes les estances directament rela-
cionades amb aquest, tot el conjunt de sales 
d’aparat que se situen a tramuntana i llevant. 

La cambra A1 adquireix la seva configuració 
definitiva. Eliminat el mur que anteriorment la 
dividia en dos espais i escurçada per la banda 
nord per poder fer espai per al nou passadís 
d’accés, la sala es va pavimentar amb un pa-
viment d’opus tessellatum policrom. Conegut 
solament de forma parcial, presentava una orla 
exterior en blanc i negre a base de parres i mo-
tius vegetals que sorgeixen de tot un seguit de 
craters distribuïts als angles i a la seva zona 
central. La part coneguda del tapís central 
està formada per tot un seguit de quadres que 
alternen diferents decoracions geomètriques, 
de colors vius. La sala es va dotar d’una por-
ta a la banda oest, que la comunicava amb el 
pati, mentre que dues obertures més, a migdia 
i llevant, la relacionaven amb els àmbits 2 i 6, 
respectivament. Al llindar d’aquesta darrera 
porta encara es conservaven algunes tessel·les 
de la catifa de mosaic que la cobria.

També d’aquest moment sembla la creació 
d’una nova cambra a l’angle sud-est de l’edifi-
ci (A2), un espai completament excavat l’any 
1970 i del qual en sabem poca cosa més enllà 
de la seva pavimentació, un opus tessellatum, 
amb una decoració formada per un camp de 
rodes de peltes fetes essencialment amb tessel-
les blanques i negres i amb algunes notes de 
color vermell. El més curiós d’aquesta sala és 
que queda per darrere del pati i sense comu-
nicació directa amb aquest, de tal manera que 
cal relacionar-la o amb la sala d’aparat situada 
al nord o amb el conjunt de petites sales que 
se situen a l’est.

Pel que fa a aquest sector est de l’edifici es 
tracta d’un espai molt destruït per les obres 

dels anys setanta. Tot i això creiem que cal da-
tar en aquesta fase la construcció dels A6 i 13, 
que ocupen l’extrem meridional del vell porti-
cat. Es tracta d’espais de dimensions reduïdes, 
un dels quals tenia comunicació directa amb 
l’A1, i podria haver constituït un petit cubi-
culum, mentre que l’altre, que disposava d’un 
hipocaust, devia formar part d’un conjunt ter-
mal que es devia estendre per l’ala de migdia 
del gran porticat, fora de la zona excavada, i 
molt destruït per les obres del 1970.

Tot i l’atribució que fem d’aquestes sales a 
la fase de finals del s. ii dC, cal assenyalar que 
la manca d’estratigrafies i l’estat d’arrasament 
d’algunes restes obliga a establir la cronologia 
atenent solament a les relacions estructurals, i 
que per tant no es pugui descartar que alguns 
dels elements descrits ja existissin en la fase 
anterior i fossin en aquests moments objecte 
de remodelacions parcials.

Si ens traslladem a l’ala nord del pati interior 
podem apreciar com a l’A5 aparentment no s’hi 
detecta cap transformació, però l’anàlisi de la 
zona del llindar de la banda oriental va posar 
de manifest la conservació de quatre filades de 
tessel·les blanques que denoten l’existència en 
un moment determinat d’un opus tessellatum. 
El problema és que la cambra es va pavimentar 
posteriorment amb un potent paviment d’opus 
signinum que, amb un gruix de vint-i-cinc cen-
tímetres (que inclou el rudus) va destruir tots els 
nivells de circulació anteriors. Per tant, la difi-
cultat rau a saber si el paviment musiu s’estenia 
a tota la cambra, com seria el més versemblant, 
o es limitava a una catifa a la zona del llindar 
de la porta. Ateses les característiques de les al-
tres sales del seu entorn creiem que tota la sala 
anava pavimentada amb un opus tessellatum i, 
pel que fa a la seva datació, no tenim dubtes que 
ha de pertànyer a aquesta fase que ens ocupa 
ja que és el moment en què s’utilitza de forma 
generalitzada aquesta mena de pavimentació a 
la vil·la. En aquests moments, per tant, la sala 
devia formar part del conjunt de sales d’aparat 
que ocupaven tot aquest sector, funció que, com 
veurem, va perdre amb posterioritat.

Però potser l’espai on les reformes van ser 
més importants siguin les cambres situades 
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al nord del pati (àmbits 8-10 i 15). Tot aquest 
sector va ser remodelat, o millor dit, es va des-
plaçar cap a ponent per mantenir la seva rela-
ció amb el pati, que s’havia ampliat en aques-
ta direcció. Això impedia aprofitar els vells 
paraments i pavimentacions, raó per la qual 
es va enderrocar tot el sector fins al nivell de 
circulació i es va reconstruir, tot emprant un 
material constructiu completament diferent, 
l’opus testaceum.

Començant per la sala occidental (A15) 
aquesta va canviar també en la seva concepció. 
La nova porta que el comunicava amb el pati 
és de dimensions reduïdes i se situa a l’extrem 
de ponent del parament, eliminant l’antiga 
relació visual entre ambdós espais. En la seva 
nova estructuració es va voler mantenir el vell 
absis amb hipocaust, amb un nou praefurni-
um, completament construït en opus caemen-
ticium. Atès el desplaçament de la sala cap a 
ponent l’absis ja no quedava en posició central 

i, a més, se’l va dotar d’una porta molt més es-
treta que en fases anteriors, de tal manera que 
devia canviar la seva funció, i es va convertir 
segurament en una sala de descans privada. 
La sala a la qual s’obria l’absis (A15) es va pa-
vimentar amb un opus tessellatum policrom 
decorat amb motius geomètrics que combinen 
les rodes amb els nusos salomònics. Una por-
ta comunicava aquesta sala amb la situada a 
llevant (A8-10). Aquesta segona sala esdevé en 
aquests moments la sala principal o, com a mí-
nim, la més relacionada amb el jardí, i manté 
una portalada central d’unes dimensions més 
grans que la de l’A15. La sala es va pavimentar 
amb un sòl d’opus tessellatum, també policrom 
i amb decoració geomètrica, en aquest cas amb 
un camp de grans quadrats disposats diagonal-
ment, amb cercles a l’interior.

Entre aquest espai i l’àmbit 5 es va mantenir 
el passadís (A9) que comunicava aquesta zona 
amb les estances de la banda nord. 

Figura 6. Vista aèria de la vil·la (any 2011)
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Pel que fa a les sales del sector nord, no s’hi 
detecta cap transformació, i es mantenen apa-
rentment inalterades en la seva estructuració 
original. Tot i això devien perdre part del seu 
valor, almenys simbòlic, ja que van deixar de 
constituir el nucli central de l’edifici, per con-
vertir-se potser en espais d’ús privat, lluny de 
les relacions socials que es desenvolupaven ha-
bitualment a les sales d’aparat.

Els canvis del s. iv dC 

En tot el període baiximperial es detecten po-
ques reformes que afectin els espais residenci-
als. Cap canvi estructural s’aprecia a la zona 
del pati interior, més enllà d’algunes repara-
cions dels paviments musius dels ambulacres, 
amb la col·locació d’opus signinum en aquells 
espais on el mosaic s’havia malmès. Malaura-
dament no disposem de cap dada estratigràfica 
que permeti datar aquestes reparacions. 

La remodelació més important es produ-
eix al sector situat al nord, on totes les sales 
residencials són obliterades al llarg del s. iv, 
algunes, les de la banda est, substituïdes per 
un gran espai industrial (A7), mentre que les 
de la banda oest, on es trobava el vell atri, van 
ser enterrades i el nivell de circulació de la 
zona es va elevar més d’un metre i mig. Totes 
aquestes reformes semblen relacionar-se amb 
una ampliació dels espais productius, com 
veurem.

Una de les poques sales d’aparat situades a 
l’entorn del pati en què es detecta una refor-
ma important és la situada a l’angle nord-est. 
Aquest àmbit (A5) s’amplia en direcció nord, 
la porta de llevant es modifica i es desplaça cap 
a tramuntana, s’esborra la porta de ponent i 
podria ser que se n’obrís una de nova a migdia. 
La sala es dota d’un paviment d’opus signinum 
i a l’angle nord-est s’hi construeix un petit di-
pòsit amb una doble pica interior, la qual cosa 
denota un canvi en la seva funció, que passa 
probablement de sala d’aparat a culina i recu-
pera, de fet, la funció que ja va tenir en època 
republicana. 

  Els espais productius

La zona industrial de la vil·la, que ja es pre-
veia important atesos els resultats de les rases 
de prospecció fetes l’any 1970, ha començat a 
fer-se visible en els darrers anys, sobretot en el 
sector occidental de la zona excavada. El prin-
cipal problema és que es tracta d’un sector de 
l’edifici molt alterat per les construccions de 
les fases més tardanes, que emmascaren les 
estructures més antigues i dificulten la inter-
pretació funcional dels elements més antics.

Aquest espai sembla haver estat ocupat per 
elements de tipus productiu des del mateix 
moment de construcció de la vil·la al s. i aC. 
Al quadrant sud-oest s’hi han localitzat tres 
grans encaixos circulars així com un nivell 
compost de fragments de dolis i d’altres grans 
gerres que permeten determinar l’existència en 
aquest sector d’un magatzem de dolis, proba-
blement a cel obert. Uns metres al nord també 
s’ha identificat una sitja, amb abundant quan-
titat de fragments d’àmfores ibèriques i dolis 
al farcit d’obliteració.

L’evolució del sector a partir d’època au-
gustal resulta més complicada d’establir. Ac-
tualment la zona apareix ocupada per tot un 
seguit d’elements disposats a una cota més 
alta que les estructures de la part residencial 
i que corresponen a un gran torcularium que 
va funcionar durant les darreres fases de la 
vil·la. Però aquestes estructures s’assenten al 
damunt d’elements més antics, que són utilit-
zats en part com a fonamentació i que resulten 
difícils d’interpretar. Per altra banda, algunes 
de les fases s’han hagut d’establir a partir de les 
relacions estructurals dels diversos elements ja 
que els elements més tardans emmascaren les 
estructures anteriors i impedeixen l’excavació 
i obtenció de seqüències estratigràfiques com-
pletes.

Un cop obliterat el magatzem de dolis en 
època augustal, es construeixen al sector algu-
nes estructures que coneixem de forma molt 
fragmentària. Així, a l’extrem sud hi ha res-
tes d’un petit dipòsit i un porticat o cobert, 
del qual es conserven dos basaments de pedra 
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sorrenca. Atesa la funció d’aquest sector en 
fases posteriors ens podem plantejar l’existèn-
cia d’un primer torcularium del qual aquest 
element en devia constituir el lacus. Molt més 
complicat és interpretar el sector nord d’aques-
ta zona. El torcularium baiximperial utilitza 
com a mur oriental un gran basament consti-
tuït de forma general per grans blocs de pedra 
sorrenca disposats en filades, un tipus de pa-
rament que no es troba en cap altre sector de 
la part excavada de la vil·la. Però a més, aquest 
parament no és unitari i s’hi detecten diferents 
espais que segurament constituïen original-
ment obertures i que es van tapiar posterior-
ment emprant una tècnica diferent, amb pe-
tites pedres irregulars lligades amb abundant 
morter. Aquest fet denota que les premses es 
van construir aprofitant estructures anteriors 
que, a mes, dibuixen una configuració molt 
diferent a la que podem apreciar actualment. 
Malauradament, aquesta organització original 
no resulta fàcil de copsar sense destruir el ma-
teix torcularium. 

L’única estança per a la qual disposem 
d’una datació estratigràfica més o menys clara 
és l’àmbit 32. És aquesta una petita estança de 
servei construïda tot emprant filades de tegulae 
alternades amb altres de petits rierencs, dota-
da d’un sòl de terra piconada, que es va poder 
datar a finals del s. ii dC. El que és interessant 
d’aquesta cambra és que constructivament re-
colza en una llarga canalització que la resse-
gueix pel nord i l’oest, i es prolonga en direcció 
sud. Aquesta canalització al seu torn, tot i que 
no conserva el seu extrem septentrional, tenia 
el seu origen en un gran dipòsit (A18-33). Per 

tant, podem situar en aquest moment, o fins 
i tot abans, la creació d’aquest gran dipòsit i 
la llarga canalització. Aquests elements havien 
d’anar associats a una sala de premsatge que, 
situada al nord, havia de constituir l’antecedent 
del torcularium actualment conservat (A23). 

Cal tenir present que en aquesta sala de 
premsatge s’han detectat fins a cinc pavimen-
tacions d’opus signinum diferents, la qual cosa 
denota la seva llarga utilització i que pot ser 
símptoma també de transformacions impor-
tants en la seva concepció i estructuració. En 
aquest sentit ens pot aportar alguna informa-
ció l’anàlisi de l’àmbit on s’havien de situar els 
contrapesos de la premsa (A36). En el moment 
de l’excavació bona part de l’espai era ocupat 
per un gran esvoranc farcit amb materials 
d’enderroc que es daten a principis del s. iii 
dC. Aquest rebliment correspon al moment de 
desmuntatge de les velles fosses de maniobra, 
l’elevació del nivell de circulació i l’establiment 
d’un nou sistema de contrapès, avui perdut, 
i que és el que caldria associar a les premses 
tardanes, actualment visibles. 

Una de les coses que sorprèn de la distribu-
ció final del torcularium és la llarga distància 
entre la zona de premsatge i el dipòsit (A18). 
Creiem que aquesta distància respon precisa-
ment a les reformes successives i que original-
ment hi podia haver un dipòsit entre les prem-
ses i l’A18, que va ser obliterat en les darreres 
fases de funcionament del complex. De fet, al 
perfil oriental de la cambra s’aprecia l’existèn-
cia d’un paviment de signinum a una cota d’un 
metre per sota del nivell de circulació actual, 
que podria correspondre a aquest dipòsit.

Figura 7. Vista aèria de la zona de les premses i els dipòsits annexos
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Per a l’època baiximperial sí que disposem 
d’una imatge més clara de l’estructuració del 
sector. En aquests moments és quan el torcu-
larium adopta la seva forma final. Cal insistir 
que a la zona de l’A23 s’han identificat fins a 
cinc pavimentacions diferents, i per tant, si 
bé la visió que tenim actualment d’aquest es-
pai correspon als darrers moments de la seva 
utilització no podem asseverar si aquest as-
pecte respon a la reforma del s. iv o és fins i 
tot posterior. Sigui com sigui, en els darrers 
moments d’existència la zona del torcularium 
disposava de dues grans premses, orientades 
de sud a nord, amb els contrapesos situats a la 
banda septentrional. Començant per aquests 
elements cal assenyalar que les excavacions 
no n’han proporcionat cap resta. Si es tracta-
va d’un sistema de cargol, el més habitual en 
època baiximperial, la seva desaparició seria 
lògica atesa la superficialitat de les restes, ja 
que el paviment del torcularium se situava en 
alguns punts a escassament cinc centímetres 
per sota del nivell de circulació actual. 

Pel que fa a les dues areae, aquestes presen-
ten un diàmetre de dos metres i mig, i s’havia 
d’emprar una biga de set metres de longitud si 
atenem a la distància entre els lapis pedicinorum 
i la zona de l’espai de maniobra (A36). L’exis-
tència de tres columnes de sorrenca uns metres 
al sud demostra que almenys part de la zona 
anava coberta. Aquesta solució permetia anco-
rar els arbores al sostre fent molt més resistent 
tota l’estructura. En aquest sentit cal ressenyar 
que a l’angle nord-oest de l’estança es conserva 
un encaix quadrangular que aparentment podia 
pertànyer a un espai on encaixar un dels stipi-
tes de la premsa. Aquest encaix es troba molt 
desplaçat cap a l’oest per ser utilitzat amb les 
premses de la darrera fase, i de fet es va trobar 
cobert pels darrers paviments de signinum de 
l’estança. La seva existència, per tant, demos-
tra que la successió de paviments de la sala va 
més enllà de la renovació de sòls desgastats i va 
implicar en ocasions la modificació en la dispo-
sició de les premses (i potser també canvis en la 
seva quantitat i dimen-sions).

A la zona sud-oest de l’estança es conserven 
tot un seguit de petits encaixos fets a la mit-

ja canya exterior del paviment i a tocar de la 
columna més occidental del conjunt. Aquests 
encaixos podrien haver servit per col·locar 
taulons que aïllessin aquest sector de la resta de 
l’estança. Cal tenir present que no hi havia una 
canalització que conduís el raïm premsat cap 
al dipòsit, sinó que s’aprofitava el desnivell del 
paviment i solament es va construir una mitja 
canya a la banda est per evitar que s’escampés 
en aquesta direcció. 

La porta per entrar el material per premsar se 
situa a la zona sud-oest, i la utilitat de l’espai que 
es podia tancar amb taulons podia ser molt di-
versa, des de l’acumulació del raïm que s’entrava 
al complex pendent de premsatge, fins a un petit 
calcatorium per fer la primera premsada.

Un segon espai que es podia emprar com a 
calcatorium era el mateix dipòsit A18, que en 
aquesta fase pateix diverses transformacions. 
Per començar, es redueix en dimensions i en 
profunditat. S’elimina el terç occidental del que 
era el vell dipòsit (A33) i s’eleva el nivell inferior, 
reduint de forma important la seva capacitat. 
L’àmbit 33 devia quedar al descobert i potser 
s’emprava com a espai funcional per a tasques 
secundàries, però va perdre la seva capacitat 
com a dipòsit, ja que en separar-lo de l’àmbit 
18 no es va arrebossar de signinum el nou mur 
de llevant. Tot i això, un esvoranc fet al mur 
de migdia i la construcció d’un petit canal de 
desguàs dins l’A32, segurament per evitar l’acu-
mulació d’aigua de pluja, denoten que almenys 
durant un temps no va ser obliterat.

La reforma de l’A18 també va significar 
l’eliminació de la vella canalització que tra-
vessava l’A32 i es perdia en direcció sud, fora 
de la zona excavada. Aquesta canalització és 
substituïda per una petita estructura orien-
tada d’est a oest, arrebossada de signinum i 
amb dues petites obertures al parament de 
migdia. Aquest dipòsit rebia el most de l’A18 
i s’emprava per omplir les gerres d’emmagat-
zematge. Els dos encaixos podien servir per 
a dues aixetes o per encaixar-hi sengles cana-
litzacions de bronze, que en aquest cas devien 
fer la funció de la vella canal i portar el most 
directament cap a la cella vinaria, que es devia 
situar al sud, fora de la zona excavada. 
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La gran remodelació que es produeix al s. 
iv i que esborra el vell atri i les sales situades 
al nord d’aquest, així com la construcció del 
gran espai A7 cal relacionar-les directament 
amb el torcularium. A la zona de l’atri s’eleva el 
nivell de circulació i es crea una esplanada a la 
mateixa cota de les premses que amplia la zona 
de treball. També la creació de l’A7 sembla que 
té relació amb aquestes funcions industrials. 
Aquesta gran sala, situada a llevant del vell 
atri, disposava d’una gran portalada a llevant 
que ocupava gairebé tota la seva amplada. Poca 
cosa en sabem, d’aquesta sala, ja que els nivells 
superficials ja havien estat excavats als anys se-
tanta del segle xx. Tampoc no es conserven 
restes de la seva pavimentació que podria haver 
estat de terra piconada. Fins i tot, i ateses les 
seves dimensions, es podria plantejar la pos-
sibilitat que es tracti d’un espai descobert, un 
pati de treball. Els diaris d’excavació dels anys 
setanta parlen de la trobada d’un potent nivell 
d’enderroc de tegulae, però no queda clar si es 
tracta del nivell d’abandonament de la vil·la o 
del nivell d’obliteració de les sales altimperials 
esborrades en construir aquest nou espai. A 
més, l’espai és travessat d’oest a est per una 
canalització a cel obert que sembla iniciar-se 
en una petita estructura, molt mal conserva-
da, recolzada al mur oest de la cambra i que 
denota que hi havia un desguàs vertical que 
recollia l’aigua o líquid que es generava a la 
zona de treball situada a ponent i la conduïa a 
l’exterior de l’edifici.

Construccions posteriors

Els materials disponibles situen l’abandona-
ment de la vil·la a mitjan s. v dC. Això no im-
plica l’abandonament de l’ocupació de l’espai, 
com ho demostren algunes troballes disper-
ses. A aquests indicis, cal afegir-hi l’excavació, 
l’any 2005, d’una necròpolis d’època visigoda 
situada al nord de la vil·la (Llinàs et al., 2005, 
Frigola et al., 2006).

Al sud de l’A17 s’han excavat un conjunt de 
tres àmbits. Aquests espais –dos dels quals di-
buixen clarament dues estances, mentre que 

del tercer solament disposem de part d’un mur 
molt malmès– estan construïts amb murs de 
pedres, moltes de les quals reaprofitades, lliga-
des amb fang, i amb un sòl de terra piconada. 
La cota de circulació d’aquests espais se situa 
més d’un metre i mig per damunt del que ha-
via tingut aquest sector de la vil·la en època 
altimperial, i alguns dels seus murs es van bas-
tir aprofitant com a basament un potent nivell 
d’enderroc. Aquestes estances són posteriors a 
l’abandonament de la vil·la i semblen dibuixar, 
juntament amb l’A12, situada a ponent, una 
façana d’estances, arrenglerades d’est a oest. 
Aquesta visió pot no respondre a la realitat ja 
que cal tenir present que als anys setanta es 
van eliminar bona part dels nivells superfici-
als d’aquesta zona i les estructures localitzades 
poden correspondre solament a una part de les 
que hi havia originalment.

Pel que fa als materials recuperats, aquests 
semblen datar les construccions als s. viii-ix. 
Aquestes estructures es podrien posar en rela-
ció amb els enterraments descoberts acciden-
talment l’any 1970 durant la construcció de 
l’autopista al vessant oriental del turó, situat 
escassament a quinze metres de la vil·la.

Per contra, fins ara les excavacions no han 
aportat estructures que es puguin relacionar 
directament amb els enterraments d’època 
visigoda excavats fa uns anys al nord de la 
vil·la. Creiem que molt probablement aquells 
enterraments s’han de relacionar amb alguna 
mena d’hàbitat que va aprofitar estructures de 
la vil·la, però que aquestes es devien situar al 
nord del sector excavat, potser a prop del ma-
teix nucli funerari. 

  El Pla de l’Horta i el suburbium 
de gerunda

La del Pla de l’Horta era una de les vil·les del 
suburbium de Gerunda, un conjunt d’assenta-
ments que coneixem de forma molt desigual. 
Algunes vil·les, com Sant Pere de Montfullà 
(Bescanó) o Sant Menna (Vilablareix) han es-
tat objecte d’excavacions arqueològiques, men-
tre que d’altres com les de Palau o Aiguaviva es 
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coneixen solament per l’existència de sengles 
mausoleus, i una altra, can Pau Birol (o Bell-
lloc), és coneguda pels seus mosaics figurats 
espectaculars d’època baiximperial.

Aquestes vil·les destaquen, excepte la de 
can Pau Birol, pel fet que no se situen al centre 
del pla de Girona, a les zones més properes al 
recinte urbà, sinó als seus marges exteriors, i 
aprofiten els primers desnivells orogràfics per 
cercar una ubicació lleument enlairada, arre-
cerada, oberta a la plana, molt propera a les 
principals vies de comunicació i als diferents 
cursos d’aigua. L’única excepció coneguda avui 
a aquesta disposició és la de la vil·la de can Pau 
Birol o de Bell-lloc, que es troba enmig de la 
plana, entre dues rieres (Palahí, 2012b, 120). 
Tot i això, aquesta disposició és enganyosa, ja 
que tot i que actualment l’indret ocupat per la 
vil·la es mostra com una zona essencialment 
planera, és molt possible que en època anti-
ga ocupés una petita elevació si considerem el 
desnivell acusat que hi ha actualment entre el 
curs del riu i la cota de circulació del seu en-
torn.

El més sorprenent de la imatge que ofereix el 
suburbium de Gerunda és precisament l’ocupa-
ció escassa de les àrees més properes al mateix 
recinte emmurallat. Per què no es va aprofitar 
aquest espai, planer, ben regat i aparentment 
ideal per construir-hi una vil·la suburbana o 
altres tipus d’instal·lacions? La resposta és la 
mateixa raó per la qual no es va aprofitar per 
fer-hi passar la via i per construir-hi la mateixa 
ciutat de Gerunda: els elevats riscos d’inunda-
cions. Aquest ha estat un problema de la zona 
baixa de la ciutat de Girona al llarg de tota la 
seva història i, tot i les grans obres que s’hi han 
fet per controlar-lo, aquest risc es va mantenir 
fins al darrer terç del s. xx. 

Tot i això el problema de les inundacions no 
devia ser l’únic que va influir en els potentats 
gironins a l’hora de triar el lloc on erigir les 
seves vil·les suburbanes. Altres factors devien 
intervenir en la presa de decisions. Un podia 
ser la voluntat d’explotar al màxim els recursos 
que oferia una plana petita com la de Girona, 
i no voler malbaratar espai amb les construc-
cions residencials. Una altra raó tenia a veure 

amb la voluntat autorepresentativa dels propie-
taris i el rol simbòlic dels habitatges. Els indrets 
triats per erigir les seves vil·les, aprofitant es-
pais elevats, oferien unes possibilitats esceno-
gràfiques òptimes que van ser explotades per 
l’aristocràcia local per mostrar la seva riquesa 
i rellevància. Un bon exemple l’ofereix la ma-
teixa vil·la del Pla de l’Horta, ja que l’espai triat 
per construir-la la feia clarament visible per 
qualsevol viatger que, tot transitant per la Via 
Augusta, travessés el gual del Ter.

Tot i que la recerca a la vil·la del Pla de l’Hor-
ta no ha fet més que començar, ja que la super-
fície excavada no representa ni una desena part 
del jaciment, hi ha alguns elements de la seva 
evolució que creiem que comencen a aportar 
dades sobre l’evolució del suburbium gironí. 

La primera és el moment de fundació 
d’aquestes vil·les. La seva creació va de la mà 
de la fundació de les noves ciutats i del repar-
timent consegüent de terres. A més, és molt 
probable que aquestes vil·les actuessin com 
a primera residència, concebudes com una 
autèntica domus extraurbana que permetia 
combinar les activitats productives, amb les 
d’otium i amb les activitats socials lligades a 
les funcions públiques desenvolupades per les 
elits locals. La planta d’atri del Pla de l’Horta, 
similar a les que en aquests moments s’estan 
construint a les domus de la propera ciutat 
d’Emporiae, denota aquesta concepció “urba-
na”. De fet, Gerunda és una ciutat de dimensi-
ons reduïdes, però a més amb una topografia 
amb desnivells molt acusats, que havia de di-
ficultar la construcció de grans habitatges, fet 
que podia incidir en un desplaçament ràpid de 
la població més benestant cap a l’exterior a la 
recerca d’espais més adequats per a les seves re-
sidències. Cal recordar que a l’interior del nucli 
urbà de la ciutat no s’han recuperat fins avui 
traces de cap residència luxosa, però tampoc 
elements ornamentals que denotin l’existèn-
cia d’aquesta mena d’edificacions (fragments 
de mosaics, escultures...) una manca d’indicis 
que cada cop més porten a concebre la ciutat 
de Gerunda com un espai de representació, un 
centre administratiu i de poder, però no com 
un espai residencial per excel·lència. 
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Un moment important el marca la reforma 
de l’edifici en època augustal. No deixa de ser 
a primer cop d’ull sorprenent que la zona re-
sidencial fos completament remodelada, però 
que, en canvi, la seva planta no patís gairebé 
modificacions importants. L’estructuració de 
l’edifici com a casa d’atri seguia essent vàlida 

conceptualment. Els canvis tenen a veure en 
bona mesura probablement amb un nou ni-
vell econòmic assolit pel propietari, però tam-
bé amb canvis ideològics lligats al nou estatut 
municipal i, finalment, tècnics. Un dels grans 
canvis que es detecten a les vil·les augustals 
del territori –no solament a la que ens ocupa– 

Figura 8. El suburbium de Gerunda, amb indicació de les vil·les suburbanes conegudes
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és la introducció de forma massiva del morter 
en la seva construcció. En època republicana 
aquest material es localitza sobretot en obres 
públiques i militars, però no apareix en cap 
construcció domèstica o privada a la zona del 
nord-est català, ni tan sols està clar el seu ús 
en les grans domus emporitanes fins a època 
augustal. La introducció en l’àmbit domèstic 
d’aquesta tècnica constructiva pot ser un ele-
ment que expliqui les transformacions radicals 
patides per algunes vil·les en aquests moments 
i l’eliminació completa dels vells edificis repu-
blicans que moltes vegades solament podem 
resseguir a través d’algunes estratigrafies dis-
perses.

Un altre dels elements importants és el fet 
que la vil·la no sembla ser en cap moment una 
simple residència i presenta una vessant pro-
ductiva important. Aquesta, a més, s’integra 
amb el conjunt residencial i forma part del ba-
gatge que el propietari mostra vers l’exterior, 
com un element més que potencia els aspectes 
autorepresentatius de la residència, un element 
important del seu poder econòmic que reforça 
el seu poder social. 

L’edifici també mostra una adaptació cons-
tant als nous usos i modes socials que s’ex-
pressa a través de la creació d’un sistema de 
sales de representació i destinades al conui-
uium, organitzades al voltant d’un pati que 
es dotà d’un nimfeu, i les seves successives 
remodelacions.

La trobada d’un signaculum de bronze ens 
ha proporcionat el nom del que devia ser un 
dels propietaris de la vil·la en algun moment 
del segle i o, més probablement, del s. ii. Aquest 
segell, de forma rectangular i amb una anella 
de subjecció a la part posterior portava la ins-
cripció: D-CALVIDI/AVRFLIANI. La peça és 
important perquè amplia el cens de ciutadans 
gironins, fins avui molt migrat, sobretot per 
les escasses troballes epigràfiques que s’han fet 
a la ciutat.

En època baiximperial, la vil·la del Pla de 
l’Horta presenta una imatge contradictòria. 
Per una banda la construcció o remodelació 
del torcularium i les seves dimensions denoten 
una explotació agropecuària de gran potència 

econòmica, però per una altra, els espais resi-
dencials semblen mostrar una contracció i una 
manca de noves inversions.

Aquesta imatge contrasta amb els indicis de 
la situació econòmica i política de la ciutat de 
Gerunda al s. iv on un conjunt de sarcòfags 
decorats conservats a l’església de Sant Feliu 
demostren l’existència d’una comunitat amb 
un fort poder econòmic, i amb les dades cone-
gudes sobre una altra vil·la, la de can Pau Birol, 
que es dota en aquells moments d’importants 
mosaics figurats.

Tot i això, pensem que aquesta imatge de 
“decadència” residencial del Pla de l’Horta pot 
no ser real. La zona excavada constituïa inici-
alment el centre de l’espai residencial. Progres-
sivament, el centre de gravetat es va anar des-
plaçant cap al pati de migdia. Però cal valorar 
un altre element. La creació d’un porticat que 
prolonga l’edifici en direcció est sembla denotar 
l’existència d’un segon edifici en aquella banda, 
fet corroborat per les troballes que es van fer 
als anys setanta en aquella zona. Quan es van 
fer les rases de clavegueram es van identificar 
tot un seguit de murs d’opus testaceum. Aques-
ta tècnica constructiva és emprada en la zona 
excavada solament en una fase molt determi-
nada, de finals del s. ii dC. Per tant, podríem 
plantejar la hipòtesi que en aquells moments 
la vil·la s’ampliés amb un nou edifici situat a 
llevant, connectat a través d’un gran pati por-
ticat amb la vella residència convertida ara en 
un espai secundari, uns apartaments probable-
ment destinats a la família, mentre que el nucli 
principal, on es desenvolupava l’activitat social 
es desplaçava cap a l’est. És a dir, el que abans 
era l’edifici residencial principal es converteix 
ara en la part de darrere de la casa, l’espai habi-
tualment destinat als apartaments privats de la 
família, no accessible més que a les amistats més 
íntimes. Si és així, la seva evolució (sobretot pel 
que fa a la manca d’inversions sumptuàries) en 
època baiximperial no seria tan sorprenent ja 
que aquestes inversions, si es van fer, es devien 
localitzar a l’edifici situat a llevant. 

També cal ressaltar que la majoria de vil·les 
suburbanes de Gerunda disposaven d’una ne-
cròpolis pròpia on s’enterraven no solament els 



Palahí, Ll.; Nolla, J. M.; Vivó, D. • Pla de l’Horta 58

treballadors de la vil·la, sinó també la família 
del propietari, determinada per la presència de 
grans monuments funeraris (Sant Menna, Ai-
guaviva, Palau). La necròpolis del Pla de l’Hor-
ta va ser localitzada fa alguns anys al nord de 
la zona actualment en excavació i sembla que 
també s’estructurava al voltant d’un mausoleu. 
Tots aquests elements demostren que una part 
important de l’elit urbana de la ciutat de Gerun-
da va preferir enterrar-se durant molt de temps 
a la seva vil·la, in suo fundo. Aquesta situació 
sembla que va canviar lleugerament en època 
baiximperial on es detecta una menor activitat 
funerària a les vil·les i, potser per influència del 
cristianisme i la creació de necròpolis ad sanc-
tos, una potenciació de les necròpolis urbanes, 
especialment a l’entorn de Sant Feliu i el Mer-
cadal (Palahí, Nolla, 2012). Aquest fet contrasta 
amb altres vil·les, més allunyades d’un entorn 
urbà, on tot sovint són les tombes dels domini 
baiximperials les que acaben generant un petit 
cementiri i, fins i tot, un centre de culte. 

Per altra banda, un dels aspectes més inte-
ressants i encara per clarificar és el de la pervi-
vència de l’ocupació de l’espai un cop la vil·la 
ja era abandonada. En aquest sentit la vil·la ha 
proporcionat tres elements de gran importàn-
cia que caldrà anar clarificant en els propers 
anys. Per una banda es detecta una reocupa-
ció de l’espai, amb la construcció d’un conjunt 
de modestes estances a la zona de migdia de 
l’edifici. Per l’altra, cal ressenyar l’existència de 
dos espais de necròpolis. El primer constitueix 
una reocupació –o una continuïtat de l’ús– del 
vell cementiri romà en època visigoda. El se-
gon espai funerari, situat a la vessant oriental 
del turó, va ser identificat durant les obres dels 
anys setanta, format per tombes de lloses que 
no es van poder datar amb precisió. Els dos 
nuclis funeraris denoten la continuïtat d’ocu-
pació de l’espai en època tardoantiga sota uns 
paràmetres diferents als de la vil·la romana. 

  Post scriptum

Un cop aquest estudi ja era redactat s’ha fet 
una nova campanya d’excavacions a la vil·la 

que ha aportat dades noves. Així a l’extrem 
nord-est del sector excavat s’han posat al des-
cobert dues noves estances que inicialment 
formaven part de la zona residencial (una 
d’aquestes es va dotar al s. ii dC d’un mosaic 
policrom, mentre que l’altra conservava encara 
traces d’un paviment d’opus signinum amb de-
coració de tessel·les d’època augustal). Aques-
tes dues sales foren reutilitzades en època bai-
ximperial com a magatzem de dolis. Aquestes 
noves dades incideixen en les grans dimensions 
i riquesa de la pars urbana d’època altimperi-
al i la reconversió de bona part del sector per 
a tasques eminentment industrials en època 
baiximperial. 
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Darreres intervencions al jaciment ibèric  
de les Maleses: excavacions i procés  
de museïtzació
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cions més importants del conjunt arqueològic, 
que denominem casa 1 (Fig. 3), i que ha com-
portat set anys d’investigacions intenses. Està 
situada en un punt privilegiat, amb una visió 
excepcional sobre el terreny circumdant fora la 
muralla. Presenta la superfície més gran cons-
truïda en comparació amb la resta de cases del 
poblat. Ocupa 130 m2 i es distingeixen fins a 18 
estances en el seu interior.

Les seves dimensions així com la distribució 
interna ens han portat a platejar-nos el possible 
significat social dins del context del poblat.

Des del punt de vista constructiu, la casa 
segueix el mateix patró arquitectònic que la 
resta. Murs de pedres sense escairar actuen 
com a sòcol fins a un metre d’alçària per re-
matar el parament amb tovot. Aquests murs es 
fonamenten directament sobre la cresta rocosa 
que aflora per tot el cim i, de tot el conjunt, en 
destaca algun mur per la seva amplada, més 
gran que la resta.

A la casa, s’hi accedeix a través del carrer 
central que recorre el jaciment en direcció 
nord-sud. La porta es devia situar en l’extrem 
nord d’aquest carrer, per donar pas a l’àmbit 

L’estudi que presentem1 pretén donar a conèi-
xer els treballs que s’han fet al poblat ibèric 
de les Maleses de forma sistemàtica des de 
l’any 2000, així com el seu projecte museístic i 
educatiu. El poblat està situat entre els termes 
municipals de Montcada i Reixac i Sant Fost 
de Campsentelles, a la província de Barcelona. 
Forma part de la serralada de Marina (Fig. 1). 
Dels treballs que s’han fet oferim tres espais 
d’una rellevància destacable: el funcionament 
de la casa 14 relacionada amb l’activitat metal-
lúrgica; el funcionament de la casa 1, un espai 
d’unes dimensions extraordinàries i que asso-
ciem amb l’elit del poblat, i finalment, la casa 
30, un espai on es relaciona l’activitat tèxtil, 
cerealista i de culte, al costat de la qual hi ha 
un espai obert amb un hemicicle als peus del 
qual se situa una canalització de recollida d’ai-
gües (Fig. 2).

  Casa número 1 de l’elit

A l’àrea del nord del jaciment, ocupant la ves-
sant est i oest, es documenta una de les edifica-

1. Aquest estudi ha format part de la conferència impartida a la Tribuna d’Arqueologia 2013-14 amb el suport del 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Figura 1. Situació del jaciment

1a, un espai de recepció, que devia actuar tam-
bé com a distribuïdor.

Des d’aquest espai inicial s’accedeix a un 
passadís (1b) que es comunica amb un conjunt 
de sis estances, totes de planta quadrangular. 
Dues d’aquestes, l’11 i la 14, de majors dimen-
sions, presentaven una petita llar de foc en el 
centre de l’espai i podrien haver estat utilitza-
des per a les múltiples activitats domèstiques 
atesa la varietat de materials localitzats. Entre 
aquests destaquem una col·lecció de set petits 
vasets per a rituals; set fusaioles, dues de les 
quals finament decorades; vaixella fina de tau-
la d’importació; àmfores de producció local, 
i un ampli repertori de material lític entre el 
qual destaquem allisadors i esmoladors.

En aquesta mateixa zona, els àmbits 12, 13, 
15 i 16, de menors dimensions, estaven des-
tinats a magatzems. L’absència de llars de foc 

així com la concentració de múltiples recipi-
ents aptes per a l’emmagatzemament de sòlids 
o líquids i un ampli repertori de vaixella de 
taula i cuina ens aproximen a aquesta possibi-
litat. Així mateix cal destacar com en l’interior 
del magatzem número 12 es van poder iden-
tificar les restes corresponents a mig ovicaprí.

Des del passadís distribuïdor (1a), s’acce-
deix també a l’estança 8, de planta rectangu-
lar, amb una estructura rectangular feta a base 
d’argila cuita que podria haver format part 
d’un forn. Des del punt de vista ceràmic tam-
bé s’hi concentrava una col·lecció destacable 
de fragments de vaixella fina de taula, a més 
d’àmfores ibèriques i una arracada de bron-
ze recoberta amb una làmina d’or sense cap 
tipus d’aliatge. Aquesta estança, la número 8, 
dóna pas a la número 9, dividida per un envà 
en dues parts. L’hem considerada la cuina de la 
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Figura 2. Planta general del jaciment amb la localització de les cases estudiades

Figura 3. Planta de la casa de l’elit núm. 1
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casa, ateses les evidències que s’hi concentra-
ven. S’hi documenten un petit forn domèstic 
que conserva part de la base d’argila amb restes 
de rubefacció, dues llars de foc en cubeta, de 
grans dimensions, i una zona amb tres forats 
de pal, amb una ubicació triangular i excavats 
a la roca, per tal d’instal·lar algun suport do-
mèstic que facilités la cocció dels aliments i 
que probablement estava en relació amb l’ús 
d’un clemàstec, tal com es troben a Cortes de 
Navarra, al Molí d’Espígol o a Ullastret. Tam-
bé se’n documenten a Sant Martí d’Empúri-
es. És nombrós el material ceràmic associat 
a activitats culinàries que es documenta en 
aquest espai. Olles amb decoració de cordó, 
tapadores, gerres, plats, gerretes bicòniques, 
onze àmfores, una sivella de bronze són algu-
nes de les evidències que hi associem. A més a 
més, documentem material lític com allisadors 
i esmoladors o morters, tots relacionats amb 
l’activitat culinària.

Tornant al vestíbul de la casa, l’àmbit 1a, 
podem accedir al número 7, però salvant un 
desnivell del terreny. Aquest podria haver estat 
resolt amb una estructura de pedres sobre la 
qual podria haver recolzat una escala de fus-
ta. Durant l’excavació de l’espai es va poder 
documentar fusta carbonitzada a causa d’un 
incendi. En aquest mateix espai es va docu-
mentar una petita llar de foc, possiblement per 
contribuir a la il·luminació de la zona. 

A partir d’aquest punt número 7, arribem 
a l’espai central de la casa, el número 6. Con-
sisteix en una habitació de planta circular de 
18,84 m2. Al centre d’aquest s’aixeca una pilas-
tra construïda amb pedra seca que forma una 
estructura d’un metre de diàmetre. Al llarg del 
mur perimetral oest d’aquest recinte se situa 

una bancada retallada a la roca. L’any 2010, a 
causa d’un acte de vandalisme, la pilastra va 
ser destruïda. En retirar-ne les restes i netejar 
l’espai, es va documentar una llar de foc, molt 
degradada. Per les característiques estructurals 
de la sala, així com la centralització d’una llar 
de foc posteriorment amortitzada amb la cons-
trucció d’una pilastra, pensem en la possibili-
tat que ens trobem davant un espai de reunió 
o recepció.

Des d’aquest espai central es pot accedir a 
dos petits magatzems (núm. 3 i 2) i a l’estança 
núm. 4, amb un petit espai annex, el núm. 5. 
La funció de la núm. 4 està relacionada amb les 
activitats domèstiques, ateses les dues llars de 
foc en cubeta i el conjunt de materials ceràmics 
identificats destinats a l’emmagatzemament, la 
cuina i la taula. En aquest espai es van localit-
zar 3 forats de pal corresponents a una ocupa-
ció d’aquest punt en una fase preurbanística.

L’àmbit circular també dóna accés al que 
hem denominat pati interior, núm.10, cons-
truït aprofitant el parament del mur exterior 
del poblat. És poc significatiu el material ar-
queològic que s’hi localitza: alguns fragments 
de ceràmica de taula com gerres, plats i tapa-
dores, dues fusaioles i un fragment de capfo-
guer, datat entre el bronze final i la primera 
edat del ferro.2 L’exemplar localitzat és de for-
ma prismàtica i secció trapezoïdal, amb la part 
superior arrodonida i acabat molt polit a la su-
perfície interna i externa. Presenta decoracions 
d’impressions que ressegueixen tota la línia del 
llavi (Fig. 4, núm. 1).

F. Sala i L. Abad3 ens indiquen que les cases 
de prestigi en el món protohistòric del Medi-
terrani occidental, tal i com succeeix a Lattes o 
a la península Itàlica, presenten un pati interi-

2. Garcia, E.; Laura. c. “La construcció en Terra”. a: GonzaLEz, p.; Martin a.; Mora, r. (1999). Can Roqueta. Un 
establiment pagès prehistòric i medieval (Sabadell, Vallès Occidental). Barcelona: Generalitat de Catalunya, p. 200, 
fig. 99. 

 Un paral·lel el trobem al jaciment de Can Roqueta a Sabadell on a la fossa CR-43 va aparèixer un fragment de capfoguer 
corresponent a un primer assentament del bronze final. Els capfoguers es documenten des del segle VIII a. de la n. e. i 
els de tipus prismàtic són típics de la primera edat del ferro. Atès que tenim ceràmiques documentades a l’ibèric antic 
pensem que aquesta peça en ceràmica la podríem situar en la fase protourbana del jaciment, anterior al segle IV. 

3. SaLa f.; abad, L. “Arquitectura monumental y arquitectura doméstica en la contestania”. Lucentum núm. 26 (2006), 
p. 23-46.
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Figura 4. Materials de prestigi localitzats a la casa de l’elit núm. 1

or per establir diferències d’hàbitat amb la res-
ta de la població i, per tant, a les Maleses som 
davant d’un model d’habitatge que remunta 
els seus antecedents a l’ibèric antic.

Finalment, hem de referir-nos a un altre 
magatzem, el núm. 17, al qual s’accedeix des de 
l’àmbit 1 i que va oferir un conjunt important 
de peces ceràmiques, entre les quals destaquen 
vint àmfores ibèriques, a més de ceràmica de 
taula i cuina així com una nansa de bronze 
d’un braser i una petita destral votiva.

Fora del recinte ocupat per la Casa 1, però 
annex a l’entrada, se situa un àmbit de planta 
quadrangular, el núm. 18, que podria trac-
tar-se d’una unitat d’hàbitat simple, però no 
descartem la possibilitat de vincular-lo amb el 
control de l’accés a la casa 1, habitada per una 
família distingida del poblat.

Altres materials destacats i que són sinò-
nims de prestigi o d’elit són una llàntia de 

vernís negre de campaniana A del taller de Ro-
ses, localitzada a l’àmbit 17. Una fíbula anular 
hispànica amb bronze, una arracada també 
de bronze laminat en or pur, sense cap tipus 
d’aliatge, una fracció de dracma emporità en 
plata (tatermonion), la nansa en bronze d’un 
braser (Fig. 4, núm. 2, 3, 4, 5 i 6) i el conjunt de 
set vasets rituals ja esmentats (Fig. 4, núm.7).

Recentment hem fet una proposta arquitec-
tònica de l’edifici, amb una recreació en 3D. 
Per això hem disposat de la col·laboració dels 
arquitectes Sara Martínez i Ivan Riba. Projec-
tar aquesta recreació ens ha plantejat múltiples 
incògnites sobre les diverses solucions arqui-
tectòniques emprades en l’època de la seva 
construcció. Aquí presentem una proposta, 
condicionada per l’estructura central circular 
i el seu espai perimetral, de totes maneres és 
una proposta oberta a noves interpretacions 
que en un futur puguin donar-se (Fig. 5).
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4. durán, M.; HidaLGo, G.; MoLy, d. “La casa del ferrer. Un espai de producció metal·lúrgica al jaciment ibèric de Les 
Maleses”. Monte Catano. Vol. 12. [Montcada i Reixac: Ajuntament de Montcada i Reixac], 2011, p. 9-75.

Figura 5. Recreació de la casa de l’elit, segons S. Martínez Hutingford i I. Riba

  Casa número 14

Aquest espai ja va ser objecte d’estudis,4 per 
això aquí en presentem els aspectes més relle-
vants. L’edificació es troba ubicada a la vessant 
que mira cap a Montcada i Reixac, en un dels 
punts més alts del cim. Està adossada a les ca-
ses veïnes, la número 13 i la número 15. S’obre 
a la banda oest del carrer central que recorre 
l’assentament. Aquest està basat en un sistema 
ordenat que s’adapta al perfil del turó amb di-
ferents nivells de terrasses.

Presenta una superfície habitable de 54,11 
m2 i s’hi documenten cinc àmbits interns. L’en-

trada es disposa a través del carrer central i 
s’accedeix al vestíbul o àmbit 1, que a la vegada 
es comunica amb els espais 2, 4 i 3. 

La documentació d’un forn de forja així 
com de la cubeta circular on va ser aixecat un 
forn de reducció, i les concentracions d’escòries 
metàl·liques ens permeten afirmar que ens tro-
bem davant d’una casa destinada a l’activitat 
metal·lúrgica.

Les diferents fases d’ocupació de les estan-
ces estan directament relacionades amb la 
funció que es va desenvolupar en cada una 
i la tecnologia emprada en aquest taller (Fig. 
6.1a/1b).
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Fase preurbanística

Disposem d’evidències clares que ens indiquen 
que al cim de les Maleses, hi va haver un hàbi-
tat dispers, possiblement no subjecte a cap pa-
tró urbanístic i cronològicament anterior a la 
planificació de l’assentament d’època ibèrica.

Aquesta ocupació preurbanística està as-
sociada a un seguit de forats de pal, excavats 
a la roca que podien haver format part de la 
base sobre la qual es va aixecar un hàbitat 
de cabanes. Aquestes estructures negatives 
apareixen de forma dispersa en determina-
des cases ibèriques per sota del primer nivell 
de pavimentació. Així mateix, també tenim 
documentats diversos fragments ceràmics, as-
sociats a aquests moments, que ens traslladen 
al segle iv a. de la n. e. Es tracta de vores de 
ceràmica grollera oxidada a mà, molt brunyi-
da, de tipus arcaic.

Altres evidències protourbanístiques s’ob-
serven en l’habitació número 3, on dos forats 
de pal apareixen perfectament alineats. La roca 
natural està perfectament retallada i anivella-
da, per la qual cosa és segur que actuava com 
a paviment. 

Podríem apuntar la possibilitat que, en una 
primera etapa d’ocupació, prèvia a la urbanit-
zació de l’assentament, l’àrea on s’aixecava la 
casa número 14 va estar en part ocupada per 
un habitatge possiblement del tipus cabana.

Primer moment d’ocupació

Avançant en el temps, aquest hàbitat dispers 
es converteix en un nucli urbà perfectament 
organitzat i estructurat (s. iv a. de la n. e.). La 
casa número 14 es construeix des d’un principi 
seguint el mateix esquema estructural que ens 

Figura 6. Planta de la casa 14. Centre de producció metal·lúrgica amb els diferents moments d’ocupació
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ha arribat fins a nosaltres. Cinc àmbits clara-
ment delimitats, als quals s’accedeix a través 
del carrer central a l’àmbit 1, i que al mateix 
temps actua de zona de distribució dels espais. 
Des de l’àmbit 1 es pot accedir als àmbits 2 i 
4, que es troben al mateix nivell, i també als 
àmbits 3 i 5, que van ser construïts aprofitant el 
desnivell natural de terreny en una terrassa in-
ferior. En aquesta primera fase, la casa disposa 
de dos grans espais, el número 3 i el número 5, 
amb funcions ben diferenciades: d’una banda, 
l’àmbit 3 acull l’activitat relacionada amb el 
treball de ferro; de l’altra, en l’àmbit 5 s’hi fan 
les tasques més pròpiament conegudes com a 
domèstiques (cuinar, teixir, dormir...).

Els àmbits 2 i 4, de petites dimensions, devi-
en complementar els dos principals funcionant 
com a magatzems.

A l’àmbit 3, s’hi accedeix a través de dos 
grans esglaons excavats a la roca. És una ha-
bitació de planta rectangular. Des d’un pri-
mer moment constructiu, aquest espai va ser 
un taller de forja, ja que, associades al primer 
paviment d’ocupació de l’espai, apareixen un 
seguit d’estructures vinculades amb el treball 
del ferro. 

L’estructura principal de l’estança és una 
fornal, de planta rectangular amb un frontal 
de planta circular, per on possiblement s’en-
castaren les toveres (Fig. 6.2). Aquestes són ele-
ments fonamentals per a la injecció d’aire dins 
d’aquesta estructura i per poder aconseguir la 
temperatura adient (900 ºC) per escalfar el ferro 
i poder-lo treballar. Tot i la unió imprescindi-
ble entre fornal i toveres no hem recuperat cap 
fragment d’aquestes en l’excavació. Aquest forn 
de forja segueix de prop els paral·lels que veiem 
als jaciments de Lattes, al Camp de Les Lloses a 
Tona, o a Les Guàrdies, al Vendrell, entre altres. 

No ha estat documentada en aquest espai 
l’enclusa sobre la qual el ferrer exercia el mar-
telleig del ferro roent, però sí que s’ha localitzat 

una concentració important d’escòries de ferro 
al peu de l’entrada (UE-701) així com moltes 
altres porcions disseminades per l’estança, pro-
ducte dels darrers treballs.

Hem de destacar una estructura singular a 
la part baixa de l’àmbit 3, integrada al seu mur 
de tanca i que esdevé mur del parament defen-
siu del poblat. Aquesta estructura va ser ideada 
prèviament a la construcció de l’espai. Es trac-
ta d’una canalització que comunica l’interior 
del taller amb l’exterior, travessant el mur de 
tanca, i permet el pas de l’aire de forma cons-
tant. Comporta una certa complexitat tècnica 
obrir una canalització en el mur que esdevé la 
tanca de l’estança de la casa, i també el mur 
perimetral del poblat. Per tant, som davant 
d’una solució arquitectònica que va necessitar 
un coneixement constructiu avançat. Aques-
ta canalització està delimitada per dos petits 
murs que en paral·lel marquen el traçat de la 
canal. S’han conservat un seguit de pedres que 
devien formar part de la coberta de la canal. 
Per tal de reforçar el mur en aquest punt, van 
utilitzar un contrafort, de planta semicircular, 
que s’adossa al parament just en el punt per on 
s’obre la canal. També s’ha de dir que aquesta 
canalització es troba en la perpendicular de la 
porta de l’estança 7, fet que devia afavorir el 
pas de corrent d’aire a través d’aquesta canal 
(Fig. 6.3).

Pel que fa a aquesta canalització, malgrat 
que a simple vista pugui semblar un element 
per a l’evacuació d’aigües, pensem que la seva 
funció està determinada per l’àrea que ha so-
fert una rubefacció i una combustió, que se 
situa just davant de la canal, dins de l’àmbit 
3. Aquesta àrea, possiblement va ser utilitza-
da per contenir brases, que eren alimentades 
amb l’oxigen que de forma natural entrava per 
la canalització. Recordem que el punt on està 
enfocada la canalització és zona de corrents 
d’aire constants i importants.5

5. Volem agrair a Antònia Fontanet, catedràtica de física i química, les seves aportacions al funcionament d’aquesta 
estructura. En el mateix sentit també volem agrair les aportacions i propostes de la Dra. Núria Morell Cortés de 
l’ICAC, que ens va dir que en alguns jaciments es podria haver utilitzat per evacuar les aigües.
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Les brases, oxigenades de forma constant i 
natural, devien allotjar objectes o fragments 
de ferro, que esperaven torn per ser treballats 
o reparats. En aquesta zona anaven agafant 
temperatura per passar, en el moment que el 
ferrer ho considerés oportú, al forn de forja, 
on ja calents devien arribar amb més facilitat 
a la temperatura necessària, 900 ºC, gràcies a la 
injecció directa d’oxigen mitjançant les toveres. 
Un cop la peça assolia el color roent del metall, 
era treballada sobre l’enclusa amb la tècnica 
del picatge.6

Una evidència que ens va portar a consi·
derar aquesta possibilitat és el sediment negre 
documentat sobre el nivell de paviment, que 
marca una trajectòria de pas continuat du·
rant un llarg període de temps entre la zona 
de combustió davant la canalització i el forn 
de forja. Els diferents objectes traspassats des 
de la zona calenta de la part baixa de l’estança 
i el forn desprenien pols de carbó, que es va 
anar dipositant sobre el paviment, i va deixar 
mostra d’aquest fet.

Cal destacar també la presència d’una zona 
de runam, a la part baixa de l’estança, paral·
lela al mur de tanca. Es tracta d’un petit fos·
sat de 80 cm de profunditat, que aprofita les 
cavitats de la roca natural sobre la qual es va 
aixecar la casa i anivellar el primer paviment. 
Dins es van localitzar nombrosos fragments 
d’escòria de ferro, així com fragments de pa·
rets, possiblement del forn de forja que, en fer·
se malbé per l’ús, necessitava ser reparat.

Aquesta estança va allotjar aquest tipus de 
treball durant tota la seva existència, i només 
es va amortitzar el primer nivell de paviment, 
ja que del mateix desgast d’ús, va ser necessari 
fer·ne un de nou.

Curiosament no han estat documentades les 
eines pròpies d’aquest tipus de taller, tenalles, 
martells, etc., ni tampoc restes d’altres objectes 
de ferro trencats pendents de ser amortitzats 
o reparats. El ferro era un metall molt preuat, 

car i reutilitzable. És molt possible que durant 
l’abandonament del poblat, tot aquest material 
fos agafat per tal de continuar fent·ne ús en un 
altre punt.

L’àmbit 5, annex a la ferreria, és durant el 
primer moment d’ocupació, un espai dedicat 
a les tasques domèstiques amb un mur que el 
divideix en dues parts, 5a i 5b. Cal destacar 
en aquesta última la presència d’una gran llar 
de foc.

Aquesta habitació va estar dedicada a les 
activitats pròpies del dia a dia, tal com ens 
indiquen les restes materials localitzades en 
aquesta zona. Un ampli ventall de recipients 
ceràmics, típics de contextos ibèrics, en són 
una mostra. Destaquen les ceràmiques de cui·
na; les fines de taula, com un skiphos; les àmfo·
res d’importació punicoebusitana o també de 
producció local. S’ha de mencionar la presèn·
cia de fusaioles i pondus, que ens evidencien 
que també hi va haver activitat tèxtil. 

Segon moment d’ocupació

Durant l’ocupació d’aquest habitatge (segle iv 
– inicis segle iii abans de la n. e.), l’activitat 
metal·lúrgica no s’atura, el coneixement de les 
tècniques necessàries per al treball del ferro es 
va traspassant de generació en generació. No 
sabem on feien l’extracció del masser de ferro 
durant la primera fase d’ocupació, potser en 
algun altre punt del poblat, però també podria 
ser que desconeguessin part dels processos ne·
cessaris per a l’obtenció d’un masser de ferro 
i que adquirissin els objectes ja elaborats als 
poblats veïns.

Ara bé, la transmissió de coneixements 
i l’especialització del treball es fa evident en 
instal·lar·se un forn de reducció dins de l’àm·
bit que fins aleshores havia estat ocupat per les 
tasques de tipus domèstic, és a dir, l’àmbit 5. 

El primer paviment d’ocupació va ser amor·
titzat, probablement erosionat pel pas dels anys 

6. Cal fer menció especial de José Miguel Gallego i Aida Alarcos, de l’empresa Artífex, que, mitjançant l’arqueologia 
experimental, han pogut reproduir i constatar el funcionament dels forns de metall i ens han pogut orientar pel 
que fa a la tesi que plantegem aquí.
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i l’ús, i se’n va fer un de nou que va deixar 
restes de ceràmica comuna a sota.

L’evidència conservada d’aquest forn de re-
ducció és la banqueta de planta circular sobre 
la qual es va aixecar l’estructura de secció tu-
bular, construïda amb una barreja de fang i 
palla. Aquesta banqueta està situada a tocar 
del mur que separa l’àmbit 5a del número 4 
i s’hi concentrava un sediment amb restes 
abundants de carbó vegetal i escòries de ferro 
i fang. També es van documentar per l’estança, 
fragments de paret de forn, que possiblement 
havien format part del darrer forn de reducció 
utilitzat (Fig. 6.4).

El tipus de combustió que genera aquest ti-
pus de forn requereix un espai ben airejat per 
garantir una correcta respiració i sortida de 
fums, carregats de CO2. És per aquest motiu 
que creiem que la coberta d’aquest espai, el nú-
mero 5, juntament amb la de l’espai adossat 
al forn (número 4), van ser retirades, per així 
passar a ser àmbits a l’aire lliure.

Per tal d’obtenir el masser de ferro, calia 
partir de la mena, possiblement aconseguida 
amb fogueres enceses a prop de la mina i així 
reduir esforços dedicats al transport del mine-
ral en brut. Calia trinxar la mena fins a arribar 
a la mida granulomètrica del sauló. Per acon-
seguir-ho, utilitzaven molins de vaivé o fins 
i tot rotatoris. Un cop trinxat l’introduïen al 
forn alternant capes de carbó i mineral. Des-
prés d’hores de combustió, en arribar als 1.200 
ºC s’obtenia el masser de ferro que, un cop 
refredat, calia tornar a forjar, reescalfant-lo i 
picant-lo per eliminar les impureses adherides. 

Un cop el masser de ferro estava lliure d’im-
pureses, era feina del taller de forja convertir-lo 
en un objecte de ferro.

En aquest espai, el número 5, vam poder 
identificar els elements necessaris per fer tot el 
procés explicat. Molt a prop del forn de reduc-
ció se situa una estructura de planta circular, 
feta amb pedres, que devia servir d’enclusa, per 
tal de picar la mena o bé repicar i extreure les 
impureses del masser un cop extret del forn. 
Al voltant s’hi van documentar materials de 
rebuig.

Per sota del mur que dividia l’estança en 
dues zones (5a i 5b), es documenta la conti-

nuïtat d’ús de la mateixa zona de combustió o 
llar de foc, ja identificada en el primer moment 
funcional. Molt a prop es localitza un molí de 
vaivé amb la mà de molí al costat. Aquest molí 
podria haver estat utilitzat, en un primer mo-
ment per moldre el gra i posteriorment per 
trinxar la mena i convertir-la en sauló. 

També disposem d’una altra llar de foc més 
centralitzada dins de l’espai 5b. Aquesta és més 
petita. Les llars possiblement van complemen-
tar el treball metal·lúrgic, mantenint calent 
el masser, durant la primera fase de neteja i 
transformació.

Finalment, cal afegir que aquesta estança 
va ser comunicada amb el taller de forja, per 
la part baixa, obrint una porta al mur que les 
separava, d’aquesta manera, totes dues estan-
ces dedicades al procés metal·lúrgic passaven 
a estar connectades.

En aquest sentit, l’àmbit 3 devia continu-
ar amb la seva activitat inicial sense patir cap 
transformació, més enllà del contrafort del 
mur de la canal que creiem que es construeix 
en el moment que s’obre l’accés per comunicar 
els dos espais, ja que un tram de canal recobert 
amb lloses planes esdevé una zona de trànsit.

En aquests cinc àmbits s’ha localitzat molt 
de material ceràmic propi d’àmbits domèstics. 
Entre el material ceràmic d’importació hi ha 
els bols de vernís negre procedents en la seva 
major part del taller de Roses i, respecte al 
material ceràmic de producció local, en l’àm-
bit de repertori formal destaquen la presència 
abundant d’àmfores ibèriques de transport, al-
guns tipus recurrents i característics com ara 
les tasses de fons umbilical, les gerres de boca 
lobulada, les olles amb llavi de “coll de cig-
ne”, les gerretes bicòniques, etc. Peces de cui-
na, nou fusaioles, dos pondus, dos fragments 
de suports en ceràmica grollera per al treball 
metal·lúrgic a més d’un fragment d’ampolla 
de vidre.

Del material metàl·lic cal destacar, a banda 
del material de rebuig esmentat, tres penjolls 
de petites dimensions de bronze localitzats en 
l’àmbit 1, que podrien utilitzar-se com a ele-
ment decoratiu en les vestimentes, i una frac-
ció de dracma emporità de plata, concretament 
un tetrartemonion, en l’àmbit 5. En aquest ob-
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servem que a l’anvers apareix representat el 
bust d’Atenea amb casc corinti i al revers dos 
dofins. També destaquem un motlle lític per 
a la producció de sivelles de cinturó (Fig. 6, 
núm. 5, 6 i 7).

Aquest habitatge fou abandonat deixant evi-
dències d’una intensa activitat metal·lúrgica, 
tecnificada i especialitzada, durant almenys 
200 anys. Des del punt de vista cronològic, 
hem de situar l’ocupació d’aquesta casa con-
temporàniament amb la resta d’habitatges fins 
ara documentats a les Maleses, és a dir entre 
el segle iv i iii abans de la n. e., època de mà-
xima esplendor de la cultura ibèrica en aquest 
territori.

  Casa número 30, hemicicle i 
canalització d’aigües pluvials

Aquest espai, ocupat per un recinte domèstic i 
un espai obert annex, presenta clares diferèn-
cies funcionals, però amb una relació estreta 
amb l’activitat de caràcter cultual. El seu estudi 
ens ha aportat noves dades per al coneixement 
del jaciment, en el moment del seu abandona-
ment.

El conjunt va ser excavat entre els anys 2011-
2013. Es troba orientat a l’est, a la vessant que 
mira cap a Sant Fost de Campsentelles, adossat 
a una bateria de cases excavades en campanyes 
anteriors. 

La casa número 30 disposa d’una superfí-
cie total de 90 m2 amb dos àmbits clarament 
diferenciats: l’àmbit 1 és un espai per a la cir-
culació de planta rectangular que dóna accés 
a l’àmbit 2 , una àmplia habitació de planta 
quadrada (Fig. 7).

A l’àmbit 1 s’hi accedeix des del carrer cen-
tral i presenta una superfície total de 12,02 m2. 
L’espai presentava sota el nivell d’enderroc, un 
nivell de sediment amb una concentració de 
carbons important i material ceràmic, entre 
el qual destaquem un fons de campaniana A 
arcaica, àmfores ibèriques, gerres, olles de cui-
na, múltiples peces discoïdals, un fragment de 
pondus, dues fusaioles i alguna maça.

El nivell de paviment es documenta de 
forma fragmentada a causa de l’erosió que va 

patir. Tot i així sabem que es disposava direc-
tament sobre la plataforma natural que aflora 
per tot l’espai. Al punt més baix s’obre un accés 
que dóna pas a l’àmbit 2.

L’àmbit 2 és un espai de 18,9 m2 de super-
fície total; està ubicat en paral·lel al carrer 
central que recorre el poblat, però el seu nivell 
de paviment és 2 metres per sota del nivell de 
circulació exterior. Tots els murs que el delimi-
ten arrenquen de la plataforma de roca natural 
que aflora per tot el cim i el màxim d’alçària 
conservada és d’1,30 m. 

Adossada als murs sud i oest, hi ha una es-
tructura aixecada amb pedres de mida mit-
jana, amb forma de pilar de secció quadrada 
i una alçària de 0,80 cm. A la part més bai-
xa hi ha una filada de pedres ben escairades 
que actuen com a límit d’aquesta estructura. 
Aquesta filada de pedres podria funcionar a 
tall d’esglaó per accedir més còmodament a 
la part superior de l’estructura destinada molt 
possiblement al treball relacionat amb la pro-
ducció cerealista o tèxtil.

Entre el pilar esmentat i el mur (MR-782) 
s’obre un espai de 0,80 cm2. Aquesta raconera 
podria haver estat destinada a allotjar pres-
tatges de fusta on es devien col·locar peces 
ceràmiques o objectes de mida mitjana o pe-
tita. Una evidència és el potent sediment do-
cumentat sota el nivell d’enderroc amb una 
concentració important de carbons així com 
de peces amb el seu perfil complet. És el cas 
d’una ampolla púnica, diverses mans de molí 
o dos grans esmoladors, entre d’altres (Fig. 7, 
núm. 1).

La seqüència estratigràfica documentada a 
l’interior de l’àmbit 2 fou d’especial impor-
tància per a la comprensió del conjunt. En 
destaca el paquet de sediment concentrat sota 
l’enderroc, un nivell de terra molt compactada 
de color negre amb una concentració elevada 
de carbons, tovots i fragments de fusta car-
bonitzada, procedents amb molta seguretat de 
l’embigat de la teulada o d’un pis superior.

Per sota d’aquest nivell es troba un nou es-
trat on el color negre de la terra era molt més 
intens. Es documenten gran quantitat de car-
bons barrejats amb tovots i una col·lecció im-
portant de peces ceràmiques. Entre aquestes 
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Figura 7. Casa 30, un espai domèstic i de rituals marcat per un incendi d’abandonament. Materials localitzats 
a l’interior

cal destacar múltiples peces de perfil complet, 
com àmfores púniques del centre del Mediter-
rani, olles o un molí circular basàltic. 

Finalment, es localitza el nivell de circula-
ció o paviment de l’estança (PAV-814) a base 
de terra compactada. Aquest descansa direc-
tament sobre la plataforma de roca natural 
retallada tal com és habitual en totes les cases 
del jaciment. És fins i tot en aquesta roca na-
tural on s’observen els efectes del potent in-
cendi (Fig. 7, núm. 2). Al centre del paviment 
documentem una llar de foc que conserva la 
capa d’argila amb restes de rubefacció. La seva 

base ens va proporcionar un fragment ceràmic 
determinant a l’hora de plantejar una hipòtesi 
per a aquest espai, ja que es tracta d’un frag-
ment de Guttus i clarament podem afirmar 
que el recipient va ser amortitzat en un mo-
ment anterior a l’incendi que abastà la casa. 
Tal com ens apunta A.M. Niveau,7 els guttus 
s’associen a rituals per fer libacions de culte 
sense descartar la seva utilitat com a biberó.

És freqüent en els jaciments del segle iv 
abans de la nostra era, estrany en el segle iii 
i absent en el segle ii.8 Es tracta d’un vas es-
tret, amb coll diferenciat i nansa, que podia 

7. nivEau dE viLLEdary, a.M. “Addenda a la tipología de la cerámica púnico-gaditana de barniz rojo o “tipo Kuass” 
acerca de las formas cerradas”. SPAL, núm. 13 (2004), p. 198- 211. 

8. LaMboGLia, n. “Per una classificazione preliminare de la ceràmica campana”. A: Primer congresso Internazionale 
di Studi Liguri (Bordighera, 1950). Bordighera 1952, p. 139-206.
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contenir olis, perfums o ungüents que es po-
dia utilitzar tant en ambients culturals com 
domèstics. A Sant Miquel de Llíria (València), 
en el departament 14a es localitza un guttus 
de vernís negre Lamboglia 25 amb cap de lleó.9 
L’absència de vernís interior ens indica una for-
ma tancada i aquesta desapareixerà a principis 
del segle ii abans de la n. e. 

Després d’aixecar la roda de molí vam po-
der comprovar com a sota s’hi concentraven 
fragments ceràmics corresponents a una olla 
esclafada per la pressió del molí en caure molt 
possiblement d’un pis superior a causa de la 
destrucció produïda pel virulent incendi. Tal 
com hem anat dient, la mostra d’objectes re-
collits a l’interior d’aquest àmbit ha estat molt 
àmplia i variada, i respon a la varietat tipolò-
gica habitual del jaciment. 

També les importacions púniques estan 
representades en quatre exemplars: una am-
polla Lancel 521, dues àmfores púniques d’ori-
gen centremediterrani, concretament una de 
la tipologia Joan Ramon 4215, datada en el se-
gle iv abans de la n. e., i l’altra de la tipologia 
J.Ramón 5231 de mitjan segle iii abans de la n. 
e. (Fig. 7, núm. 3). Altres recipients són 14 àm-
fores ibèriques, diverses gerretes bicòniques, 
plats, cassoletes, olles de cuina amb decoració 
de cordó i incisa.

Dins de l’ampli repertori tipològic docu-
mentat, cal destacar un conjunt de peces as-
sociades a diferents activitats. En relació amb 
l’activitat agrícola, assenyalarem una col·lecció 
de maces, una roda de molí basàltic i una fanga 
de ferro (Fig. 7, núm. 4).

Vinculats a l’activitat tèxtil s’hi van localit-
zar de forma totalment agrupada, 13 pondus, 
múltiples fusaioles i una agulla de bronze de 
teixir finament treballada (Fig. 7, núm. 5 i 6). 
Finalment, una col·lecció d’objectes relacionats 
amb l’activitat ritual formada per vasets, tas-
setes i una gerra, dues imitacions de cílix, dues 
petites pàteres i el fragment de guttus amor-
titzat a la llar de foc (Fig. 7, núm. 7, 8 , 9 i 10).

Espai obert, hemicicle

Al costat sud de la casa 30 s’obre un espai de 
100,8 m2. Hi destaca l’aflorament de la impo-
nent plataforma de roca natural, amb formes 
arrodonides i un seguit de retalls que van ser 
efectuats adaptant-se al desnivell del terreny i 
la inclinació del vessant. En tot aquest espai no 
s’observa cap estructura d’hàbitat i, per tant, 
som davant un espai obert.

Valorem la possibilitat que els retalls tin-
guessin la finalitat de canalitzar les aigües plu-
vials, aprofitant el desnivell respecte al carrer 
central, cap a un espai situat al peu del gran 
aflorament de roca natural, al costat de la casa 
30.

Enmig d’aquest gran espai obert s’observen 
un segon grup de retalls molt erosionats, tallats 
a la roca natural en forma d’hemicicle, i s’hi 
estableixen fins i tot diferents nivells a tall de 
graderies. Alguns d’aquests retalls també po-
drien actuar com a decantadors del sediment 
arrossegat per l’aigua.

Durant la seqüència estratigràfica d’aquest 
conjunt rocós només es van documentar pe-
tits fragments ceràmics arrossegats per l’aigua 
i també carbons, però amb menys volum que 
els localitzats dins la casa 30.

En el punt més baix del conjunt rocós i ad-
herits a l’àmbit 2 de la casa 30 es van localit-
zar sota el nivell d’enderroc dos petits murs, 
adossats a la roca natural. Un d’aquests té una 
alçària màxima conservada d’1,20 m. Aquests 
murs emmarquen un recinte retallat a la roca 
natural, que va donar materials molt interes-
sants per a la interpretació del conjunt. 

La presència de carbons va ser nombrosa, 
fins i tot vam poder observar l’empremta de 
bigues de fusta totalment carbonitzades, tal 
com ja havíem identificat a l’interior de l’àm-
bit 2 de la casa 30. Enmig d’aquest sediment 
terrós, es trobaven grups de guillochis, proce-
dents amb tota seguretat de la coberta d’aquest 
espai. La UE-839 presentava una concentració 

9. aLMaGro, M.; MonEo, t. “Santuarios urbanos en el mundo ibérico”. Real Academia de la Historia, Madrid 2000.

J.Ramón
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important de tovots fragmentats, associats a 
una col·lecció interessant de materials. Aquest 
nivell estratigràfic mostrava evidències clares 
que l’espai també havia estat víctima de les 
intenses f lames. El límit de la seqüència es-
tratigràfica concentrada a l’interior d’aquest 
espai el marca la plataforma de roca natural 
que, un cop més, és aprofitada i retallada. Per 
les característiques del conjunt rocós al qual 
està associat i els materials dipositats, creiem 
que som davant d’un espai de culte. Les seves 
dimensions són de 13,15 m2 (Fig. 8, núm.1).

El conjunt de materials recollits durant l’ex-
cavació d’aquest espai núm. 29 ens ha propor-
cionat una varietat tipològica àmplia. Entre els 
objectes ceràmics, lítics i metàl·lics identificats, 
alguns de sencers, trobem un cop més tal com 
va succeir a l’interior de l’àmbit 2 de la casa 30, 
recipients vinculats a l’activitat ritual.

Pel que fa a les importacions, hi ha peces en-
tre les quals predominen pàteres de vernissos 
negres del taller de Roses, diversos fragments 
d’una àmfora púnica Lancel F-312 i una olpa 
Lancel 521 púnica, ambdues centremediterrà-
nies (Fig. 8, núm. 2). Respecte a la producció 
local, s’hi concentraven fins a cinc àmfores 
ibèriques, olles, contenidors de cuina i una 
gerra que, un cop més, apareix associada a 
una col·lecció de vasets i una tasseta de ritual 
(Fig. 8, núm. 3, 4 i 5). Entre tot aquest materi-
al ceràmic hi ha un ganivet o podall de ferro 
i una peça ornamental de bronze, finament 
treballada amb decoració de doble trena (Fig. 
8, núm. 6 i 7). També un conjunt de materials 
lítics, format per esmoladors, allisadors, una 
maça de quars blanc amb incrustació de roca 
encaixant grisa i un petit molí de vaivé desta-
cable especialment pel seu material (arenosa 

Figura 8. Materials domèstics i de ritual concentrats a l’interior de l’espai 29, annex a la casa 30
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vermella), molt polit i ben treballat, associat a 
una massa de quarsita grisa molt polida (Fig. 
8, núm. 8, 9, 10 i 11).

També hem d’assenyalar una petita destral 
en pedra granítica, molt ben conservada i de 
caràcter votiu tal com veiem a l’estudi d’Irene 
Seco.10 Es tracta de pedres de tradició neolítica 
amb una certa aura sagrada que en totes les 
èpoques i llocs s’han identificat com a pedres 
del raig que han vingut del cel i, per tant, amb 
virtuts especials, una de les quals seria la pro-
tecció del fenomen meteorològic. 

Respecte a les analítiques carpològiques que 
ha fet Daniel López, cal destacar la mostra UE-
806 a la casa 30 àmbit 2 (que engloba també les 
UE-808 i UE-809), que es correspon amb un 
nivell d’incendi sobre paviment i on es consta-
ta una concentració principalment d’ordi vestit 
(Hordeum vulgare) i, en menor mesura, de mill 
(Panicum miliaceum) i altres cereals i plantes. 
S’han recuperat un total de 1.098 restes amb 
una densitat de 31 restes per litre, la qual cosa 
demostra la seva riquesa excepcional.

Les plantes cultivades de la UE-806 estan 
representades principalment per l’ordi vestit 
amb el 77,5 % de les restes, la qual cosa indi-
ca que ens trobem davant una concentració 
monoespecífica d’aquest cereal. Destaca, però, 
en segon lloc, un cereal de primavera, el mill, 
amb el 12,3 % de les restes. En tercer lloc, es 
documenta l’aparició d’un bon nombre de res-
tes de raïm cultivat (Vitis viniferas sp. vinifera), 
recuperades exclusivament en la subdivisió de 
la UE-806 anomenada UE-808. Finalment, es 
recuperen, entre les plantes cultivades d’aques-
ta concentració de llavors i fruits, restes de blat 
tendre (Triticum aestivum/durum) amb el 2 %, 
la pisana (Triticum dicoccum) amb el 0,6 % i, 
finalment, la guixa (Lathyrus cicera/sativus) 
amb el 0,2 % (annex fig. 2). Entre les plantes 
silvestres identificades a la UE-806, trobem 
el blet blanc (Chenopodium album), la rèvola 

(Galium sp.) i el jull o margall (Lolium sp.), 
totes males herbes clarament associades a cul-
tius de cereals d’hivern, com és el cas de l’ordi 
vestit, i que deuen haver escapat de les feines de 
neteja del cereal previ al seu consum (com és el 
cas del garbellament fi o la neteja amb aigua).

Una visió global de la mostra de la casa 30 
ens indica clarament que es tracta d’una con-
centració d’ordi, encara que, com es demostra 
en altres jaciments, de vegades aquest cereal 
s’associa a cereals de primavera com és el cas 
del mill o el panís. Aquesta associació aparent 
entre ordi vestit i mill que es documenta es-
pecialment a la zona de l’Empordà a partir 
de l’ibèric antic, pot suggerir que totes dues 
espècies es plantaven conjuntament com a ce-
reals de primavera (l’ordi vestit es pot sembrar 
tant a la tardor com a la primavera), en el cas 
d’estar destinats, per exemple, a l’alimenta-
ció del bestiar i de les aus. Les concentracions 
monoespecífiques de cereal es documenten en 
època ibèrica en diferents jaciments, com és el 
cas de la concentració monoespecífica d’ordi 
vestit de Sant Esteve d’Olius (Solsona), la més 
important documentada a l’ibèric ple al nord-
est peninsular. 

Sigui com sigui, la documentació d’aquesta 
concentració sobre el nivell de paviment d’una 
de les cases de les Maleses ens pot estar indi-
cant les espècies destinades al seu consum. En 
aquest cas, l’ordi vestit devia estar emmagat-
zemat dins l’àmbit a l’espera de la seva trans-
formació en farina amb l’ajuda dels molins 
rotatoris o barquiformes. La resta de cereals i 
espècies documentades es poden haver barrejat 
de forma accidental o podien estar destinades 
a altres tasques. Malgrat tot, sembla clar que 
l’aparició del conjunt de pinyols de raïm a la 
UE-808 és significativa per si mateixa, i consi-
derem que les evidències ens condueixen a in-
terpretar aquests productes dipositats en qua-
litat d’ofrena tal com veurem més endavant. 

10. SEco, i. Piedras con alma. El Betilismo en el Mundo Antiguo y sus manifestacions en la Península Ibérica. Sevilla 2010, 
p. 77-84 (SpalMonografias; XIII).
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  Interpretació de la casa 30 i 
l’espai obert

Pel que fa a la interpretació d’aquest conjunt 
hem de dir que la casa número 30, amb tota 
claredat, es dedicava a activitats vinculades 
amb la transformació del cereal, a la producció 
tèxtil i a les activitats de caràcter ritual. 

Documentem nombroses mans de molí 
amb evidències clares d’haver estat en ús du-
rant un temps prolongat, juntament amb ma-
terial lític com allisadors, pedres per esmolar i 
la gran roda de molí basàltic. 

Estructuralment, creiem que és possible que 
aquesta casa disposés de dos pisos. L’amplada 
de les estructures murals, el gran desnivell en-
tre el paviment de l’estança i el carrer principal, 
de fins a 2 metres, així com la disposició dels 
materials concentrats dins de l’estança, ens 
porten a pensar en aquesta hipòtesi. L’activi-
tat relacionada amb la mòlta del cereal podria 
haver-se desenvolupat en el pis superior, fet que 
explicaria la roda de molí basàltic trencada i 
desplaçada de la seva ubicació original amb 
material ceràmic a sota.

En referència al pis inferior, del qual conser-
vem el paviment, podria haver estat dedicat a 
l’activitat tèxtil i de ritual. Aquesta hipòtesi la 
reforça la gran llar de foc central i tot el materi-
al presentat. A més, per tots els objectes localit-
zats, cal afegir que la seva disposició i l’incendi 
que clarament hem pogut documentar no van 
ser producte d’un accident o bé d’una acció 
violenta, sinó més aviat d’una acció intenci-
onada. 

Basant-nos en E.A. Llobregat, M. Almagro 
i T. Mondeo,11 pensem en la possibilitat que 
es tracti d’un santuari gentilici urbà en honor 
d’un avantpassat heroi d’una família impor-
tant. Aquest devia estar integrat a la construc-

ció domèstica i l’incendi fou provocat seguint 
algun tipus de ritual relacionat amb l’abando-
nament de l’habitatge. Un cop es va produir el 
fort incendi, la casa no es va tornar a ocupar, 
i tot el seu contingut restà a l’interior fins a 
l’actualitat.

La identificació d’un fragment de guttus 
al llit de la llar ens ha ajudat a ajustar l’ho-
ritzó cronològic del jaciment. Sabem que són 
freqüents al s. iv, estranys al s. iii i absents al 
s. ii. Podia utilitzar-se en ambients cultuals 
o domèstics. És per això que deduïm que en 
aquest recinte ja es practicaven cultes de ca-
ràcter domèstic durant la seva ocupació i amb 
anterioritat al seu incendi.

Pel que fa a l’espai obert, hemicicle annex 
a la casa 30, destaquem el conjunt de cana-
litzacions retallades a la roca natural que es 
devien utilitzar per recollir l’aigua de la pluja 
procedent del carrer principal i conduir-la fins 
a l’espai dedicat a l’activitat ritual (E-29) exca-
vat també a la roca en el punt més baix annex 
al mur perimetral del poblat. Aquest sistema 
podria tenir relació amb l’abastiment hídric 
complementari al que proporcionaven les fonts 
properes al jaciment.

El gran volum de fusta cremada concentra-
da a l’interior ens porta a pensar en la possi-
bilitat que l’espai estigués sotmès a l’acció de 
les flames que, de forma intencionada, es van 
provocar tal com va succeir a la casa annexa 
número 30, com a ritual d’abandonament.

Com ens diu A. Egea,12 aquest sistema 
s’utilitzava de forma puntual i pensant més 
en èpoques de conflictivitat i d’inseguretat. 
Hi trobem escletxes que s’omplien d’aigua de 
pluja com a la Bastida de les Alcuses (Moixent, 
València), o les cisternes o fosses de Pilaret de 
Santa Quitèria (Fraga, Osca) i Roques de Sant 
Formatge (Seròs, Lleida) de finals del segle v 

11. LLobrEGat conESa, E.a. “Le captatge des eaux de pluie dans les oppida ibèriques du Levant Espagnol”. A: L‘eau et 
les hommes en Mediterranée et en Mer Noire dansl’Antiquite de l’èpoque Mycénienne au regne de Justinien (Actes du 
Congrès International, Athènes, 20-24 mai, 1988). Atenes, p. 439-456 y aLMaGro GorbEa M.; MonEo, T. Santuarios... 
Op.cit, p. 120.

12. EGEa vivancoS, a. “La cultura del agua en époc ibérica: Una visión de conjunto”. LucentumXXIX, 2010, p. 119-138

Op.cit
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abans de la n. e. També S. Broncano i M.M. 
Alfaron13 ens confirmen que hi havia petites 
preses que feien de decantadors de les aigües al 
poblat de Castellar de Meca a Aiora, València. 

En un primer moment, les evidències ens 
apuntaven que ens trobàvem davant un dipò-
sit de recollida d’aigües, però tenint en comp-
te que ens manca per definir l’estructura de 
tancament pel cantó est, preferim ser més 
prudents i esperar els resultats de la propera 
campanya.

El que sí que tenim clar és que, associat amb 
aquest conjunt, hi ha una gran afloració roco-
sa. Com ens diu M.Almagro,14 les penyes sacres 
podrien relacionar-se amb les onfàliques que 
eren el punt central d’unió de les concepcions 
cosmològiques cèltiques entre el món subter-
rani, el terrestre i el celest, i per tant un lloc 
sagrat a la tradició indoeuropea. L’hemicicle, 
amb capacitat per a unes cent persones, podria 
ser el lloc on es feia algun ritual damunt de la 
gran roca, i l’espai (E-29) es podria relacionar 
amb rituals de lustratio i purificació de caràc-
ter gentilici en honor d’algun avantpassat.

El fort incendi, creiem que provocat, que 
va patir tant la casa 30 com el recinte annex, 
podria estar indicant el moment a partir del 
qual s’abandona el poblat. Un espai amb cana-
litzacions d’aigua, només podria haver deixat 
d’utilitzar-se en cas d’un abandonament del 
recinte, ja que un element tan fonamental com 
l’aigua era molt important mantenir-lo en cas 
de continuar amb l’ocupació del cim. 

D’altra banda, cal destacar l’hemicicle (E-
28) retallat al gran af lorament rocós, a cel 
obert. Localitzat al punt més alt i central del 

poblat i amb orientació a l’est, ens porta a in-
terpretar aquest espai com un lloc de reunió 
on es devien practicar actes cerimonials. Con-
templem la possibilitat que en aquest punt es 
fessin reunions assembleàries i que fos un punt 
de control del calendari agrícola a través de 
la sortida del sol durant els equinoccis i sols-
ticis. Aquesta possibilitat està actualment en 
estudi. Tal com ja hem apuntat, la possibilitat 
que el fort incendi no casual estigués relacio-
nat amb cerimònies de purificació i abando-
nament pren força. Aquestes cerimònies en les 
quals s’han interessat Llobregat, M. Almagro 
i J.M. Blazquez i M. Gelabert,15 entre d’altres, 
ens parlen de com l’aigua i les penyes sacres 
són elements importants que, amb un substrat 
cèltic, formen part de les creences ibèriques. 

Hem de destacar que aquest lloc també de-
via ser un bon espai a cel obert per a les reu-
nions sobre aspectes de normes de funciona-
ment i conducta, també relacionades amb la 
voluntat divina. La realitat és que en aquest 
espai, a més dels aspectes funcionals, es con-
juguen elements propis dels rituals gentilicis 
domèstics juntament amb creences d’orienta-
ció astronòmica augural que devien enllaçar 
amb els cultes a les penyes sacres d’arrel molt 
antiga,16 per produir un culte gentilici domès-
tic a la casa 30 i un culte públic en el qual devia 
intervenir una gran part de la comunitat en 
l’espai obert de l’hemicicle (E-29). Molts dels 
materials documentats, alguns considerats de 
prestigi, van ser dipositats en tots dos àmbits 
com un acte d’ofrena. Era la darrera ofrena que 
es feia a l’avantpassat comú abans de l’abando-
nament del poblat.

13. broncano rodriGuEz, S; aLfaro aranEGui, M. M. “Los caminos de ruedas de la ciudad ibérica de “El Castellar 
de Meca” (Ayora, Valencia)”. Excavaciones Arqueológicas en España, 1962. Madrid, p. 196-197.

14. aLMaGro y MonEo, M. “Teutates el héroe fundador”. Bibliotheca Archaeologica Hispana. Madrid, 2012, p. 150.

15. LLobrEGat conESa, E.a. “Le captatge des eaux...”, op.cit.; . aLMaGro-GorbEa, M.; MonEo, T. “Santuarios...”, op.cit.; 
bLazQuEz, J.M.; GELabErt, M.p. “El culto a las aguas en la Hispania prerromana”. A: pErEz aGorrEta, M.J. 
Termalismo Antiguo, Madrid, p. 105-115.

16. Per MonEo, M. “Santuarios urbanos en el mundo ibérico” Complutum [Madrid], 6 (1995), p. 245-255, els santuaris 
urbans lligats a les penyes sacres tenen una bona representació al nord-est de la península Ibérica.

M.Almagro
op.cit
op.cit
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  Consideracions finals

El jaciment ibèric de les Maleses encara que 
segueix el patró urbanístic tradicional de car-
rer central i bateries de cases a banda i banda, 
presenta alguns elements d’interès que contri-
bueixen a oferir algunes aportacions al conei-
xement del món ibèric laietà.

Per la seva ubicació privilegiada de control 
del Vallès, el Barcelonès i el Maresme permet 
la visualització dels poblats de Sant Miquel, 
Castellruf, Penjabocs, Turó d’en Boscà, Puig 
Castellar, Ca n’Olivé i Montjuïc, i per tant, era 
un poblat pont entre els costaners i els poblats 
de l’interior. El gran nombre d’àmfores ibè-
riques que documentem als diferents àmbits 
en són una bona demostració. Era un poblat 
amb bones habitabilitat, climatologia i acces-
sibilitat, que controlava una part dels passos 
naturals terrestres tant de la depressió Litoral 
com del Vallès. Les tres àrees analitzades tenen 
un interès especial quant a les aportacions que 
ens ofereixen:

a) El taller metal·lúrgic amb la canalització 
de l’aire per tal d’oxigenar l’àrea de combustió 
sense necessitat de l’acció humana així com la 
recuperació de tot el procés de transformació 
metal·lúrgic.

b) La casa de l’elit o casa 1 a l’extrem nord 
del jaciment, situada en el punt amb la màxi-
ma visibilitat sobre l’entorn i millor defensa 
natural ens ofereix un nombre ampli de de-
pendències i la relacionem amb l’habitatge del 
cap o cabdill del poblat. Ens crida l’atenció 
l’espai circular del qual de moment no hem 
trobat altres paral·lels en l’àrea de la Laietània. 
La llar que es troba sota l’estructura circular i 
la seva ubicació centralitzada a l’habitatge ens 
condueixen cap a la interpretació d’una àrea 
de recepció centralitzada al voltant de la qual 
s’articulen divuit espais entre els quals es loca-
litzen magatzems, àrea culinària i estances per 
al repòs, reunió i servei. És interessant assenya-
lar com a l’entrada es troba una habitació, la 
núm. 18, que no té comunicació amb l’interior 
de la casa i que podria haver acollit la persona 
encarregada de vigilar l’accés a aquest habitat-
ge privilegiat.

c) La casa 30 es troba al costat d’un espai 
a l’aire lliure amb un hemicicle tallat a la roca 
natural on s’observen retalls per a l’aprofi-
tament de les aigües pluvials que circulaven 
per un espai dedicat a l’activitat ritual. És en 
aquesta mateixa àrea de la gran roca i l’hemici-
cle on gràcies al nostre col·laborador, el profes-
sor Alejandro Martínez, astrofísic, hem pogut 
saber que, a més de la seva orientació cap a 
l’est, des d’aquest punt es visualitza la sorti-
da del sol per on les muntanyes deixen veure 
el mar. Això succeeix tant en l’equinocci de 
primavera com en el de tardor, concretament 
en els 15 º de mar visible i exactament entre 
el vèrtex de les dues muntanyes, la qual cosa 
és un argument més per pensar que va ser un 
espai de reunió amb un cert caràcter sagrat i 
de cerimonial, tal com es desprèn dels estudis 
de Llobregat, Almagro, Blázquez, Mondeo i 
Gelabert, ja esmentats anteriorment.

Els estudis arqueològics i botànics de les lla-
vors i els fruits ens han permès conèixer una 
part important dels productes cultivats, reco-
llits i silvestres, com ara els aglans que mani-
pulaven els habitants d’aquest jaciment. 

L’evidència carpològica ens reforça la teoria 
que la seva dieta era de base cerealista (ordi, 
blat, mill), complementada amb les llegumino-
ses (guixes, llenties i faves). També s’enriquia 
amb la recol·lecció de fruits de la natura entre 
els quals, la figa o l’aglà per als animals i, com 
no, el cultiu de la vinya.

A la casa 30 s’han localitzat mostres d’ordi, 
raïm i mill, i al dipòsit d’aigua, restes de mill. 
A partir d’aquí i de les múltiples analítiques 
que s’han fet al llarg d’aquests anys s’ha vist 
que els cultius més ben representats per ordre 
d’importància són: el blat, la guixa, l’ordi, el 
mill, el raïm i les faves.

Tots els aspectes analitzats ens porten a 
considerar que les Maleses era un nucli auto-
suficient amb una funció defensiva i de con-
trol territorial dirigit per una petita elit potser 
emparentada o clienta d’un altre grup més 
aristocràtic.

La cronologia dels materials d’importació, 
tant els d’aquests últims contextos tancats com 
els que anem documentant a la resta del jaci-
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ment, ens marca un predomini important del 
Taller de Roses, seguit per les campanianes A 
arcaiques (280-220 abans de la n. e.) i algunes 
mostres d’àtiques i de punicoebusitanes; per la 
qual cosa creiem que el moment d’abandona-
ment es produirà entre el 250 i el 220 abans de 
la n. e. i, per tant, abans de la Segona Guerra 
Púnica.

Ara bé, també sabem que les Maleses no 
és un jaciment d’una única fase, tal com hem 
confirmat en diferents campanyes. Per sota 
dels paviments de la fase més moderna, la mi-
llor conservada (la del segle iii abans de la n. e.) 
es documenta una estratigrafia més complexa i 
apareixen murs i estructures superposades de 
fases anteriors.

El problema rau, en primer lloc, en el fet que 
aquestes construccions més antigues aparei-
xen sovint arrasades, cosa que dificulta molt 
la interpretació de conjunt. En segon lloc, els 
estrats inferiors excavats en altres campanyes 
i en la present no han proporcionat materials 
ceràmics suficients indicatius de cronologia 
(fonamentalment els materials d’importació).

 De tota manera, i d’acord amb el nostre 
col·laborador David Asensio, la presència re-
current de ceràmiques àtiques de vernís negre 
ens marca l’ocupació del lloc des d’almenys els 
inicis del segle iv abans de la n. e., encara que 
alguns materials com el fragment ceràmic de 
capfoguer i la ceràmica grollera antiga apa-
reguda en un farciment de la casa 16 són de 
tradició més arcaica i podrien relacionar-se 
amb un moment preurbanístic que es devia 
correspondre amb els forats de pal a la roca.

Aquesta problemàtica de les fases inicials de 
les Maleses i de la fixació de la seva cronologia 
es manté oberta encara que, a poc a poc, es va 
perfilant el seu horitzó. En aquests moments 
la cronologia que tenim fixada és del segle iv 
abans de la n. e., a l’últim quart del segle iii 
abans de la n. e. (entre el 250 i el 220 abans de 
la n. e.).

Paral·lelament a la tasca de recerca, i seguint 
les pautes marcades en el Pla director de mu-
seïtzació, des de l’any 2009 s’han consolidat 
les estructures localitzades, la qual cosa, en el 
nostre cas, ha anat a càrrec de l’empresa Rocs, 

i ha estat subvencionada pels dos ajuntaments 
i pel Servei d’Arqueologia i Patrimoni de la 
Generalitat.

Dins d’aquesta posada en valor del jaciment, 
també s’ha iniciat un projecte per senyalitzar 
els principals punts d’interès del jaciment i s’hi 
han involucrat de nou els municipis respectius, 
el parc de la serra de Marina i els tècnics de la 
Diputació de Barcelona.

Els panells volen oferir al visitant una visió 
recreativa de com eren els hàbitats assenyalats 
i alhora una petita explicació de les caracterís-
tiques i els materials documentats principals. 
Tots portaran el codi QR mitjançant el qual 
les persones interessades podran ampliar molt 
més la informació.

Fins aquí l’explicació de les nostres investi-
gacions, però no seria just acabar sense dedicar 
unes línies al projecte didàctic que al llarg de 
tots aquests anys ha anat en paral·lel amb el 
científic.

La nostra vinculació amb l’ensenyament se-
cundari va ser el motiu pel qual, fa més de 30 
anys, es dissenyés un projecte didàctic pensat 
per a alumnes de primer de batxillerat i que 
el Departament d’Ensenyament va permetre 
que es convertís en una matèria optativa d’in-
troducció a l’arqueologia a l’INS Montserrat 
Miró de Montcada. La implicació de les juntes 
directives respectives i del claustre va afavo-
rir-ne la continuïtat.

Quan vam tenir coneixement que instituci-
ons científiques importants com l’ICAC (Ins-
titut Català d’Arqueologia Clàssica), l’IPHES 
(Institut de Paleocologia Humana i Evolució 
Social) i l’ICRPC (Institut Català de Recerca 
en Patrimoni Cultural), amb la Fundació Ca-
talunya La Pedrera, havien llançat l’experiència 
de “Bojos per l’Arqueologia”, vam sentir una 
gran satisfacció, perquè ens donava suport en 
la tasca d’aconseguir que els alumnes amb una 
atracció especial per aquesta ciència la cone-
guin, vegin els passos que els investigadors han 
de fer per poder reconstruir el nostre passat, i 
valorin el patrimoni històric local.

En el nostre cas, els alumnes que durant el 
curs obtenen un rendiment positiu poden a 
l’estiu acompanyar-nos en l’excavació, conèi-
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xer in situ al costat d’arqueòlegs i estudiants 
universitaris el mètode científic, la recollida de 
dades i com els materials també segueixen tota 
una trajectòria fins arribar al Museu.

La conseqüència directa de tot aquest pro-
jecte científic i didàctic ha estat que les Ma-
leses s’està posant en valor, que Montcada té 
un Museu Municipal fundat per nosaltres, que 
conserva, protegeix i promociona el patrimoni 
local i que el jaciment gaudeix de la protecció 
que els mateixos montcadencs li donen.17 
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Cova de Can Sadurní, la transformació  
d’un jaciment.  
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Amb tot, no tot foren aspectes negatius. 
També se’n podien treure conclusions positi-
ves: com que la profunditat i la potència del 
sediment era molt gran, i que els talls d’algunes 
de les rases indicaven que el sediment, encara 
verge, tenia possibilitats d’oferir alguna mena 
d’estratigrafia. Calia comprovar si el jaciment 
era irrecuperable; verificar si mantenia o no 
la seqüència estratigràfica que els materials 
arqueològics coneguts prometien; cercar un 
sector on l’estratigrafia es pogués excavar, re-
conèixer i salvaguardar. Finalment, intentar 
interpretar la dinàmica d’ocupació de la cavi-
tat, des del seu inici a l’actualitat.

Una primera posada al dia dels resultats ob-
tinguts es féu l’any 1986, en aquesta mateixa 
plataforma (Edo et alii, 1986). Els resultats de 
les intervencions demostraven que el jaciment, 
malgrat les remocions dels anys seixanta i se-
tanta, no era estèril i oferia mostres d’una se-
qüència estratigràfica remarcable. 

  La transformació d’un jaciment

La cova de Can Sadurní és un dels jaciments 
que més anys du immers en projectes d’inves-
tigació sempre liderats pel Cipag a l’empara de 
la Universitat de Barcelona. La seva excavació 
científica i sistemàtica s’inicià ara fa 38 anys. 
Amb un lapse de 10 anys sense actuacions ar-
queològiques, ha viscut dues etapes d’inter-
vencions. En la primera fase (1978-1983) els 
objectius plantejats foren modestos encara que 
agosarats. 

La cova era considerada a la bibliografia 
arqueològica com un jaciment perdut per a 
la prehistòria (Massachs, 1977). L’any 1978, 
quan alguns de nosaltres entràrem per pri-
mer cop al jaciment el panorama era talment 
desolador. Les tres anomenades galeries esta-
ven molt remenades i s’hi observaven grans 
rases... i la sala central en contenia un mínim 
de tres. 

     * CIPAG. Col·lectiu per a la investigació de la prehistòria i l’arqueologia de Garraf-Ordal

   ** CIPAG. Integrative Prehistory and Archaeological Science (IPAS). University of Basel

  *** Laboratori d’Arqueozoologia. Universitat Autònoma de Barcelona

**** SERP. Universitat de Barcelona
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La segona etapa es desenvolupà entre 1992 
i 2004 en el marc del projecte Can Sadurní-
Can Tintorer. El Neolític al Baix Llobregat, ava-
lat per la Universitat de Barcelona (Villalba et 
alii, 1991). Contemplava la represa de les in-
tervencions arqueològiques a la Cova de Can 
Sadurní i a Can Tintorer. El projecte recollia 
tota la investigació feta en les etapes anteriors 
i focalitzava la recerca cap a un estudi específic 
del neolític. 

Les intervencions efectuades foren nom-
broses: 10 campanyes a Can Sadurní, 4 a Can 
Tintorer i 5 a la Coveta del Marge del Moro. 
Els resultats justificaren per si mateixos la con-
tinuïtat de la recerca. A més, aportaren dades 
de màxim interès sobre períodes com l’epi-
paleolític i l’edat del bronze, i determinaren 
la necessitat d’una reformulació del projecte 
(Blasco et alii, 2003). 

En la reformulació del nou projecte (La pre-
història al sud-est del Llobregat, de la costa al 
massís de Garraf-Ordal. 2004-2013 (Edo et alii, 
2003)) procedírem a reorientar la línia d’estudi 
acotant la zona d’investigació. La museïtzació 
del complex miner de Can Tintorer a Gavà 
comportà la paralització de la investigació al 
jaciment. La remodelació del projecte i el seu 
acotament geogràfic durant l’etapa 2005-2013 
permeteren centrar els esforços en el territori 
del massís, i alhora focalitzar l’estudi en con-
cret en la cova de Can Sadurní. Les actuacions 
arqueològiques foren moltes i, cronològica-
ment, molt variades. A les 8 campanyes d’ex-
cavació programada de Can Sadurní se n’ha 
d’afegir una altra centrada exclusivament en 
la seva remodelació. 

En paral · lel, es treballà en la difusió 
d’aquesta investigació a la ciutadania, en es-
pecial a partir de l’any 2008 en què el CIPAG 
va endegar el projecte 30 anys d’investigació 
prehistòrica a Garraf, (CIPAG-CEB, 2007) 
que va representar un pas endavant en tots 
els sentits: el de la investigació científica, el de 
la conservació del patrimoni natural, històric, 
cultural, arquitectònic i arqueològic i, espe-
cialment, el de la difusió i posada a l’abast de 
la ciutadania dels resultats d’aquests anys de 
tasca investigadora. 

Les activitats s’iniciaren amb la convocatò-
ria d’unes Jornades Internacionals de Prehistò-
ria amb el títol El Garraf, 30 anys d’investigació 
prehistòrica, amb l’objectiu d’aplegar tots els 
investigadors que durant els 30 anys havien 
estat treballant al Garraf, per tal d’efectuar 
una posada al dia de tota la investigació pre-
històrica de la zona (Blasco et alii, 2011). Les 
jornades foren complementades per l’exposició 
“La prehistòria de Garraf. Recull de 30 anys 
d’excavacions arqueològiques” que tenia l’ob-
jectiu de mostrar la riquesa de la prehistòria 
del massís (CIPAG-CEB, 2009).

El tercer gran eix del projecte fou l’inici 
de l’adequació de la cova per aconseguir la 
convivència entre la investigació científica i 
la difusió dels resultats d’aquesta recerca a la 
ciutadania. Tot això significà una actuació 
en 5 línies d’adequació. Primer, les tendents 
a la protecció del jaciment. Després, la pro-
tecció de la zona de l’entrada de la cova, la 
zona amb la millor potencialitat arqueològi-
ca del jaciment. A l’interior de la cavitat calia 
la instal·lació d’una bastida que permetés fer 
les visites turisticoculturals sense malmetre 
el sediment arqueològic. Aquesta actuació es 
completava amb l’adequació del camí d’accés 
i l’enjardinament de la terrassa del jaciment. 
A hores d’ara la major part de les actuacions 
s’han fet. 

La cessió d’ús per part de la propietat a 
l’Ajuntament de Begues de 2,12 ha de terreny 
a l’entorn del jaciment ha implicat un nou 
projecte d’actuació: Can Sadurní Horitzó 30. 
Es tracta d’un projecte integral d’investigació 
prehistòrica i dinamització cultural (CIPAG, 
2010), la pretensió del qual és una aposta per la 
investigació i la divulgació del patrimoni his-
tòric i natural del Massís de Garraf i la creació 
d’un parc arqueològic. Aquest equipament, 
Parc Prehistòric del Massís de Garraf, exerciria 
com a Centre d’Interpretació Prehistòrica de 
la cova de Can Sadurní. D’altra banda, en els 
darrers anys Can Sadurní ha sofert una trans-
formació de tipus científic i s’ha convertit en 
un jaciment de primer nivell. 
• Amb 33 capes estratigràfiques i més de 4 

metres de sediment excavats, és l’estrati-
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grafia arqueològica més completa de la pre-
història recent dels Països Catalans (Edo et 
alii 2011). 

• Aquestes 33 capes desenvolupen 33 episodis 
històrics diferents que conformen el guió 
més acurat del pas de l’espècie humana per 
la vall de Begues i, per extensió, pel massís 
del Garraf i les actuals comarques del Baix 
Llobregat i el Garraf en els darrers 12.000 
anys (Edo et alii, 2011). 

• Les 4 capes corresponents a l’epipaleolític 
(10000 – 6000 aC) que ens informen sobre 
tres moments d’aquesta etapa de transició, 
amb una potència estratigràfica superior a 
1 metre i una extensió que ronda els 200 
metres quadrats són, potencialment, la mi-
llor sèrie estratigràfica, per a aquest període 
de tot el Llevant peninsular (Fullola et alii, 
2011). 

• Les 16 capes singularitzades corresponents 
al període neolític (5500 – 3000 aC), que 
ens documenten 11 episodis diferents, i en 
especial la sèrie estratigràfica corresponent 
al neolític antic i neolític mitjà I, conformen 
l’estratigrafia arqueològica neolítica més 
completa de tot l’arc mediterrani occidental 
(Edo et alii, 2016).

• No es coneix en tot l’àmbit peninsular cap 
altre jaciment arqueològic en cova amb 5 
episodis sepulcrals diferents, 4 dels quals 
d’inhumació (neolític antic cardial, neolí-
tic mitjà postcardial, neolític final veracià i 
calcolític campaniforme) i 1 d’incineració 
(bronze final). 

• L’episodi funerari del neolític antic cardi-
al (5400 aC) és l’única necròpolis d’inhu-
mació trobada fins ara en tot el llevant pe-
ninsular del període (Edo et alii, 2016). Les 
anàlisis d’ADN efectuades als 7 individus 
fins ara detectats corroboren la presència, en 
alguns d’aquests, d’haplotips procedents de 
Proper Orient i corroboren les teories difu-
sionistes sobre tot el procés de neolitització 
a la Mediterrània Occidental (Gamba et alii, 
2012). 

• Del neolític mitjà I, amb una datació apro-
ximada de 4300 aC, s’hi han trobat diverses 
evidències que demostren el processament, 

l’elaboració i el consum de cervesa, fet que 
la situa com la cervesa més antiga d’Europa 
(Blasco et alii, 2006). 

• Corresponent a l’inici del neolític mitjà I, 
amb una datació aproximada de 4500 aC, 
aparegué l’estatueta prehistòrica més antiga 
de Catalunya i, entre les fetes en ceràmica, 
la més antiga de l’Estat espanyol, que fou 
anomenada l’Encantat de Begues (Edo et 
alii, en premsa(c)). 

• Durant el neolític mitjà I, entre el 4500 i 
el 4000 aC, la comunitat neolítica de Can 
Sadurní disposà de totes les eines i els ele-
ments de la cadena operativa d’explotació i 
de manufactura de la variscita, fet que con-
firma l’adquisició per la comunitat neolíti-
ca de la cova de Can Sadurní d’una corba 
d’experiència minera al territori en un pe-
ríode anterior al de la plena explotació de les 
Mines Neolítiques de Can Tintorer. Aquesta 
activitat minera sembla donar resposta a la 
presència de productes procedents de les 
formacions geològiques del basament del 
Garraf en jaciments molt allunyats d’aquest 
territori, i alhora confirma l’establiment de 
les primeres xarxes d’intercanvi en el neo-
lític franco-peninsular (Edo et alii, 2012). 

• La trobada l’any 2013 de quatre inhumaci-
ons del neolític postcardial amb datacions 
d’entre 5500-5400 anys aC amb tot el seu 
ritual funerari ha permès començar a co-
nèixer les pràctiques funeràries en cova del 
neolític mitjà I; visualitzar bona part del seu 
ritual funerari; entendre el funcionament 
d’una gran sepultura, entesa com una ne-
cròpolis en cova, així com entendre els me-
canismes tafonòmics que fan que les inhu-
macions, a l’interior de les coves, arribin als 
graus de desmembrament de tots coneguts. 
Es tracta del primer jaciment en cova que 
aporta aquesta informació a Catalunya (Edo 
et alii, 2016).
S’ha consumat la transformació del jaci-

ment. Ara es tracta d’un jaciment de llarga 
durada, d’un jaciment d’estudi, d’un jaci-
ment perquè els nostres estudiants aprenguin 
a moure’s, a excavar, a valorar totes les opci-
ons davant de qualsevol decisió a prendre. La 
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segona fase d’intervencions arqueològiques 
(1993-2013) ha enfilat la cova a la categoria de 
jaciment de referència per als neolítics i epipa-
leolítics nacionals, peninsulars i mediterranis.

  La cova de Can Sadurní

La cova de Can Sadurní és al municipi de Be-
gues (Baix Llobregat, Barcelona). La vall de 
Begues forma part del pòlie de Begues (Mon-
turiol, 1964), a l’extrem nord-oriental del mas-
sís de Garraf. Aquesta vall alçada constitueix 
un veritable encreuament de camins (Blasco et 
alii, 1982) utilitzats ja des de l’antiguitat pre-
històrica. La cova es troba situada a uns dos-
cents metres al nord-est de la masia de Can 
Sadurní, al vessant meridional del denominat 
pla de Sots. Es localitza a una altura de 421 m 
sobre el nivell del mar i té unes coordenades 
cartogràfiques estimades UTM al fus 31 de 
409085E i 457877N.

El jaciment es presenta com un conjunt for-
mat per una terrassa exterior de dimensions 
considerables (400 m2), en realitat una depres-
sió doliniforme, i un receptacle interior, format 
per acció carsticotectònica, de fet el desguàs de 
la dolina, que és el que pròpiament anomenem 
Cova de Can Sadurní (Fig. 1).

Estratigrafia

De moment, l’estratigrafia de l’interior de la 
cavitat es compon de 4 grans estrats que con-
tenen, fins ara, 33 capes arqueològiques, que es 
corresponen amb 10 grans períodes històrics, 
en els quals es poden situar 33 episodis cultu-
rals ben diferenciats cronològicament (Edo et 
alii, 2016).

Centrant-nos en el neolític, el jaciment pre-
senta, de moment, 18 capes diferents (capes 9 a 
18) que reflecteixen pràcticament tot el període 
del territori des del neolític antic cardial, amb 
presència de 2 episodis, un de cardial ple i un 
de cardial final, cavalcat probablement amb un 
episodi epicardial antic, passant per un d’epi-
cardial recent, seguit dels gairebé 800 anys del 
neolític mitjà I, neolític postcardial conformat 

Figura 1. Cova de Can Sadurní. Situació. 1. Situació 
dins del massís del Garraf. 2. Situació dins la vall de 
Begues. 3. Terrassa exterior del jaciment. 4. Interior 
de la cavitat

per 4 episodis (NP0, NP1a, NP1b, NP2), el ni-
vell de neolític final veracià, la fase de trans-
ició neolític final - calcolític fins a arribar al 
campaniforme ja en ple calcolític, amb un únic 
hiatus durant el neolític mitjà II, l’anomenada 
cultura dels sepulcres de fossa (Fig. 2). 

Cronologia absoluta

Pel que fa a la qüestió de les cronologies abso-
lutes del jaciment, en els 38 anys d’intervenci-
ons arqueològiques, aquestes s’han conformat, 
per als moments històrics, a partir del registre 
numismàtic i per als moments prehistòrics, a 
partir de la cronologia resultant de les anàlisis 
de carboni 14. 

Els resultats, a hores d’ara, podem dir que 
són satisfactoris. Es pot apreciar que el conjunt 
de datacions per carboni 14 no és homogeni, ni 
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la datació d’una estructura de combustió (6), 
mentre que les anàlisis fetes sobre mostres de 
vida llarga (12) queden ja reduïdes al 35 % del 
total. Tot i això, el resultat general és coherent, 
fet que ens assenyala l’alt grau de fiabilitat dels 
resultats globals d’aquestes datacions.

Atenent als resultats, les 41 anàlisis efectua-
des assenyalen 15 episodis concrets que daten 
i singularitzen un mínim de 20 de les 33 capes 
detectades a l’estratigrafia del jaciment. A la 
vegada, dos dels períodes que es desprenen de 
la sèrie semblen abraçar un mínim de dues ca-
pes (capes 10 i 10b i capes 8a-8b-8c) i una capa 
(8a) sembla haver contingut un mínim de 2 
episodis (bronze final i bronze inicial). 

Les sèries analítiques distingeixen un mí-
nim de 4 períodes al neolític mitjà I postcar-
dial de Can Sadurní, i confirmen el que indica 
l’estratigrafia, alhora que assenyalen un mínim 
de 9 episodis concatenats en el seu decurs. Les 
sèries informen de diferències cronològiques 
entre les subcapes 11a1 a 11a5 i les capes 11b i 
12, així com entre aquelles i les capes 10 i 10b. 

Malgrat la proximitat cronològica, segons 
les anàlisis, entre les capes 11b (5790±40BP), 14 
(5980±40BP) i 17 (6050±110BP), que podrien 
arribar-se a considerar com a integrants d’un 
mateix episodi, les característiques estratigràfi-
ques de les pròpies capes i les de les capes inter-
mèdies, sobretot les capes 12 i 16 que actuen de 
veritables segells, així com les característiques 
dels materials de cada una permeten confirmar 
que corresponen a episodis diferents. Una dar-
rera anàlisi feta sobre el fumier que anomenem 
capa 12, (5734±36BP), les dades de la qual fi-
guren a la llista de datacions del jaciment (Fig. 
3), confirma l’adscripció al període postcar-
dial del fumier i alhora que, malgrat els grans 
intervals d’incertesa de les datacions antigues 
del jaciment, els seus resultats en BP eren i són 
homologables als actuals. 

La confirmació que la capa 21E6 es tracta 
d’una capa i no d’una estructura de combustió, 
i l’adscripció de les capes 19 i 20 a un mesolí-
tic d’osques i denticulats (Fullola et alii, 2011) 
aclariren molt més la visió dels nivells epipa-
leolítics de la cavitat. Les tres datacions analit-
zades corresponen a tres episodis distints que, 

Figura 2. Cova de Can Sadurní. Estratigrafia. 1. 
Secció estratigràfica de la línia D al sector E de 
l’Àrea d’Intervenció. 2. Secció estratigràfica del 
con de dejecció per la línia J al sector oest de l’Àrea 
d’Intervenció. 3. Secció estratigràfica del sondeig per 
la línia F, en el sector E del mateix sondeig

pel que fa a les dates d’anàlisi, als tipus de ma-
terial analitzat, als nivells cronoculturals, ni als 
laboratoris que han efectuat les anàlisis. Aquest 
fet es deu a diversos factors, el primordial és el 
mateix pas del temps: els 38 anys transcorre-
guts i el perfeccionament de l’analítica. També 
ha estat un factor important el finançament 
limitat que s’ha rebut per a tal fi i el seu cost 
econòmic, que ha anat baixant a mesura que 
les analítiques anaven millorant i es converti-
en en competitives. Tot i amb això, el resultat 
general és coherent, fet que ens indica, global-
ment, l’alt grau de fiabilitat dels resultats del 
jaciment, així com la poca afectació tafonò-
mica de la majoria de les mostres analitzades 
(Fig. 3).

També cal ressaltar que, a poc a poc, s’ha 
anat optant per les analítiques sobre mostres 
de vida curta (16), que representen un 47 % 
de les anàlisis, a les quals caldria afegir que un 
altre 17 % s’ha efectuat sobre carbó per obtenir 
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Figura 3. Cova de Can Sadurní. Quadre de datacions absolutes

cronoculturalment, es correlacionen amb tres 
períodes diferents dins de l’epipaleolític català. 

La representació (Fig. 4) dels resultats cali-
brats permet comprovar com la seqüència es-
tratigràfica del jaciment és una de les més com-
pletes de la prehistòria catalana i que, quan ens 
referim al període neolític, aquest qualificatiu 
es pot estendre a l’arc mediterrani occidental.

  El neolític postcardial de Can 
Sadurní. Neolític mitjà I

El terme postcardial, que sorgeix del neolític 
antic evolucionat postcardial, fàcies Molinot de 
Josep Mestres (Mestres, 1981), cobreix gairebé 

800 anys d’evolució del neolític català meridio-
nal (5800-5000 BP). Aquest interval és el perí-
ode en què es produeix la transició del neolític 
antic al neolític mitjà.

Amb el mateix terme postcardial també s’es-
tà anomenant un estil ceràmic: la ceràmica 
raspallada amb decoració de crestes de secció 
triangular que s’estén per tota la Catalunya 
meridional, bàsicament, des del Llobregat, 
però que també pot arribar al País Valencià. 
L’experiència d’excavació a Can Sadurní ens 
mou a denominar aquest estil com estil Moli-
not. Creiem que no podem parlar de ceràmica 
postcardial quan ens referim a l’estil Molinot, 
ja que aquest coexisteix, durant el mateix pe-
ríode amb un altre estil ceràmic, el Montboló, 
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Figura 4. Cova de Can Sadurní. Representació gràfica de la cronologia absoluta calibrada
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que com l’anterior, també té antecedents en la 
fase epicardial i, en conseqüència, també és 
postcardial. 

D’altra banda, tampoc podem anomenar 
Molinot un període quan aquest terme sols 
defineix, a la pràctica, un estil ceràmic que, 
com ja hem dit, conviu amb un altre en les 
mateixes cronologies. Tampoc podem atribu-
ir els 800 anys de pervivència del període que 
tractem íntegrament al neolític antic, ni per 
cronologies absolutes ni per estratègia eco-
nòmica. Així doncs, segons el nostre parer, 
el concepte neolític postcardial pot ser el més 
entenedor per denominar l’etapa cultural que 
probablement s’inicia a finals del neolític antic 
i que abraça tot el neolític mitjà I i que té com 
a exponents de la seva cultura material dos 
estils ceràmics, el Molinot i el Montboló, que 
conviuen i que semblen diferenciar-se més per 
raó d’ús que per raons de concepció cultural. 
Alhora, advoquem per aquest concepte de ne-
olític postcardial per tal de poder diferenciar 
tot aquest entorn cultural d’altres fàcies del 
mateix moment, emparentades culturalment 
i de diferents àrees geogràfiques. 

Tots sabem, també, que un dels estils cerà-
mics característics del neolític mitjà és el de-
nominat de sepulcres de fossa. A mesura que la 
investigació a Can Sadurní va avançant, cada 
cop és més evident que no hi ha cap punt de 
fractura entre l’estil Montboló i l’estil de se-
pulcres de fossa. Senzillament, aquest últim 
és l’evolució de l’estil Montboló amb l’afegit 
d’una sèrie d’inf luències de l’estil Chassey, 
probablement degudes a la regularitat de les 
xarxes d’intercanvi, estil que podríem consi-
derar com l’evolució del Montboló en terres del 
migdia francès.

Durant els prop de 800 anys que aquest ne-
olític postcardial es va desenvolupar a la cova 
de Can Sadurní, tenim constància de quatre 
fases clarament diferenciades, tant des d’un 
punt de vista estratigràfic com des d’un punt 
de vista cronològic i també de funcionalitat de 
l’assentament i de la seva cavitat interior. Es-
tratigràficament, els materials arqueològics del 
neolític postcardial apareixen abundantment 
entre les capes 12 i 9k1.

La fase més antiga, que anomenem neolític 
postcardial 0 (NP0), està marcada per l’episodi 
de caiguda de grans blocs, procedents, proba-
blement, de la cornisa exterior de la cova, que es 
van distribuir de manera semicònica per sobre 
de la capa 12. Aquesta caiguda de pedres sege-
lla el fumier de la capa 12, a més d’arrossegar 
la primera ocupació postcardial de la cavitat. 
Per a aquest període disposem de 4 dates que 
marquen l’episodi (5790 ± 40BP; 5800 ± 160BP; 
5700 ± 110BP, 5635 ± 45BP) (Edo et alii, 2011), a 
més d’una nova datació per al mateix fumier de 
5734 ± 36 BP, inèdita fins al dia d’avui.

L’excavació durant els darrers anys del sector 
nord de l’àrea d’intervenció ha permès la dife-
renciació dins de la capa 11 de fins a 5 subca-
pes que han permès diferenciar clarament dos 
episodis en el que fins ara havíem anomenat 
neolític postcardial 1 (NP1) (Edo et alii, 2011). 

El primer, i més antic, neolític postcardial 
1a (NP1a), que es correspondria amb les capes 
11a5 i 11a4, presenta un aprofitament de la ca-
vitat per a l’estabulació del bestiar. Per a aquest 
episodi es disposa de 4 dates radiocarbòniques 
(5730 ± 30BP, en el contacte amb la capa 11b, 
5570 ± 40BP, 5560 ± 50BP, 5470 ± 110BP) (Edo 
et alii, 2011; Edo et alii, 2016).

El segon d’aquests episodis, neolític post-
cardial 1b (NP1b), es correspon amb les capes 
11a3, 11a2 i 11a1, i és l’objecte d’aquesta memò-
ria. Durant gairebé 300 anys es va desenvolu-
par al sector nord del con de sediments de la 
cavitat un episodi sepulcral del qual sembla 
que hem pogut desxifrar el funcionament. Per 
a aquest episodi es disposa de 10 dates de car-
boni 14 (5568 ± 34BP, 5540 ± 40BP, 5487 ± 
33BP; 5470 ± 140BP, 5460 ± 40BP, 5370 ± 45BP, 
5350 ± 150BP, 5340 ± 40BP, 5290 ± 40BP, 5260 
± 40BP) (Edo et alii, 2011; Edo et alii, 2016).

Finalment, novament la cornisa d’entrada 
de la cova va produir un despreniment que va 
quedar plasmat en l’interior de la cavitat amb 
una nova capa de pedres i blocs. Es tracta de 
la capa 10b. Aquesta caiguda va motivar l’ar-
rossegament de materials, entre els quals les 
inhumacions de la capa 11a1. No queda clar 
en quin moment es reinicia la sedimentació a 
l’interior de la cavitat. No obstant això, sembla 
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clar que aquest moment no pot ser llunyà del 
de despreniment. Som a la capa 10. Els ma-
terials d’aquesta capa, així com els de la capa 
9k1 (caiguda puntual de blocs de la paret sud-
oriental de la cova), conformen el neolític 
postcardial 2 (NP2).

En paral·lel, a la terrassa exterior del jaci-
ment —una depressió doliniforme en època 
postcardial— es forma un horitzó de base 
molt carbonatat, que, per acció climàtica, fa 
una precipitació i s’endureix fins al punt que 
pot allotjar 3 sitges que pertanyen a un estadi 
posterior (Edo et alii, 1991; 1992). Aquest ho-
ritzó necessità d’un mínim de 400-500 anys 
per formar-se (Canalies et alii, 1991). Si tenim 
present que tant l’horitzó com les sitges són 
d’adscripció postcardial, haurem de convenir 
que la seva excavació es va fer durant el deno-
minat NP2, mentre que la formació de l’horit-
zó es va fer entre els denominats NP0 i NP1a.

Per a aquest episodi només disposem de 
dues datacions de carboni 14 (5279 ± 31 BP 
i 5075 ± 40BP), ja que dues de les que tenim, 
encara que pertanyin a la capa 10b, es corres-
pondrien amb l’NP1b, pel fet que han estat 
fetes sobre os humà i són homologables a les 
datacions de la capa 11a1.

  L’episodi sepulcral del neolític 
mitjà i de Can Sadurní

A partir dels darrers resultats d’excavació (Edo 
et alii, 2016; Edo et alii, en premsa (d)) creiem 
factible intentar una reconstrucció dels fets i 
successos esdevinguts a l’interior de la cavi-
tat durant l’episodi NP1b, en el qual fou usada 
com a espai funerari. Es tracta d’un conjunt 
d’inhumacions primàries successives diposi-
tades dins d’un hipogeu, la cavitat natural, a 
manera de gran panteó. La durada d’aquest 
episodi funerari es pot xifrar en uns 300 anys 
(4450-4150 cal BC).

L’espai de partida

A mitjan v mil·lenni (4450 cal BC) la gran sala 
interior de la cavitat contenia un con de sedi-

mentació provocat per dos grans col·lapses an-
teriors (capes 18 i 11b), els despreniments dels 
quals es van dipositar en forma semicònica. 
Durant els períodes intermedis, l’espai entre 
el con i la paret nord del jaciment va anar sent 
omplert per aportacions eòliques i pluvials, 
així com per accions antròpiques en forma de 
remodelacions parcials de la cavitat i del seu 
sediment atenent a l’ús efectuat (Fig. 5.1).

La capa 11a4 és una capa producte de la re-
activació del col·luvió amb un increment de la 
taxa de sedimentació derivada de l’estabulació 
d’ovins. A la zona de contacte entre la capa i la 

Figura 5. Reconstrucció del model funerari del 
neolític mitjà I de Can Sadurní. 1. Con de dejecció. 
Capa 11a4. 2. Primera fase d’inhumacions. UE 11a3. 
3. Col·lapse exterior. Capa 11a2. 4. Segona fase 
d’inhumacions. 5. Acció del col·luvió. Capa 11a1. 
6. Col·lapse exterior. Capa 10b. 7. L’inhumat en 
posició fetal, lligat de mans, braços, cames i peus. 8. 
L’embolcall funerari. 9. L’embolcall funerari dipositat 
amb l’aixovar funerari col·locat. 10. L’individu INH1. 
Al fons, l’INH2. 11. L’individu INH2. 12. Els individus 
INH1 i INH2 dipositats a la vora preparada del talús 
del con de dejecció, d’esquenes a la paret nord i de 
cara a l’entrada de la cavitat
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paret nord de la cavitat, hi ha un espai obert 
d’uns 40 cm en el qual s’aprecia la disposició 
cònica dels sediments. Durant l’NP1a, entre el 
con ocupat per la capa 11b i aquest espai obert 
es produeix la sedimentació de la capa i la seva 
explanació per aprofitar millor l’estabulació. 
Les dades arqueobiològiques apunten a un ús 
de l’espai durant tot l’any (Saña et al. 2015) 
fet que indica que l’ús de la cavitat, previ a les 
inhumacions, era de caràcter permanent (Edo 
et alii, 2016; Edo et alii, en premsa (d)).

La primera fase d’inhumacions

Aprofitant aquesta plataforma, la comunitat 
neolítica de la cova inicià el dipòsit dels seus 
finats des del punt més proper a l’entrada de la 
cova fins al més allunyat, en ordre cronològic, 
seguint l’arc del con de sediment, situant cada 
inhumació a un metre de l’anterior, en posició 
fetal, el cap dirigit a occident, els peus a orient i 
la cara al migdia, també a l’entrada de la cova, 
i donant l’esquena a la paret nord. És el que 
anomenem UE11a3. Els inhumats no van ser 
enterrats, ni tan sols coberts de pedres o terra, 
només van ser dipositats directament sobre el 
terreny. A aquesta fase atribuïm les inhumaci-
ons INH4, INH2 i INH1 (Fig. 5.2).

Immediatament després del dipòsit del 
darrer inhumat (INH1) d’aquesta fase (4350 
cal BC, aproximadament), es produí un nou 
col·lapse (capa 11a2), molt més feble que els 
anteriors, que cobrí les mortalles i protegí la 
integritat dels esquelets que es conservaren 
enterament en connexió. L’acció directa dels 
blocs sobre els ossos i sobre el farcell funerari 
confirma que els individus no van ser enter-
rats, sinó tan sols dipositats en l’espai prèvia-
ment terraplenat (Fig. 5.3). 

La segona fase d’inhumacions

La comunitat neolítica segueix inhumant els 
seus difunts sobre l’espai creat que sedimen-
ta de manera accelerada (capa 11a1) i cobreix 
ràpidament la capa 11a2. Edafològicament es 
tracta d’un sediment amb graves i llims sor-

rencs i és on resideix el gruix del dipòsit fune-
rari. Les inhumacions, gràcies a la sedimenta-
ció de la capa 11a1 i a la consegüent ampliació 
de l’espai, s’expandeixen fins gairebé la meitat 
de l’àrea d’intervenció (Fig. 5.4). L’acció del 
col·luvió, d’altra banda, tendeix a moure els 
esquelets i els seus aixovars, que per acció de 
l’aigua van deixant d’estar en connexió i es dis-
persen, tot i que mantenen moltes connexions 
parcials dels seus ossos (Fig. 5.5). Atribuïbles a 
aquesta fase són les inhumacions INH3, INH5, 
INH6 i INH7. 

El final de la fase sepulcral

En un moment proper al 4150 cal BC, es pro-
dueix un nou accident tafonòmic. La cornisa 
de la cova torna a enfonsar-se i una nova capa, 
aquest cop de grans blocs i graves barrejades 
amb sorres llimoses s’estén per tota la cavitat. 
Es tracta de la capa 10b, que torna a adoptar 
forma cònica. L’espai entre el talús del con i la 
paret nord de la cova queda farcit, finalment, 
per la capa de pedres i blocs. En una mateixa 
cota, en un espai de 60 cm de longitud, convi-
uen quatre capes formades en els darrers 500 
anys.

La caiguda de blocs i pedres arrossega els 
últims inhumats, i els seus esquelets i aixovars 
es barregen amb graves i pedres (Fig. 5.6). Im-
mediatament, tornà a reactivar-se el col·luvió i 
les pluges i l’acció eòlica provocaren una nova 
sedimentació de graves, llims i petits blocs, que 
ompliren els espais interblocs de la capa 10b i 
crearen la capa 10. Aquest és el motiu pel qual, 
si bé la formació de la capa 10b s’ha d’atribuir 
a l’NP2, la majoria de materials arqueològics 
hem d’atribuir-los a l’NP1b, ja que es tracta 
dels materials dipositats a la capa 11a1 arros-
segats per la caiguda de blocs de la capa 10b i 
que han quedat entre els blocs d’aquesta capa.

El tractament del difunt

Les posicions dels dos inhumats excavats sen-
cers (INH1 i INH2) (Fig. 5.12) són gairebé 
idèntiques: alineats l’un darrere l’altre, seguint 
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el perímetre del con de sedimentació, posició 
fetal, orientació WE, mirada al migdia i esque-
na donant a la paret nord (Edo et alii, 2016; Edo 
et alii, en premsa (d)). En altres casos, malgrat 
que no estiguin completament connectats o no 
es disposi de la totalitat de l’individu (INH 3 
i INH 4), la posició dels ossos trobats permet 
deduir les mateixes posicions. D’altra banda, la 
posició dels peus de l’INH1, l’INH2 i l’INH4, 
així com el grau de tancament de cames i bra-
ços de l’INH1 i l’INH2 permeten deduir l’ús 
de corretges o cordes per mantenir la posició 
fetal del difunt (Fig. 5, del 7 a l’11).

Aspectes a tenir en compte són l’estat del 
cap de l’INH2, multifracturat per acció de la 
caiguda d’un bloc; el lleuger capgirament en 
direcció nord del tors de l’INH1, probablement 
provocat també per l’empenta de caiguda d’un 
bloc. Tant l’una com l’altra observacions con-
firmen que els cadàvers no van ser enterrats ni 
coberts per pedres o terra en el moment de la 
seva inhumació i que la falta d’aquest suport 
o protecció motivà aquestes petites variacions 
de posició.

Si afegim la posició de les restes de l’aixo-
var de l’INH1, amb el vas ceràmic fragmentat 
i dispers com si hagués sofert una explosió, i els 
ossos de les diferents porcions de cabra ofre-
nada rodats per sobre del difunt, convindrem 
que és possible que el difunt disposés d’una 
mortalla funerària a manera de sudari, forta-
ment subjectada.

L’aixovar 

Sols hi ha 2 individus als quals podem associ-
ar directament un aixovar concret. El primer, 
l’INH1, presenta tot l’aixovar al complet, un 
vas ceràmic d’estil Montboló i dues ofrenes 
de porcions escollides d’ovicaprí. Ens trobem 
davant d’un aixovar sobri i concís que aporta 
pocs elements de coneixement sobre les ca-
racterístiques socials del finat. La posició de 
les restes d’aixovar sembla indicar que estava 
disposat estès sobre la mortalla del difunt, a 
banda d’informar-nos sobre la seva pròpia 
existència. La manca d’alguns dels fragments 
ceràmics del vas indica, alhora, que el vas no 

era dins el farcell funerari sinó fora, ja que si 
hagués estat dins el seu esberlament no hau-
ria implicat pèrdua de fragments, com així ha 
estat.

És diferent el cas d’un dels vasos ceràmics 
associats a l’INH5. Es tracta del conegut frag-
ment en el qual es trobaren evidències de 
fermentació de cervesa que resultaren ser les 
més antigues trobades a Europa (Blasco et alii, 
2008). Malgrat que, atesa la situació de l’INH5 
a la capa 11a1, sols es pot parlar del fragment 
de vas com d’aixovar associat a l’individu, la 
connotació que té el contingut del vas dimen-
siona la seva importància. Ens situa, igual que 
amb l’INH1, en el sosteniment alimentari com 
a element substancial de l’aixovar d’acompa-
nyament del difunt. Pot arribar a situar la in-
gesta de cervesa com a part del banquet ritual 
d’acompanyament o la vigília del difunt, igual 
que el fet que siguin parts escollides de la cabra 
les que es col·loquen també com a acompa-
nyament suggereix la possibilitat, no confir-
mada en aquest cas (INH1), de compartició 
de la mateixa ofrena entre difunt i familiars i 
amics presents a la vigília i el banquet ritual. 
En tot cas, sembla que les troballes materials 
d’aquestes capes (10b i 11a1) suggereixen per la 
seva qualitat i tipologia que són considerades 
dins del rang d’elements d’aixovar. I, per això, 
és possible que la relativa abundància d’objec-
tes que s’inscriuen en la categoria d’objectes de 
prestigi, respongui a aquest episodi funerari 
del jaciment (Fig. 6 i 7).

La vetlla i el banquet ritual

Tot i no haver-ne trobat proves fefaents i a 
manca d’una anàlisi espacial del seu entorn, 
la presència de 2 estructures de combustió 
suggereix la possibilitat d’una relació entre es-
tructures i inhumats, relació només possible, 
segons el nostre parer, si està lligada a les ceri-
mònies de vetlla i restauració dels presents en 
el dipòsit del cadàver, alhora que l’estructura 
de combustió probablement tenia un caràcter 
profilàctic per allunyar les olors producte de la 
descomposició dels cossos dipositats anterior-
ment en la sepultura. 
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Figura 6. Aixovars de la fase funerària del neolític 
mitjà I de Can Sadurní. 1 i 2. Vasos ceràmics d’estil 
Molinot. 3, 4 i 5. Vasos ceràmics d’estil Montboló

Figura 7. Aixovars de la fase funerària del neolític 
mitjà I de Can Sadurní. Denes i penjolls de variscita, 
braçalets de petxina, ocres, destraletes,  làmines i 
puntes de sílex, utillatge ossi, idolets en ceràmica i 
os són els elements acompanyants de la ceràmica

Com ja s’ha dit, la presència de porcions es-
collides de dues cabres al parament de l’INH1 
afavoreix la possibilitat que la resta d’aquestes 
cabres fos consumida en el banquet ritual de 
vetlla, la qual cosa pretenem inferir mitjançant 
l’anàlisi espacial de la fauna de la UE11a3 i la 
capa 11a1. També es pretén esbrinar si la de-
posició de mandíbules de cabra entre cada un 
dels inhumats (INH4-INH2-INH1-INH3) for-
ma part d’algun gest ritual o es deu únicament 
i exclusivament a la casualitat o, d’altra banda, 
si formen part dels mateixos individus faunís-
tics usats en l’aixovar. D’altra banda, es pretén 
comprovar si el vas de l’INH1 ha contingut, tal 
com va passar amb el got de l’INH5, cervesa o, 
en tot cas, algun altre aliment o beguda. 

Tots aquests aspectes reunits semblen al-
birar la presència d’un ritual senzill, però es-
piritualment potent, al qual es podria afegir 
la presència de la figureta de l’Encantat que, 

si se’n pogués demostrar la contemporaneï-
tat amb el moment sepulcral, podria arribar 
a tenir connotacions en l’àmbit espiritual del 
ritual esmentat.

Un ritual d’acompanyament i vigília del 
difunt amb una llar en què es podien haver 
condimentat i consumit aliments i begudes 
que podien haver estat compartits en forma 



Edo, M. [et al.] • Can Sadurní 93

d’aixovar amb el difunt. Un ritual que, a ho-
res d’ara, continuem analitzant a la llum de les 
troballes dels darrers dos anys i dels quals avui 
estem mostrant les investigacions preliminars.

  El model funerari de Can Sadurní 
en el context de la Catalunya 
peninsular i transpirinenca 

La cova de Can Sadurní disposa, potser, d’una 
de les estratigrafies més completes del neolític 
mitjà inicial del Mediterrani nord-occidental. 
Els gairebé 800 anys de durada del període 
estan presents en tots els seus episodis en el 
registre estratigràfic i queden reflectits en la 
cronologia absoluta.

Un dels episodis d’aquest registre correspon 
a la utilització funerària de la cavitat com a 
sepultura col·lectiva, aproximadament entre 
4450 i 4150 cal BC. Aquesta utilització repre-
senta una fita dins el món funerari del neolític 
mitjà inicial, no perquè no hagin estat trobades 
altres sepultures col·lectives en altres jaciments 
del període, sinó per la qualitat amb què el ja-
ciment ha protegit la informació arqueològica 
i la claredat meridiana que aquesta ha aportat 
al debat sobre l’inici de la pràctica ritual de les 
sepultures col·lectives.

D’altra banda, des d’un punt de vista cultu-
ral, la comunitat neolítica de Can Sadurní tes-
timonia com, durant tot el període, dos estils 
ceràmics (Molinot i Montboló), que per alguns 
han servit per marcar horitzons culturals, con-
viuen, amb les seves evolucions i alts i baixos, 
en el jaciment. Això permet que aquest serveixi 
de referent tant als jaciments adscrits al Grup 
Montboló, com als que ho estan al neolític 
antic evolucionat postcardial fàcies Molinot, 
o el que és el mateix, que serveixi de referent, 
durant el neolític mitjà I, des del Rosselló fins 
al País Valencià.

En concret, quan fem referència al món se-
pulcral autors com Alain Beyneix expressen 
que durant el neolític mitjà inicial “al Rosselló 
es confirma una voluntat manifesta de reagru-
par en un sol lloc els cadàvers dels difunts. Fins 
a tal punt que les coves sepulcrals del Grup 

de Montboló (Balma de Montboló, Cauna de 
Bellestar, Cova de Montou) constitueixen ve-
ritables sepultures comunitàries i reuneixen en 
un espai limitat, sense cap estructura funerària 
individual, els finats d’un mateix grup, com-
portament que expressa, sense cap dubte, l’es-
treta solidaritat dels vius” (Beyneix, 2002: 631).

Per la seva banda, Juan Francisco Gibaja, 
sense fer esment a Beyneix, arriba a una con-
clusió semblant “... la presència d’espais con-
crets destinats als enterraments. És a dir, apa-
reix la concepció de la necròpolis com un lloc 
seleccionat per la comunitat per inhumar els 
seus morts. Si bé som davant llocs socialment 
reconeguts per la seva finalitat funerària, fins 
al moment les poques distribucions espacials 
realitzades a visu semblen apuntar que no hi 
ha diferències espacials pel que fa a determi-
nades sepultures, ja sigui pel sexe i l’edat dels 
individus enterrats, per la quantitat i qualitat 
de l’aixovar dipositat, etc.” (Gibaja, 2004).

És cert que, durant aquest període, es pro-
dueixen diferents manifestacions, expressions, 
del fet funerari, però és innegable que la ten-
dència a crear aquests espais funeraris ja ha 
fructificat i aquests apareixen pertot arreu en 
els diferents àmbits.

Amb datacions molt antigues per al període 
i amb forquilles de fiabilitat molt àmplies, però 
clarament en la primera meitat del v mil·lenni, 
a la zona de Tavertet (Osona) es desenvolupa 
un tipus de manifestació d’aquesta intencio-
nalitat de reunir, a l’empara d’una limitació 
espacial, les inhumacions d’una comunitat. La 
necròpolis de túmuls amb càmera de Tavertet 
(Font de la Vena, Padró II, Padró III, Collet 
de Rajols) s’inscriu en l’inici del megalitisme 
neolític català de l’interior (Molist et alii, 1987) 
(Cruells et alii, 1992). Les ceràmiques presents 
a les diferents cambres situen el fenomen en el 
neolític mitjà I, el fòssil director dels quals és 
l’estil Montboló.

També, a la desembocadura de l’Ebre, a la 
primera meitat del v mil·lenni es troben les 
primeres inhumacions (hipogeus, cistes o fos-
ses amb túmul) que configuren diverses ne-
cròpolis (Barranc d’en Fabra, Mas de Benita, el 
Pla d’Empúries, Masdevergenc) (Bosch et alii, 



Edo, M. [et al.] • Can Sadurní 94

2003). Totes han estat atribuïdes al neolític an-
tic epicardial, encara que apareixen materials 
d’estil Molinot, fet que concorda amb la cro-
nologia absoluta.

Atribuïda al neolític antic, tot i que, segons 
el nostre parer, s’hauria d’adscriure al neolític 
mitjà I, Ca l’Estrada, a Canovelles (Vallès Ori-
ental), és una nova necròpolis d’enterraments 
individuals, dels quals no va arribar a apreci-
ar-se l’estructura contenidora, amb datacions 
ja més precises (5740 ± 40BP) (Subirà et alii, en 
premsa) que ens porten a mitjan v mil·lenni, 
i que constitueix l’arrel de les nombroses ne-
cròpolis del darrer quart del v mil·lenni, dis-
seminades a partir del Llobregat (Timba d’en 
Barenys (5240 ± 160BP); Hort d’en Grimau 
(5250 ± 65BP i 5270 ± 65BP); Sant Pau del 
Camp (5160 ± 130BP); Pujolet de Moja (4990 
± 70BP)) i encara amb enterraments individu-
als com els de Pou Nou i el sepulcre 1 de Can 
Tintorer, tots atribuïbles a l’horitzó postcardial 
ja a les acaballes del neolític mitjà I.

Tanmateix, el que a nosaltres ens interes-
sa és el que passa en aquest període amb les 
sepultures col·lectives en cova. Les datacions 
BP més antigues corresponen a dos dels tres 
nínxols de la cova de l’Avellaner (Girona): 5920 
± 180BP (5230-4545 cal BC) per al nínxol 1 i 
5830 ± 100BP (5055-4444 cal BC) per al nín-
xol 2, ambdues amb una forquilla d’incertesa 
massa àmplia, a més de tractar-se de datacions 
fetes sobre carbó a la base de la cavitat. Tot i 
això, ja comencen a observar-se els trets co-
muns de totes les sepultures en cova del perí-
ode: esquelets sense posició reconeguda, però 
amb indicis perquè els autors de l’excavació 
pensin que estan encongits i d’esquena a la pa-
ret. Els tres nínxols acullen individus d’edats 
diferents, sense cap tipus de distinció de sexe 
ni d’edat. S’interpreta que les inhumacions són 
de tipus primari i successiu. La fauna, sencera 
o en porcions escollides, es converteix en un 
dels elements essencials de l’aixovar (Bosch et 
alii, 1987). La comunitat que va fer inhumaci-
ons a la cova de l’Avellaner devia pertànyer a 
una cultura de tipus postcardial que devia in-
cloure ja ceràmiques de tipus Montboló (Bosch 
et alii, 1987).

Sense datacions publicades i sols amb una 
apreciació basada en els materials i que ens 
situaria en el canvi de mil·lenni (vi-v) i una 
adscripció al neolític antic epicardial (Bosch, 
1985) a l’Espai III de la Cova del Pasteral (la 
Selva, Girona) s’ha considerat l’existència d’un 
espai funerari que acollí 9 inhumats (sis adults, 
un adolescent i dos infantils). No queda clara 
la posició dels esquelets, però també sembla 
que, en origen, la inhumació va haver de ser 
primària i successiva, i igual que a l’Avellaner, 
no hi ha distinció ni de sexe ni d’edat (3 in-
dividus masculins, 1 de femení, 1 adolescent, 
1 infantil de 4-6 anys i 1 infantil menor d’1 
any) per utilitzar l’espai funerari. A la vega-
da, cal destacar, també, la presència de cerà-
miques Montboló en l’anomenat Espai II, que 
són atribuïdes per l’autor al final del neolític 
antic (Bosch, 1985: 34).

A la cova de les Grioteres (Vilanova de Sau, 
Osona), l’anomenada Galeria 11 va ser utilitza-
da com a hipogeu per al dipòsit primari i suc-
cessiu d’una vintena d’individus. S’hi va cons-
tatar la gran dispersió de les restes humanes 
que, a més, es presentaven molt fragmentades. 
Molts dels ossos apareixien cremats i és remar-
cable la presència de porcions de fauna (ovella, 
cabra, cérvol i bou) en tant que elements inte-
grants de l’aixovar. La demografia que presenta 
la galeria sembla coherent i conseqüent amb 
un seguit natural de decessos (Castany, 1992). 
Individus masculins, femenins i infantils han 
estat inhumats i reunits sense distinció de sexe, 
edat o rang en la mateixa galeria o sepultu-
ra. Els materials ceràmics pertanyen a l’estil 
Montboló, amb presència inclosa de nanses 
tuneliformes verticals. La datació que Castany 
ofereix es va fer sobre carbó vegetal i el resultat 
(5280 ± 90BP) és coherent amb les altres dades 
obtingudes.

A l’altra banda dels Pirineus, hi ha presèn-
cia de restes humanes a la balma epònima de 
Montboló (Guilaine, 1974) i a la cova de Mon-
tou (Ponsich et alii, 1990), jaciments que pre-
senten una llarga sèrie de materials del grup de 
Montboló. Des de la nostra òptica, però, el més 
interessant és la Cauna de Bellestar (Claustre et 
alii, 1993), on el dipòsit funerari d’una trente-
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na d’individus acompanyats d’un ric mobilia-
ri ceràmic a la sala VII acredita la hipòtesi de 
l’adopció de la tomba col·lectiva en cova per les 
comunitats del neolític mitjà I, independent-
ment de les manifestacions ja relatades. També 
és remarcable la constatació del triangle de re-
lació sepultura col·lectiva – Montboló – cova. 

Amb una datació sobre os humà de 5640 ± 
120BP (4780-4820 i 4286-4245 cal BC) tenim 
una sepultura col·lectiva gairebé contemporà-
nia a la primera fase de Can Sadurní, que es 
presenta a la sala més profunda de la cavitat 
(VII), la que rep tota les aportacions pluvials 
i eòliques de la cavitat. El sediment d’aquesta 
sala està definit, com a Can Sadurní, per un 
semicon de dejecció.

Entre l’inici de la segona meitat del V mil-
lenni i el final del seu tercer quart, es van anar 
dipositant en aquesta sala una trentena d’in-
dividus (15 adults, 13 nens i 4 adolescents) que 
reflecteixen, també, una demografia coherent 
amb una sèrie natural de defuncions. Segons 
Claustre, cal descartar la hipòtesi d’una catàs-
trofe natural a l’origen de la sepultura (Claus-
tre et alii, 1993: 91).

El dipòsit funerari fou trobat a la sala VII a 
uns 10 m de profunditat. Es tracta d’una càme-
ra subcircular d’uns 5 m de diàmetre amb una 
superfície de 20 m2. “El sostre, baix, confereix 
a l’espai una atmosfera tancada. En el moment 
de fer la troballa, l’emoció va haver de ser gran 
a la vista de les ceràmiques senceres ocupant 
la superfície de la sala: catorze gots disposats 
en corona, alguns dels quals fins i tot en peu. 
Uns estan enterrats fins a la boca, mentre que 
altres emergeixen clarament del nivell del sòl. 
La superfície del sòl té un aspecte turmentat. El 
sediment està en segons quins llocs craquelat, 
retret, encrostat, com el que s’observa després 
de diverses fases d’humitat i sequera. Entre les 
ceràmiques es distingeixen ossos humans que 
despunten sense massa ordre”. Aquesta és una 
síntesi de la descripció que Françoise Claustre 
(Claustre et alii, 1993; 48) fa del moment de la 
trobada.

La descripció segueix: “Els esquelets dels 
inhumats apareixen dislocats. Les connexi-
ons anatòmiques estrictes són excepcionals i 

s’observen desplaçaments i barreges d’ossos. 
Aquests es troben sencers, però molts estan 
fracturats. Totes les peces esquelètiques estan 
representades, encara que els esquelets estan 
molt incomplets”. (Claustre et alii, 1993; 52). 
No podríem fer millor la descripció del que 
nosaltres trobem a la capa 11a1 de Can Sadur-
ní.

A Bellestar (en francès, Bélesta), l’equip 
arqueològic va investigar els motius d’aques-
ta disposició, i les anàlisis sedimentològiques 
van indicar arribades d’aigua procedents de 
les galeries superiors de la cavitat posteriors al 
dipòsit de cadàvers. Es va plantejar la hipòtesi 
d’una elevació de les precipitacions durant la 
fase atlàntica. Es tracta de la mateixa situació 
que es produeix a Can Sadurní amb la reac-
tivació del col·luvió de la capa 11a1. Aquí es 
disposa, a més, d’una anàlisi sedimentològica 
a la terrassa exterior que ens indica que durant 
els primers cinc-cents anys de període post-
cardial, en plena fase atlàntica, es va produir 
un increment de precipitacions que conduí a 
la creació, per sedimentació i recarbonatació, 
del sediment de l’horitzó D, continent de les 
sitges d’emmagatzematge d’NP2 (Canalies et 
alii, 1991).

Un altre paral·lelisme entre la sepultura col-
lectiva de Bellestar i la de Can Sadurní és que 
els inhumats són dipositats seguint l’arc de cer-
cle que marca el con de sediment (Fig. 8.2). La 
informació indica que van ser dipositats d’es-
quena a la paret del fons de la sala i amb la cara 
mirant a l’entrada. No hi ha dades suficients, 
segons els autors, per intentar reconstruir la 
disposició original dels cossos a excepció d’un 
sol cas (individu 23) que es trobava situat en 
posició estirada (decúbit dorsal), fet que indica 
que el tractament del cadàver fou diferent al de 
l’INH1 de Can Sadurní. Igual que a Can Sa-
durní, no hi ha cap tipus d’estructura d’aïlla-
ment que separi una inhumació de la següent. 
En molts casos sembla com si un individu ha-
gués estat dipositat damunt de les restes d’un 
altre anterior. També l’efecte del col·luvió pot 
haver ajudat a l’apilament dels ossos a la zona 
de la paret del fons de la sala. La repartició 
en corona dels vasos ceràmics aprofitant els 
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espais entre grups d’ossos també ens informa 
en aquest sentit (Fig. 8.1). També cal destacar 
que tant nens com adolescents i adults estan 
barrejats sense cap privilegi.

Hem deixat per al final l’anàlisi i compa-
ració entre dos jaciments que si bé podrien 
arribar a interpretar-se com radicalment dife-
rents pel que fa al patró d’assentament, resul-
ten fascinantment pròxims quant al seu ritual 
funerari. Es tracta de Can Sadurní i de la ne-
cròpolis de la Caserna de Sant Pau del Camp 
(Barcelona), distants entre si uns 20 km.

Sant Pau del Camp acredita quatre episo-
dis d’assentament, dos dels quals de l’edat del 
bronze i dos neolítics. Entre els darrers, hi ha 
un hàbitat del neolític antic cardial final, do-
cumentat a partir de fosses en sitja, i d’altra 
banda, una necròpolis situada, segons els au-
tors, en un neolític antic evolucionat postcar-
dial tipus Molinot (Molist et alii, 2012; 449) i 
que, segons les datacions i el que passa a Can 
Sadurní hem de considerar que pertany a les 
acaballes del neolític mitjà I.

D’altra banda convé no barrejar els elements 
que els autors defineixen per a cada un dels 
assentaments. Centrant-nos en la necròpolis 
postcardial, l’única datació coneguda (5160 ± 
130 BP; 4250-3799 cal BC) se situa en la se-
gona fase d’inhumacions del neolític mitjà I 
de Can Sadurní; observem com aquests autors 
la consideren expressament com a necròpolis 
i, en conseqüència, hem d’interpretar que les 
estructures de combustió detectades hi perta-
nyen i, per tant, no han de ser considerades 
com a estructures domèstiques, tot i la man-
ca de concreció en aquest aspecte. Si a això 
afegim que han estat trobades 23 sepultures 
individuals i una de doble alhora que 26 es-
tructures de combustió, podem convenir que 
és més que probable la relació entre estructura 
de combustió i estructura funerària tal com 
estem observant a Can Sadurní, la qual cosa 
comportaria que aquesta part del model fune-
rari podria tenir el suport dels documents de 
tots dos jaciments.

Pel que fa al tractament del cadàver, també 
hi podem observar dos aspectes coincidents 
que donen suport a punts concrets de la hipò-

Figura 8. Cauna de Bellestar (Rosselló). Troballa 
in situ de l’espai funerari. 2. Cauna de Bellestar. 
Disposició de les inhumacions a la sala VII, segons 
F. Claustre. 3 i 4. Comparativa de les torsions dels 
peus dret de l’individu E18 de Sant Pau del Camp (3) 
i esquerre de l’individu INH1 de Can Sadurní (4). 5 i 
6. Comparativa entre la posició de l’individu E18 de 
Sant Pau (5) i la del seu aixovar amb les de l’individu 
INH1 de Can Sadurní (6)

tesi de model funerari emprat. La torsió tant 
del peu esquerre de l’individu E18 de la Caser-
na de Sant Pau com la del peu dret de l’INH1 
de Can Sadurní són exactament iguals. Evi-
dentment no es tracta d’una casualitat ni d’una 
mala posició. Les dues torsions certifiquen l’ús 
de corretges o cordes per lligar i mantenir la 
posició fetal del difunt, tal com ja apuntàvem 
en la pròpia excavació (Fig. 8. 3 i 4).

Si observem els esquelets sencers dels matei-
xos individus i la posició dels vasos ceràmics 
convindrem que estan disposats igual i que la 
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interpretació sobre la col·locació de l’aixovar 
per sobre del farcell funerari podria també ser 
ratificada per l’E18 de la Caserna de Sant Pau 
(Fig. 8. 5 i 6).

Finalment, cal remarcar que, tot i ser con-
siderats enterraments del neolític antic evolu-
cionat postcardial, i que el material ceràmic 
pertany a l’estil Molinot, bona part dels ma-
terials són ceràmiques llises i brunyides amb 
decoracions arciformes o de bigotis, elements 
tots adscrivibles a l’estil Montboló, tal com 
succeeix a Can Sadurní en la mateixa cronolo-
gia, recordem, a les acaballes del v mil·lenni, la 
fi del neolític mitjà I. Aquesta verificació per-
met confirmar, també, la relació estreta que hi 
devia haver entre les dues comunitats, la qual 
cosa fa encara més creïbles les possibles con-
cordances entre els rituals funeraris d’ambdues 
necròpolis.

  Conclusions

D’acord amb les troballes de Can Sadurní i 
l’anàlisi de les altres cavitats amb sepulcres 
o hipogeus del V mil·lenni, sembla clar que 
les sepultures col·lectives en cova del neolític 
mitjà I, dins de l’horitzó cultural del neolí-
tic postcardial (Molinot/Montboló), s’orga-
nitzen en dipòsits individuals dels inhumats 
en un espai comú, al qual els membres de la 
comunitat accedeixen de manera segurament 
continuada; dipòsits en els quals s’efectua un 
cert tractament del cadàver, possiblement amb 
un ritual de vetlla del difunt, i en els quals no 
sembla que hi hagi distinció de rang per mo-
tiu de sexe ni d’edat, i que, com demostren les 
troballes, es tracta de veritables necròpolis en 
què les deposicions d’inhumats són coherents 
amb la paleodemografia del període. Tal com 
diu Nicolas Cauwe (Cauwe, 1999) “... un dels 
trets característics de les sepultures col·lectives 
és l’obligació que exigeixen als enterradors de 
freqüentar directament els cadàvers...”. Els 
individus de les comunitats postcardials de 
Can Sadurní, Bellestar, Grioteres... que han 
practicat les últimes atencions als difunts han 
pogut observar la descomposició i transfor-

mació d’altres cadàvers en la pròpia sepultura 
i han conviscut amb això, sense que els hagi 
representat un problema. En concret, a Can 
Sadurní, sembla haver conviscut la sepultura, 
en funcionament a l’interior de la cavitat, amb 
la comunitat assentada a l’entrada i la terrassa 
exterior del jaciment.

La principal aportació de la fase sepulcral de 
Can Sadurní al període és la confirmació que 
aquestes són sepultures amb deposicions de 
caràcter primari successiu, amb els individus 
dipositats, segons una norma ritual preesta-
blerta, amb un tractament concret del cadàver 
i amb la possibilitat de l’existència d’un ritual 
post mortem de vetlla i acompanyament del di-
funt durant unes hores o dies.

Després de la convivència demostrada a Can 
Sadurní entre els dos estils ceràmics (Molinot 
i Montboló) durant tota la durada del neolí-
tic mitjà I, resulta anacrònic parlar de Grup 
Montboló d’una banda i de Grup Molinot 
de l’altra com si de dues cultures diferents es 
tractés. En la nostra opinió som davant de dos 
estils ceràmics que conviuen en un territori 
comú, el nord-est peninsular, i en un entorn 
cultural comú, en el qual s’estan teixint totes 
les bases econòmiques i socials que quedaran 
reflectides en la intensa i magnificent etapa que 
és el neolític mitjà II a les nostres contrades.

Caldrà penetrar en els secrets del període i 
els seus jaciments per esbrinar el perquè del fet 
que, en determinats jaciments, es trobi tan sols 
un dels tipus ceràmics i si aquesta circumstàn-
cia té relació amb el tipus de jaciment, fet que 
s’intueix per les diferents característiques dels 
vasos de cada un dels estils o, com és opinió 
d’alguns autors, es tracta de modes territorials, 
sent l’eix del Llobregat la confluència d’amb-
dues “modes”.

Can Sadurní confirma, també, que no hi 
ha una superposició cronològica entre els dos 
estils ceràmics, que ambdós són generats a 
partir d’arrels epicardials i que, a finals del v 
mil·lenni, resulta ja molt difícil discernir entre 
l’estil Montboló i l’estil sepulcres de fossa, ja que 
a diferència de l’estil Chassey que arriba a una 
evolució molt diferenciada respecte del Mont-
boló, l’estil sepulcres de fossa tan sols represen-
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ta una petita modificació dels tipus ceràmics 
respecte dels tipus Montboló del darrer quart 
del v mil·lenni.

La detecció del model funerari de Can Sa-
durní es tracta, a més, d’un element social afe-
git als econòmics que ja defensàvem (Blasco 
et alii, 1992; Blasco et alii, 2003; Edo et alii, 
2011; Edo et alii, 2012) per constatar que no es 
pot seguir parlant, almenys des de datacions 
calibrades a partir del segon quart del V mil-
lenni, de neolítics antics evolucionats. Ens tro-
bem clarament amb estructures econòmiques 
i socials que ja són del neolític mitjà, l’evolució 
de les quals desembocarà, en el que hauríem 
de començar a denominar neolític mitjà II, en 
la cultura de sepulcres de fossa a Catalunya i 
la cultura Chassey al migdia francès.
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Reinici dels treballs als jaciments del pleistocè 
inferior del complex d’Incarcal  
(Crespià, Pla de l’Estany): campanyes 2009-2013
Joan Madurell-Malapeira,a Bienvenido Martínez-Navarrob,c

  Introducció

Els jaciments del complex d’Incarcal foren des-
coberts a finals de la dècada dels seixanta del 
segle passat. Avui en dia, cinc dècades després 
de la localització de les primeres restes, les di-
ferents dolines del complex d’Incarcal cons-
titueixen un dels millors jaciments europeus 
per estudiar els grans mamífers de la meitat 
superior del pleistocè inferior. Tot i que les 
excavacions sistemàtiques iniciades el 1984, i 
que continuen avui en dia, s’han centrat bàsi-
cament en dues de les dolines que hi ha (IN-I 
i IN-V) els treballs que s’han fet en els últims 
anys han permès constatar la presència de més 
de quinze jaciments diferents en la superfície 
relativament reduïda de la pedrera de Cal Taco. 
El fet anterior en primer lloc, assegura la con-
tinuïtat del projecte per a les dècades següents 
i, en segon lloc, obre tota una sèrie d’interro-
gants per al futur pròxim.

Les dades de les quals disposem avui en 
dia permeten situar els jaciments del complex 
d’Incarcal en un interval cronològic entre fa 
1,5 i 1,2 milions d’anys, una època de certa 
estabilitat climàtica dominada a l’Europa me-
diterrània pels espais oberts, per una gran di-
versitat d’espècies de grans mamífers (Rook i 
Martínez-Navarro, 2010; Madurell-Malapeira 
et al., 2014) i sobretot, per l’arribada dels pri-
mers representants del gènere Homo a Europa 
(Carbonell et al., 2008; Toro et al., 2014). Dins 
d’aquesta tafocenosi amb una alta competència 
interespecífica entre les espècies de grans car-
nívors, l’arribada dels primers homínids a Eu-
ropa i el seu encaix o rol dins de la comunitat 
existent continua sent focus d’intensa polèmi-
ca (Rodríguez et al., 2012). És en el context an-
terior on cobren importància els jaciments del 
complex d’Incarcal: el registre excepcional de 
carnívors recuperat i la seva preservació excel-
lent ens han permès i permetran l’estudi de 
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la paleoecologia d’aquests grans depredadors i 
les seves relacions de competència o cleptopa-
rasitisme entre aquests i els primers homínids 
europeus.

Aquest treball representa la síntesi dels tre-
balls que s’han fet i les dades obtingudes en la 
tercera etapa d’excavació sistemàtica al com-
plex d’Incarcal (2009-2013). 

	 		 Situació	geogràfica	i	geològica

El complex de jaciments d’Incarcal està situat a 
l’interior de la pedrera de Cal Taco, al munici-
pi de Crespià, al nord de la comarca del Pla de 
l’Estany. S’hi accedeix a partir de la carretera 
de Besalú a Figueres, l’N-260, on al quilòmetre 
57 trobem un camí que ens condueix, en di-
recció cap al sud, a l’aflorament de la pedrera 
(Fig. 1).

Geològicament, el complex d’Incarcal es 
troba emmarcat dins de la conca lacustre de 
Banyoles-Besalú. Aquesta conca ocupa un ter-
ritori deprimit limitat per tres unitats geomor-
fològiques ben diferenciades: el Subpirineu al 
nord, la serralada Transversal a l’oest i al sud, 
i la depressió de l’Empordà a l’est. Estratigrà-
ficament, a la conca pròpiament dita es dis-

tingeixen tres unitats de nord a sud: el glacis 
de Maià de Montcal, el Pla d’Usall i la cube-
ta lacustre de Banyoles (Julià, 1977 i 1980). 
El complex d’Incarcal se situa en la primera 
d’aquestes unitats, en un substrat format majo-
ritàriament per les calcàries lacustres de la for-
mació Incarcal cronològicament corresponents 
a inicis del pleistocè inferior (ca. 2 Ma). Inter-
calades discordantment dins aquestes calcàries 
lacustres, s’hi localitzen unes dolines d’origen 
càrstic reomplertes de sediments argilosos que 
conformen els jaciments estudiats (Galobart, 
Maroto, 2003).

  Antecedents

El complex de jaciments fossilífers d’Incarcal 
fou descobert quan l’empresa homònima ini-
cià l’explotació de les calcàries lacustres de la 
pedrera de Cal Taco, a finals dels anys seixanta 
del segle passat. Erundino Sanz, assessor geo-
lògic de la pedrera, va recomanar la vigilància 
per part dels treballadors de la pedrera davant 
la possibilitat que apareguessin restes fòssils. 
Efectivament, aquestes restes van aparèixer 
dins les dolines de composició argilosa que hi 
havia intercalades entre les calcàries en explo-
tació. Entre els anys 1968-1969, Pere Quera, en-
carregat de la pedrera, va donar avís de l’apa-
rició dins les dolines de diverses restes fòssils. 

Erundino Sanz, conscient de l’interès cientí-
fic del descobriment, avisà el paleontòleg Josep 
F. de Villalta, a inicis dels setanta, de la impor-
tància de les troballes. Villalta i Ramón Julià, 
poc després, inicien els primers treballs cien-
tífics a la zona (Villalta, Vicente, 1972; Julià, 
Villalta, 1974; Julià, Villalta, 1984). Els primers 
treballs evidencien la presència d’un conjunt 
faunístic situat en una fase temperada del ple-
istocè inferior que, per la presència de restes 
de sorra volcànica que correlacionen amb les 
colades volcàniques de la Garrotxa, situen el 
jaciment a prop d’un milió d’anys d’antiguitat. 

Finalment, l’any 1984 s’inicien les primeres 
excavacions sistemàtiques al complex d’Incar-
cal. L’equip que s’encarrega de coordinar els 
treballs, liderat per Julià Maroto i Àngel Ga-
lobart, treballa a la zona en una primera etapa 

Figura	1. Localització geogràfica del complex 
d’Incarcal dins de la península Ibèrica
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entre 1984 i 1990, i publica els resultats ob-
tinguts en una monografia el 2003 (Galobart 
i Maroto, 2003). Posteriorment, s’efectua una 
segona etapa d’excavació centrada en el jaci-
ment d’Incarcal I entre 1999-2005. Finalment, 
l’any 2009 s’inicia la tercera etapa de treballs a 
la zona que és el motiu d’aquest treball.

  Treballs entre el 2009 i el 2013

L’inici d’aquesta nova etapa d’excavació al 
complex d’Incarcal volia assolir dos objectius 
principals: un context cronològic molt més 
precís per als diversos jaciments estudiats i 
informació de caire geològic i tafonòmic per 
tal d’esclarir l’origen de l’acumulació.

Els treballs fets durant les presents cinc 
campanyes d’excavació sistemàtica s’han 
centrat bàsicament en la dolina més ben co-
neguda del complex, Incarcal-I. Alternativa-
ment, s’han fet tota una sèrie de prospeccions 
geològiques i paleontològiques, tant dins de 
la mateixa pedrera de Cal Taco com en zones 
adjacents.

Els treballs s’iniciaren el 2009 a la dolina 
d’Incarcal-I. Prèviament a l’inici dels treballs 
es decidí utilitzar quadrícules d’1 x 1 metre 
per facilitar l’enregistrament de la informació 
espacial en lloc de les coordenades polars uti-
litzades en les dues etapes anteriors (Fig. 2A). 
Els treballs següents que calia fer de manera 
prioritària eren de caire geocronològic, per 
aquest motiu durant les campanyes del 2009 

Figura	2. A, Esquema de la situació de les quadrícules excavades a Incarcal I; B, presa de mostres 
magnetostratigràfiques; C, presa de mostres per ESR; D, presa de mostres per ESR-U-Th; E, sondatge a 
la quadrícula L4; F, sondatge a la quadrícula L4 on s’aprecia el contacte entre les calcàries excaixants i el 
reompliment d’argiles



Madurell-Malapeira, J.; Martínez-Navarro, B. • Incarcal 109

i el 2010 es procedí a fer un sondatge de 3 me-
tres de profunditat al centre de la dolina per 
tenir una columna estratigràfica de potència 
suficient per poder fer estudis magnetostra-
tigràfics. Aquests treballs els va fer, durant la 
campanya del 2010, el geòleg de la UAB Oriol 
Oms (Fig. 2B). Seguidament es planificà una 
datació absoluta amb ESR i U-Th tant a par-
tir de les restes faunístiques extretes com de 
mostres de sediment provinents de la dolina 
d’Incarcal-I. Atès l’alt cost econòmic d’aquesta 
tècnica, les analítiques no es pogueren fer fins 
a la campanya del 2013, quan Mathieu Duval 
del CENIEH (Burgos) es desplaçà a Crespià per 
tal de poder agafar les mostres pertinents (Fig. 
2C, D). 

Referent exclusivament a l’excavació siste-
màtica d’Incarcal-I, durant les cinc campanyes 
s’han efectuat tota una sèrie d’actuacions, tant 
per precisar el context geocronològic del jaci-
ment, com per esclarir l’origen de l’acumula-
ció. Durant les campanyes del 2009 al 2011 les 
feines se centraren a intentar assolir el límit 
inferior del reompliment de la dolina i a ca-
tegoritzar correctament la relació entre l’en-
caixant i les argiles pleistocenes en el sector 
est del jaciment (Fig. 3A, B i C). Tot i rebaixar 
prop de 4 metres de potència respecte a la cota 
inicial d’inici del 2009 a les quadrícules M i 
N11 mai no s’arribà a assolir el límit del reom-
pliment. L’excavació al límit est (quadrícules 
P a Q i 11 a 14) assolí el límit entre l’encaixant 
i les argiles pleistocenes i posà de manifest la 
verticalitat de les parets limítrofes i la major 
abundància relativa de restes paleontològiques 
a prop d’aquests límits que a la part central 
de la dolina. Les campanyes de 2012 i 2013 se 
centraren en l’excavació del límit sud de la do-
lina (quadrícules J a P i 4 a 14) per intentar 
constatar si els contactes geològics observats 
en el flanc est es corresponien igualment amb 
els del sud (Fig. 3D, E, F). Durant aquestes dues 
campanyes es va observar l’augment de l’abun-
dància relativa de restes en les quadrícules més 
properes al flanc oest, fet ja apuntat per Galo-
bart i Maroto (2003). De la mateixa manera es 
féu un sondatge amb retroexcavadora just al 
límit encaixant-argiles a la quadrícula L4; tot 

i aprofundir-hi més de 8 metres respecte a la 
cota inicial del 2009, no es localitzà el límit in-
ferior del reompliment (Fig. 2E, F). En els dos 
sondatges d’aquestes últimes 5 campanyes no 
es localitzà mai el límit inferior de les argiles 
pleistocenes, ara bé, les observacions geològi-
ques fetes al llarg de la pedrera de Cal Taco i 
a la potència que hi ha de calcàries lacustres 
de la formació Incarcal, permeten pensar que 
la potència màxima del reompliment pleistocè 
podria ser uns 12 metres respecte a la cota de 
2009. Aquests 12 metres correspondrien apro-
ximadament al límit entre els guixos eocens i 
les calcàries de la formació Incarcal a la zona 
propera a Incarcal-I.

Paral·lelament als treballs d’excavació, s’han 
fet tota una sèrie de prospeccions geològiques 
i paleontològiques, d’una banda per entendre 
millor la dinàmica de la conca durant el ple-
istocè inferior i de l’altra per localitzar nous 
jaciments. Els treballs s’han portat a terme a 
Sant Miquel de Campmajor, Besalú, Fontco-
berta, el Pla d’Usall, Esponellà, Sant Martí de 
Dosquers, Pedrinyà i Crespià. Durant aquest 
període s’han visitat tots els estanys/dolines 
que hi ha a la conca, tan actius actualment com 
en el passat, per clarificar el seu funcionament. 
Durant totes aquestes prospeccions, no s’han 
localitzat restes paleontològiques fora del ter-
me municipal de Crespià.

  Resultats

Les cinc intervencions paleontològiques que 
s’han fet a Incarcal-I (2009-2013) han permès 
de recuperar 456 restes fòssils en excel·lent es-
tat de conservació. Entre aquestes restes desta-
ca l’abundància de restes d’hipopòtam (15,8%) 
i tigre de dents de sabre (11,4%). Aquestes res-
tes se sumen a les 224 recuperades al període 
1999-2005 i a les 896 del període 1984-1990, de 
manera que fins al 2013 les restes recuperades 
a la dolina d’Incarcal I fan un total de 1.576. 
Durant les tres etapes d’excavació de la dolina 
els percentatges de representació de les dife-
rents espècies es mantenen més o menys cons-
tants amb una abundància del 18,3 % de restes 
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Figura	3. Intervencions paleontològiques a Incarcal-I la tercera etapa d’excavacions. A, intervenció del 2009; 
B, intervenció del 2010; C, intervenció del 2011; D, intervenció del 2012; E, intervenció del 2013; D, intervenció 
del 2013

d’hipopòtam (Fig. 4E), un 10,2 % de restes de 
tigre de dents de sabre (Fig. 4B, C) i un 9,5 % 
de restes de carnívor indeterminat (Fig. 4A). 
Ara bé, aquestes últimes intervencions a IN-I 
han permès la identificació de noves espècies 
de grans mamífers mai no descrites en aquesta 
acumulació. La llista faunística actual del jaci-
ment es compon de les espècies següents: Ho-
motherium latidens, Pachycrocuta brevirostrs, 
Lycaon sp., Canis mosbachensis, Carnivora in-

det., Mammuthus meridionalis, Hippopotamus 
antiquus, Bison sp., Bovidae indet., Megacerini 
indet., Metacervocerus cf. rhenanus, Caproleus 
sp., Stephanorhinus hundsheimensis i Equus al-
tidens (Fig. 4).

Les espècies anteriors de grans mamífers 
són comunes en una unitat biocronològica 
de finals del pleistocè inferior coneguda com 
a vil·lafranquià final (ca. 1,8-1,2 Ma; Rook, 
Martínez-Navarro, 2010; Madurell-Malapeira 
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Figura	4. Restes de macrovertebrats recuperades a Incarcal-I. A, nombre d’elements identificables 
per espècies recuperats en les tres etapes d’excavació a IN-I; B, elements postcranials d’Homotherium 
latidens	recuperats en la tercera etapa; C, hemimandíbula esquerra d’H.	latidens de la tercera etapa; D, 
copròlit i elements postcranials de Pachycrocuta brevirostris de la tercera etapa; E, elements postcranials 
d’Hippopotamus	antiquus de la tercera etapa. L’escala en totes les imatges és de 2 cm

et al., 2014). La morfologia de les espècies regis-
trades és molt similar a la de les documentades 
als jaciments de Venta Micena, Barranco León 
i Fuente Nueva 3 a la conca de Guadix-Baza (ca. 
1,6-1,2 Ma; Martínez-Navarro et al., 2010; Ros-
Montoya et al., 2012; Madurell-Malapeira et al., 
2014), per aquesta raó creiem que el jaciment 
d’Incarcal-I té una edat aproximada de ca. 1,5-
1,2 Ma i que és lleugerament més antic que les 
estimacions d’1 Ma que es van fer anteriorment 
(Galobart i Maroto, 2003). 

D’altra banda, les prospeccions geològiques 
i paleontològiques que s’han fet han permès 
la caracterització precisa del sistema de funci-
onament de les dolines d’Incarcal-I amb l’es-

tudi de diversos estanys/estanyols actuals. En 
concret, el veí estanyol de Can Vilar, situat a 
1,5 quilòmetres a l’oest de la pedrera, és un 
dels millors exemples localitzats per entendre 
el funcionament de les dolines d’Incarcal (Fig. 
5A, B, D). Tots els estanyols estudiats són pro-
ducte de dolines de col·lapse als nivells de cal-
càries lacustres de finals del pliocè i inicis del 
pleistocè inferior. Aquestes dolines o estanyols 
estan normalment situats topogràficament de-
primits respecte de la topografia del seu voltant 
i habitualment amb presència d’arbres gràcies 
a l’abundància d’aigua. El fet de trobar-se de-
primides topogràficament afavoreix sens dubte 
que funcionin com un col·lector tant de recur-
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sos hídrics com de possibles restes animals i 
vegetals que en els moments de precipitacions 
més o menys intenses serien transportades cap 
a l’interior. El fet anterior explicaria l’abun-
dància de restes a prop dels límits del reompli-
ment en els jaciments d’Incarcal I i V.

Paral·lelament a la recerca anterior, també 
s’han fet prospeccions a l’interior de la Pedrera 
de Cal Taco per tal de localitzar els jaciments 
de la part vella de la pedrera i altres jaciments 
nous. Els treballs de prospecció s’han comple-
mentat amb diverses hores de fotointerpretació 
d’ortofotomapes i fotografies aèries. Aquests 
treballs han permès la localització de diversos 
jaciments putativament fèrtils (Fig. 5C). 

Figura	5. A, estanyol de Can Vilar a l’hivern del 2013; B, estanyol de Can Vilar a la primavera del 2014; C, 
ortofotomapa de la Pedrera de Cal Taco amb les diferents dolines indicades; en blau les dolines que van ser 
destruïdes; en vermell, les que es conserven totalment o parcialment i en groc les dolines descobertes durant 
els treballs dels últims anys; D, localització de l’estanyol de Can Vilar a l’esquerra respecte de la pedrera de 
Cal Taco, a la dreta. Font dels ortofotomapes: Institut Cartogràfic de Catalunya

	 	 Perspectives	de	futur

Les feines que s’han fet en les últimes 5 in-
tervencions evidencien que els treballs que 
romanen per fer al complex de jaciments 
d’Incarcal són nombrosos. En primer lloc, les 
dolines d’Incarcal I, II i V contenen encara 
molta potència de sediment pendent de ser 
excavat, sediment del qual es té constància 
que és fèrtil en restes fòssils. Lluny de deixar 
de proporcionar sorpreses les últimes exca-
vacions han permès augmentar sensiblement 
la col·lecció fòssil disponible amb restes que 
completen el coneixement de les espècies re-
gistrades i s’han localitzat restes d’espècies 
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que fins ara no eren conegudes als jaciments. 
En segon lloc, la localització de diverses do-
lines noves a la pedrera de Cal Taco, gran 
part de les quals suposem que seran fèrtils 
en restes fòssils, certifica la continuïtat de les 
excavacions a la pedrera per molts anys. En 
tercer i últim lloc, els treballs continuaran per 
poder precisar una de les grans incerteses res-
pecte a les diferents dolines, la seva formació 
sincrònica o asincrònica. Aquest últim punt, 
d’una importància crucial, només es podrà 
resoldre amb noves datacions numèriques i 
relatives dels diferents jaciments.

Per tots els punts anteriors, creiem que la 
recerca feta al complex d’Incarcal és lluny de 
poder-se donar per acabada i que necessària-
ment ha de continuar durant el transcurs de la 
pròxima dècada. 

  Conclusions

Les cinc intervencions que s’han fet dins 
el tercer període d’excavacions al complex 
d’Incarcal han corroborat la ja coneguda 
riquesa d’aquests jaciments situats en unes 
cronologies crucials per entendre les pri-
meres dispersions humanes fora de l’Àfrica. 
Paral·lelament, els treballs que s’han fet han 
permès la precisió cronològica de les acumu-
lacions en edats properes a 1,5-1,2 Ma, i han 
servit per aprofundir en el coneixement de 
la paleobiologia de les espècies registrades i 
la localització de nous tàxons, per millorar 
el coneixement sobre els processos de la seva 
formació i per localitzar jaciments nous que 
poden proporcionar noves restes en un futur 
proper. 

La raresa relativa de jaciments paleonto-
lògics de cronologies properes a 1,4-1,5 Ma a 
l’Europa mediterrània i l’excepcional riquesa 
dels jaciments del complex d’Incarcal el con-
verteixen en un referent d’àmbit europeu per 
poder caracteritzar les tafocenosis de finals 
del pleistocè inferior. Aquesta importància i 
les nombroses incògnites que queden per cla-
rificar asseguren la continuació dels treballs 
paleontològics durant molts anys.
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  Introducció

Entre els anys 2012 i 2013 s’han fet diverses 
intervencions arqueològiques, i de diferents 
tipus, al nucli antic del municipi dels Prats 
de Rei (Anoia) motivades per un projecte de 
reurbanització dels carrers del nucli antic de 
la vila. Aquests treballs arqueològics han po-
sat al descobert nombroses restes que abracen 
una laxa diacronia des de l’ibèric antic fins a 
l’època moderna.

Les intervencions arqueològiques han estat 
executades bàsicament en dues fases. D’una 
banda, els arqueòlegs Dídac Pàmies (Ante-
quem, SL / CatPatrimoni, SL) i Iñaki Moreno 
(Àtics, SL) van dirigir el control arqueològic 
de les obres de reurbanització esmentades. 
D’una altra, i arran de la localització de restes 
durant el seguiment arqueològic de les obres 

esmentades, l’arqueòloga Natalia Salazar Ortiz 
(Universitat de Lleida) dirigí una excavació ar-
queològica preventiva en extensió dels vestigis 
descoberts a la plaça de la Mare de Déu del 
Portal, en el marc del projecte d’investigació 
que encapçala sobre l’origen i l’evolució de 
jaciment de Sigarra i del seu territori entre la 
prehistòria i l’època medieval.1

En conjunt s’han identificat diferents restes 
arqueològiques que es poden agrupar en set 
fases cronològiques diferenciades:
• Fase I: ibèric antic (segles vi-v aC)
• Fase II: ibèric ple (segles iv-iii aC)
• Fase III: ibèric final / romà republicà tardà 

(segles ii-i aC)
• Fase IV: antiguitat tardana (segles iv-viii)
• Fase V: època medieval (segles x-xiv)
• Fase VI: època moderna (segles xv-xviii)
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  Sigarra, segons les fonts antigues

El coneixement de l’existència de l’entitat 
municipal romana de Sigarra en el terme 
dels Prats de Rei (província de Barcelona, co-
marca de l’Anoia), el Municipium Sigarrense, 
es remunta a la fi del segle xviii, moment de 
la trobada en el lloc d’un conjunt rellevant 
d’inscripcions epigràfiques romanes d’època 
altimperial (Fita, 1906: 237-239; Pons, 1980; 
Fabre, Mayer, Rodà, 1984: 18 i 19). No obstant 
això, tot i que el grecoalexandrí Ptolemeu (s. 
ii) esmentava en la seva Geografia (Geog. II, 
6, 63) la població ibèrica de Sigarra, i que els 
primers indicis arqueològics van certificar el 
1972 l’antiguitat iberoromana de la vila, les 
escasses interpretacions científiques aventu-
rades llavors van descartar l’existència d’un 
enclavament ibèric d’entitat a l’arribada dels 
romans a la zona. Tanmateix, a la informació 
aportada fins ara per les fonts, tant epigràfi-
ques com textuals, s’ha afegit darrerament el 
coneixement de l’existència d’una seca ibèri-
ca que havia encunyat moneda de patró grec 
amb la llegenda indígena śikaŕa o śigaŕa entre 
finals del segle iii i inicis del ii aC. Encara 
que les monedes que s’han donat a conèixer 
fins ara (totes procedeixen de col·leccions pri-
vades) manquen de context arqueològic clar, 
s’afirma que van ser localitzades dins dels lí-
mits de la comarca catalana de la Segarra his-
tòrica, àrea geogràfica de la qual no només va 
formar part antigament els Prats de Rei, l’an-
tic municipium romà de Sigarra, sinó que hi 
va acabar donant el seu nom. La coincidència 
onomàstica de tots els topònims enumerats  
(śikaŕa o śigaŕa, Sigarra, Segarra) és eloqüent 
per si sola, de manera que l’evidència nu-
mismàtica de la seca de śikaŕa o śigaŕa està 
confirmant l’origen ibèric, amb anterioritat 
a l’aculturació romana a la zona, de la Sigar-
ra esmentada tant per l’epigrafia localitzada 
als Prats de Rei com per Ptolemeu (Ferrer et 
al., 2012). Gràcies als feliços resultats de l’ex-
cavació arqueològica feta en ple nucli antic 
dels Prats de Rei durant l’estiu de 2013 podem 
afirmar, a data d’avui, que ja almenys des del 
segle vi aC, hi va haver en el lloc un encla-

vament de gran potència arquitectònica que, 
com veurem, s’erigeix en un centre polític i 
econòmic d’entitat, i que va perviure crono-
lògicament i va créixer urbanísticament fins 
a convertir-se en municipi romà.

Per tant, l’existència del topònim d’arrel 
indígena i la seva referència a una població 
ibèrica queda ara ja fora de dubte i, d’acord 
amb les fonts numismàtiques esmentades, 
hem de considerar que Sigarra ha d’identifi-
car-se necessàriament amb el jaciment loca-
litzat sota la població esmentada i, per la seva 
geografia, ha d’estar situada forçosament en 
territori ibèric lacetà. D’acord amb les dades 
històriques i arqueològiques de què disposem, 
es considera a grans trets que el territori que 
es correspon amb la Depressió Central Cata-
lana va ser ocupat pels ibers pertanyents al 
poble dels lacetans. Alguns estudis han pro-
posat amb cert grau de detall uns límits geo-
gràfics per a la Lacetània a partir, sobretot, de 
les fonts històriques, atesa la manca de dades 
arqueològiques de pes fins al moment (San-
feliu, 1977: 8-9; López, 1986: 21; Fernández, 
1989: 46; Pérez, 2010). Aquestes delimitacions 
definien una àrea a cavall entre les comarques 
catalanes de la Segarra, el Solsonès, l’Anoia i 
el Bages, en la qual Śikaŕa / Sigarra / els Prats 
de Rei sembla que tendeix a ocupar una po-
sició central.

  El context geoestratègic  
del jaciment

Des d’aquest punt de vista, els primers resul-
tats de l’anàlisi que l’equip de recerca de la 
Universitat de Lleida està desenvolupant tam-
bé sobre la diacronia del territori que, sens 
dubte, en època romana va administrar Sigar-
ra (Salazar, 2012; Salazar; Rafel, 2015), estan 
posant de manifest que l’ocupació de la zona 
i l’explotació dels seus recursos es remunta 
com a mínim al neolític mitjà. Des del centre 
geogràfic d’aquest territori, el jaciment situat 
en la vila dels Prats de Rei domina una plata-
forma elevada, l’altiplà de Calaf o dorsal se-
garresa, d’entre 600-800 m sobre el nivell del 
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mar i orientada de nord a sud, que travessa 
transversalment la Depressió Central Catala-
na. En aquest punt d’aquest sistema orogràfic 
tenen el seu naixement els principals afluents 
dels rius Segre i Llobregat, que converteixen 
el lloc en la frontera natural entre les con-
ques hidrològiques d’aquests dos grans rius 
catalans i en un emplaçament ric en recursos 
hídrics. Aquestes peculiaritats geogràfiques 
propicien la gènesi a l’entorn de Sigarra, du-
rant la prehistòria i l’antiguitat, d’una cruïlla 
de vies de pas ancestrals de tradició transhu-
mant que uneix l’interior de la península i 
els Pirineus amb els litorals barceloní i tarra-
goní i que ha contribuït de forma decisiva a 
modelar les estructures de poblament al llarg 
de la història del territori i a configurar en 
el punt on es localitza l’hàbitat fortificat de 
l’ibèric antic localitzat durant l’estiu del 2013, 
un assentament de gran potencial geoestra-
tègic, tant des del punt de vista polític com 
econòmic, i de cronologia àmplia.

  Els antecedents arqueològics  
de cronologia antiga

No obstant això, fins a la campanya arqueolò-
gica duta a terme per la UdL durant l’estiu del 
2013, quins indicis arqueològics reals teníem 
als Prats de Rei sobre l’existència dels assenta-
ments ibèric (Śikaŕa o Śigaŕa) i romà (Sigarra) 
donats a conèixer per les fonts? 

Les notícies que es tenien abans de la dèca-
da del 1970 sobre la possible existència d’un 
assentament ibèric on avui dia es localitza la 
població actual dels Prats de Rei havien estat 
donades a conèixer per l’erudit local mossèn 
Antoni Vila i Sala, en transcriure el fragment 
següent de les memòries inèdites de Francesc 
Mirambell, rector de Sant Martí Sesgueioles, 
poble veí als Prats de Rei, a la fi del segle xviii i 
descobridor de les inscripcions epigràfiques del 
Municipium Sigarrense: “Prats del Rey, aun an-
tes de la venida de los Romanos fue ya un pue-
blo de mucha consideración, pues, entre otras 
cosas, lo indica el haberse hallado en nuestros 
tiempos en las escavaciones de su recinto, vari-

as medallas ó monedas desconocidas, que pa-
recen celtíberas, de las que he tenido muchas 
en mis manos y que he repartido entre varios 
anticuarios de la Patria” (Vila, 1900, p. 12).

Segueix a aquesta nota d’història local, al 
llarg del segle xx i fins als anys setanta, un seguit 
de notícies sobre troballes disperses (gairebé 
sempre arran d’alguna reforma urbanística als 
voltants de l’església parroquial de Santa Ma-
ria) que insisteixen a apuntar l’existència d’una 
ocupació iberoromana del lloc. Però haurem 
d’esperar als anys 1972-1975 perquè aficionats 
locals duguin a terme les primeres campanyes 
d’excavació arqueològica en el nucli dels Prats 
de Rei (Castellà et al., 1986). Una bateria de son-
dejos fets per tot el nucli urbà va confirmar, se-
gons la interpretació donada llavors, l’existència 
d’un assentament iberoromà del qual, gràcies a 
les novetats arqueològiques de l’any 2013, ara 
sabem que topogràficament s’estén entre l’esglé-
sia parroquial i el camp de la Farinera o plana 
d’en Solà, i que ocupa el subsòl de la meitat est 
de l’actual nucli urbà dels Prats de Rei i segueix 
una orientació nord-est / sud-oest.

La interpretació de la seqüència estratigràfi-
ca parcial obtinguda que van oferir llavors els 
seus excavadors, d’acord amb l’estudi dels ma-
terials arqueològics recuperats, afirmava que 
als Prats de Rei hi va haver un assentament 
ibèric amb anterioritat a l’arribada dels romans 
que, com a mínim, es podia remuntar al segle 
iii aC, sempre sense perdre de vista que mai no 
es va esgotar l’estratigrafia arqueològica. 

Durant l’Alt Imperi, Sigarra adquireix la ca-
tegoria de municipi romà, i es converteix en un 
dels més importants de la Catalunya central, 
com ho evidencien les inscripcions honorífi-
ques ja mencionades més amunt. De moment, 
però, i sempre tenint en compte que les actu-
acions arqueològiques al nucli dels Prats de 
Rei han estat molt puntuals, les úniques restes 
arqueològiques de cronologia imperial localit-
zades fins ara són les inscripcions epigràfiques 
citades i material ceràmic escadusser. Amb re-
lació a aquest fet ja vam exposar al seu dia les 
possibles raons de la manca de coneixement 
d’aquest horitzó arqueològic als Prats de Rei 
(Salazar, 2012: 40-45).
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L’augment de la fe cristiana dins l’imperi 
romà comportà que, a partir dels segles iv i 
v, algunes de les villae i alguns edificis o es-
pais públics més rellevants es transformessin 
en centres de culte de la nova religió, tal i com 
confirma la documentació arqueològica d’una 
zona de necròpolis tardoantiga al voltant de 
l’església parroquial de Santa Maria. Aquesta ja 
fou localitzada i excavada parcialment durant 
la dècada de 1970 (Castellà et al., 1986) i, grà-
cies a les darreres intervencions que presentem 
aquí, ha pogut ser datada amb precisió i la seva 
adscripció paleocristiana, corroborada.

  Notícies històriques d’època 
medieval i moderna

Entre els segles viii i ix, el territori de la Segarra 
passa a formar part del califat de Còrdova, i es 
converteix en territori de frontera, un cop es-
tablerta la Marca Hispànica a la línia dels rius 
Llobregat-Cardener. La zona fou ocupada per 
pobladors de tribus berebers, dels quals s’han 
identificat els topònims de Calaf i Veciana. 
A finals del segle ix, el comte Guifré el Pilós 
conquerí noves terres als musulmans i establí 
els límits de la frontera ponentina al castell de 
Queralt (Bellprat). Organitzà el comtat d’Oso-
na-Manresa i propicià la repoblació dels nous 
territoris conquerits. El primer document on 
apareix citat el municipi correspon a una carta 
de donació del temple de Santa Maria, feta pel 
comte Sunyer als monjos del monestir de Santa 
Cecília de Montserrat a l’agost de l’any 945. 
Aquest document diu: “en el camp de Segarra, 
les esglésies que s’anomenen dels Prats, amb 
els seus altars, amb la vila vella i els seus prats, 
i vint mujades de terra erma amb ses munta-
nyes” (Benet, 1992: 306). Es desconeix el motiu 
real de la utilització del plural referent a les 
esglésies, això no obstant, és evident l’existèn-
cia d’un temple cristià que probablement tenia 
els orígens en l’època tardoantiga (Sales, 2011: 
70-71) i estava directament relacionat amb la 
necròpolis tardoantiga localitzada. 

El privilegi més antic concedit a la vila fou 
la carta de poblament atorgada pel rei Alfons 

I el Cast, amb data del 6 de desembre de 1188, 
segons la qual en virtut del seu nou caràcter 
reial, passarà a anomenar-se Prats del Rey. A 
principis del segle xiii es creà la sotsvegueria 
dels Prats de Rei, una subdivisió de la vegueria 
de Cervera, que englobava els termes dels Prats 
de Rei, la Manresana, Montfalcó el Gros, Sant 
Pere Desvim, Vallmanya, Solanelles, Puigde-
màger, Segur, Quadra del Galí, Puigfarner, les 
Coromines, Sant Pere Sallavinera, la Fortesa 
i Boixadors. A les acaballes del segle xiv el 
municipi fou encerclat amb muralles. En un 
manuscrit de l’any 1385, els jutges i prohoms 
de la vila dels Prats de Rei, acordaren crear un 
censal de 30.000 sous de capital i 1.400 sous de 
pensió anual al noble Pere Dolius de la vila de 
Sampedor, per tal de sufragar un deute acu-
mulat entre els anys 1375 i 1377 “pro construc-
tione murorum et vallorum villa aedicte” (per 
a la construcció de les muralles i valls de la vila 
esmentada). L’emmurallament fou requerit pel 
monarca Pere III el Cerimoniós, el qual es tro-
bava embrancat en una guerra entre els anys 
1356 i 1375, contra Pere I el Cruel de Castella 
(Vila, 1900: 24 i 71).

Una efemèride històrica en la qual el muni-
cipi dels Prats de Rei fou un protagonista im-
portant, va ser la batalla dels Prats de Rei, que 
s’emmarcà dins el context històric de la Guerra 
de Successió. A la tardor de l’any 1711, els Prats 
de Rei va ser escenari de forts combats entre 
les forces dels dos exèrcits contendents durant 
la Guerra de Successió. Aquests fets quedaren 
narrats a Diario de lo sucedido en el campamen-
to de Prats de Rey, desde septiembre a diziembre 
de 1711, ressenya elaborada per l’estat major del 
comte de Starhemberg. Les tropes borbòniques 
intentaven accedir a Igualada per atacar poste-
riorment la ciutat de Barcelona, però les tropes 
austriacistes n’impediren l’accés a la zona dels 
Prats de Rei, i s’inicià així una batalla de des-
gast i de posicions. En veure frenat l’accés a la 
capital de l’Anoia, el duc de Vendôme intentà 
accedir a Barcelona per la via del Cardener, 
per aquest motiu inicià el setge de Cardona al 
novembre de l’any 1711. A partir d’aquest mo-
ment, els Prats de Rei es convertí en un punt 
d’enviament de tropes i avituallament a amb-
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dós exèrcits protagonistes en el setge de Car-
dona. L’enfrontament finalitzà al desembre del 
mateix any, sense que les tropes austriacistes 
cedissin un pam de terra (Riba, 1997).

  L’excavació arqueològica 
preventiva de la plaça de la Mare 
de Déu del Portal

Durant l’estiu del 2013 i després de quaranta 
anys des de les últimes intervencions, l’excava-
ció arqueològica preventiva duta a terme per 
la Universitat de Lleida (UdL) en el nucli antic 
de la població dels Prats de Rei va confirmar 
l’existència d’un centre ibèric fortificat d’enti-
tat, almenys des del segle vi-v aC, en l’indret 
que en època romana havia estat la seu del mu-
nicipium de Sigarra.

Les restes van aparèixer durant l’actuació 
arqueològica de caràcter preventiu que es va 
dur a terme arran d’unes obres de reurbanitza-
ció a la plaça de la Mare de Déu del Portal del 
municipi dels Prats de Rei. La intervenció es 
va fer en una àrea d’uns 140 m2 d’extensió fins 
a esgotar tota l’estratigrafia arqueològica, per 
adoptar l’aparença d’un gran sondeig de 4,50 
m de profunditat. En conjunt, els resultats de 
l’excavació arqueològica evidencien l’existèn-
cia de diversos tipus de restes arqueològiques 
i de diverses fases d’ocupació, amb un ventall 
cronològic que va des dels segles vi-v aC fins 
a l’època medieval (s. xiv) i, sobretot amb re-
lació al tema que es tracta aquí, una diacronia 
sense hiatus des de l’ibèric antic fins a l’època 
romanorepublicana (s. i aC).

La fortificació de l’ibèric antic  
(segles vi-v aC)

En els nivells més antics i sempre directament 
sota la trama urbana actual, s’han documentat 
estructures de fortificació de gran envergadu-
ra arquitectònica d’un hàbitat de l’ibèric antic 
(segles vi-v aC). En concret, som davant el 
tram d’uns 13 m de longitud d’un fossat que es 
compon de la combinació del fragment d’una 

escarpa construïda (UE 200-201-180, d’uns 8 
m longitudinals, més de 4 m de potència con-
servada i uns 40º d’inclinació) i d’un talús sen-
se paramentar (els 5 m restants) directament 
retallat en el terreny geològic (N). L’escarpa 
construïda està formada, al seu torn, per un 
farciment (UE 201) a base de grans lloses de 
pedres informes d’origen calcari i sorrenc, dis-
posades en sec amb certa regularitat horitzon-
tal, i per un parament (UE 200) a base de blocs 
treballats, del mateix origen petrològic, units 
amb argila i disposats en filades horitzontals 
regulars. Aquest parament extern de l’escarpa 
construïda dota el fossat de l’ibèric antic dels 
Prats de Rei d’una entitat arquitectònica i mo-
numental rellevant i harmoniosa. Cal destacar 
que la base del farciment adopta la forma d’una 
plataforma (UE 180) que sobrepassa la línia del 
parament per recolzar en la contraescarpa nua 
del fossat, i que proporciona així una base sòli-
da a la fonamentació del parament de l’escarpa 
davant possibles alteracions físiques pròpies del 
geològic, format, aquest, per una alternança de 
vetes calcàries i argiles expansives del quater-
nari. S’ha documentat, a més, com l’extrem 
nord-oest d’aquesta escarpa construïda recolza 
directament en el talús nu del fossat, particula-
ritat que il·lustra i confirma que aquesta unitat 
defensiva es basa en la combinació més amunt 
esmentada de, almenys, un tram paramentat 
amb trams nus (Fig. 1). 

El paral·lel més immediat d’una estructu-
ra similar el trobem precisament en el fossat 
de l’ibèric antic (Vilars II) de la fortalesa dels 
Vilars d’Arbeca (Junyent, Moya, 2011: 97). Les 
últimes intervencions arqueològiques en el 
jaciment han posat al descobert una escarpa 
paramentada que, com la dels Prats de Rei, 
presenta un dels seus extrems tallat a plom la 
qual cosa posa de manifest la utilització en tots 
dos assentaments de la mateixa tècnica, basada 
en la combinació d’escarpa paramentada i fos-
sat nu. Segons els arqueòlegs dels Vilars, aquest 
indici ha de ser interpretat en funció de la seva 
localització concreta, just en un dels flancs de 
la porta nord de la fortalesa. Una estructura 
bessona hauria pogut ser en l’altre flanc de la 
porta amb l’objectiu de reforçar i monumenta-
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litzar l’accés a la fortalesa, mentre que la resta 
del fossat devia estar formada per una escarpa 
i contraescarpa nues. Aquest paral·lel ens po-
dria estar indicant que, de manera similar, el 
tram d’escarpa construïda documentada als 
Prats de Rei devia estar assenyalant la porta 
d’ingrés a l’hàbitat de l’ibèric antic.

En tot cas, les dades arqueològiques obtin-
gudes fins al moment permeten corroborar el 
perímetre original d’aquest hàbitat fortificat de 
l’ibèric antic que ja havíem posat sobre la taula 
de treball com a resultat de l’anàlisi arqueo-
morfològica del nucli dels Prats de Rei. L’es-
tudi regressiu de la seva topografia a partir de 
cartografia antiga i fotografies aèries apuntava 
l’existència d’un primer assentament en una 
plataforma rocosa de perímetre ovalat i que 
es troba situada en l’extrem sud del nucli urbà 
de la vila, just en el punt elevat (607 m sobre 
el nivell del mar) de domini de la confluència 
de dues rieres, una de les quals (el torrent de 
l’Anoia) és la que dóna naixement al riu Anoia, 
gran afluent del Llobregat. La situació topo-
gràfica del fossat de l’ibèric antic documentat 
arqueològicament ha confirmat el perímetre 
d’aquest primer nucli, que es devia estendre 
per ocupar tota la plataforma rocosa esmen-
tada, amb una àrea d’uns 7.461 m2 (Salazar; 
Rafel, 2015; Salazar, e. p.). (Fig. 2)

Sigarra: l’assentament de l’ibèric ple (se-
gles iv-iii aC)

A principis del segle iii aC el fossat d’aquest 
primer hàbitat fortificat perd la seva funció de-
fensiva i és emplenat de manera intencionada 
per donar pas a una fase important d’expansió 
urbanística extramurs en l’ibèric ple. Cal as-
senyalar que els nivells de sediment arqueolò-
gic excavats han aportat, a més, un conjunt de 
peces ceràmiques gregues àtiques (segles v-iv 
aC) que, per quantitat i qualitat, passa a ser un 
dels més importants que coneixem actualment 
en la Catalunya occidental, i que indica, sense 
dubte, la potència econòmica de l’enclavament 
de l’ibèric antic dels Prats de Rei.

L’expansió urbanística de l’ibèric ple con-
sisteix, a grans trets en la construcció d’una 
sèrie d’edificis adossats, de planta rectangular 
i amb dos nivells de circulació (soterrani i pis). 
El primer anell de construccions s’encaixona 
dins del fossat de l’ibèric antic, aprofitant l’es-
carpa construïda al sud-oest, i el geològic al 
nord-est, a manera de murs de tancament. En 
els altres dos extrems s’han documentat murs 
(UE 107 i 114) que segueixen la tècnica cons-
tructiva típica del món ibèric: sòcols de pedra 
que s’utilitzen com a base ferma per aixecar 
parets de tovots. (Fig. 3)

Figura 1. Secció fotogràfica i planimètrica de l’escarpa defensiva i del fossat de l’hàbitat fortificat de l’ibèric 
antic. Autora: Natalia Salazar Ortiz
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Figura 2. Situació de l’escarpa documentada amb relació al perímetre i àrea d’extensió proposats per 
l’hàbitat fortificat de l’ibèric antic, i localització dels punts del nucli antic dels Prats de Rei on s’han registrat 
restes arqueològiques iberoromanes. Autora: Natalia Salazar Ortiz

A més s’ha documentat un segon anell 
d’edificis de característiques idèntiques al 
nord-est de la primera alineació que eviden-
cia el rebaix intencionat del terreny natural en 
terrasses al voltant del perímetre marcat pel 
fossat de l’ibèric antic. Sens dubte, a partir del 
pendent natural original de la plataforma ro-
cosa on s’assenta l’hàbitat fortificat inicial, en 
l’ibèric ple es va planificar una ampliació ur-
banística que es va basar en l’excavació d’una 
sèrie de terrasses que havien de servir, no so-
lament de suport ferm als fonaments dels ha-
bitacles, sinó per encaixar els seus nivells de 
soterrani tal com s’ha registrat gràcies a les 
diverses intervencions arqueològiques dutes a 
terme l’any 2013. De moment, les intervenci-
ons dutes a terme als Prats de Rei solament 
ens permeten albirar de manera aproximada, 
a partir de l’anàlisi conjunta de totes les dades 

arqueològiques obtingudes a dia d’avui, l’ex-
tensió d’aquest assentament de l’ibèric ple.  

La monumentalització tardorepublicana 
(segles ii-i aC)

Els treballs arqueològics que ha fet la UdL l’any 
2013 també han confirmat en diversos punts 
del nucli que hi ha una potent fase cronològica 
romana republicana. De nou, i en particular, la 
magnitud arquitectònica dels vestigis registrats 
en l’excavació de la plaça de la Mare de Déu 
del Portal ens permet parlar de monumenta-
lització pública de l’assentament de l’ibèric ple 
a l’arribada dels romans al territori. Aquestes 
restes han aparegut amortitzant i inutilitzant 
els nivells arqueològics de l’ibèric ple a partir 
de mitjan segle ii aC i, entre aquestes cal des-
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Figura 3. Les restes d’una de les cases de l’ibèric ple, els murs de la qual estaven assentats sobre el farciment 
del fossat de l’ibèric antic. D’una banda s’adossen a l’escarpa i d’una altra, al geològic, i donen lloc a un pis 
soterrani que queda encaixat dins de l’antic fossat. Autora: Natalia Salazar Ortiz

tacar la potent fonamentació (UE 116) d’un 
edifici que talla fins i tot el fossat de l’ibèric 
antic i múltiples fragments de columnes de 
model itàlic (UE 106), alguns dels quals pre-
senten mòduls imponents que s’han d’associar 
a edificis de caràcter públic. (Fig. 4)

Les notícies de cronologia posterior que te-
nim de l’enclavament, com ja ha estat exposat, 
són que a la fi del segle i a Sigarra ja li havia 
estat atorgada la categoria de municipium; la 
continuïtat de la seva rellevància politicoad-
ministrativa s’ha vist confirmada mitjançant 
altres dos descobriments d’importància: la ja 
esmentada inscripció honorífica dedicada a 
la fi del segle iii a l’emperador tetrarca Maxi-
mià per l’ordo segarrensis, i una lauda sepul-
cral paleocristiana en mosaic amb crismó que 

confirma l’existència i la continuïtat d’una elit 
d’arrelament molt antic en el lloc.

  El seguiment arqueològic de les 
obres de reurbanització dels 
carrers dels Prats de Rei

Fase I: ibèric antic (segles vi-v aC)

D’aquest període s’han identificat restes única-
ment a la zona del carrer de l’Abat i al carrer 
de Carme Muñoz, davant de l’església actual 
de la Mare de Déu del Portal. Es tracta d’un 
retall excavat a l’estrat geològic situat davant de 
l’església i que prossegueix pel carrer de l’Abat 
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Figura 4. Fragments de columnes itàliques (mitjan segle ii aC) recuperades a l’excavació de la plaça de la 
Mare de Déu del Portal. Autora: Natalia Salazar Ortiz

amb una disposició de sud-est a nord-oest. 
A l’extrem sud del retall, s’hi va efectuar un 
sondeig fins a exhaurir l’estratigrafia, que va 
permetre de localitzar l’escarpa defensiva de 
l’ibèric antic ja descrita anteriorment.

Fase II: ibèric ple (segles iv-iii aC)

A la plaça situada a l’oest de l’església de Santa 
Maria, s’hi han documentat dos murs que con-
figuren un angle recte, dels quals desconeixem 
la funció. En aquest cas s’ha identificat el nivell 
de circulació que situa el moment d’utilització 
de l’espai cap al segle iv aC, mentre que el mo-
ment d’abandó es devia situar a les acaballes 
del segle iii aC.

Fase III: ibèric final / romà republicà tardà 
(segles ii-i aC)

S’han identificat nombroses restes al llarg del 
municipi, de la major part de les quals no se 
n’ha pogut fer l’excavació arqueològica per 
motius d’obra, i ens limitem a documentar els 
estrats d’enderroc corresponents.

Així doncs, s’ha identificat un àmbit amb 
abundants restes de tovot a l’extrem oest del 
carrer del Mur, dos murs i un paviment de 
lloses al tram central del mateix carrer, qua-
tre sitges i una petita canalització al carrer de 
l’Església i al carrer de Baix i cinc murs paral-
lels amb disposició est-oest a l’extrem sud del 
carrer de Carme Muñoz, que configuren dife-
rents àmbits. Cal esmentar que, en referència 
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a aquests últims murs esmentats, el Grup de 
Recerca Arqueològica Sigarra hi va fer un petit 
sondeig l’any 1973 que va identificar restes ce-
ràmiques que proporcionaven una cronologia 
d’abandonament de l’espai vers els segles ii i i 
aC (Castellà et al., 1986).

Aquesta mateixa cronologia és la que ens 
proporciona el material ceràmic escàs recupe-
rat dels estrats d’enderroc i rebliment de les 
estructures d’aquesta fase. També s’han iden-
tificat altres estructures amb una cronologia 
similar que configuren una subfase cronològi-
ca posterior. Es tracta d’un paviment de grans 
lloses al carrer de Carme Muñoz, que cobreix 
parcialment un dels murs, així com un mur 
i un dipòsit d’opus signinum al tram central 
del carrer del Mur, els quals s’adossen als murs 
anteriors.

Fase IV: època tardoantiga (segles iv-v)

D’aquesta etapa històrica s’ha identificat una 
zona de necròpolis a l’oest de l’església de Santa 
Maria, formada per un conjunt de sis tombes 
de les quals se n’han excavat cinc (Fig. 5).

La construcció de les tombes correspon a un 
retall excavat al terreny, a l’interior del qual es 
construeixen les caixes a base de blocs de pedra 
i/o tègula. Tipològicament, s’han identificat 
tres sepultures diferenciades: caixa de tègula 
(tomba 1); caixa de grans lloses (tombes 2, 3, 
5 i 6) i sarcòfag monolític (tomba 4). Les lloses 
emprades per a la construcció de les tombes 
corresponen a elements arquitectònics d’època 
romana, com lloses de paviments que presen-
ten els encaixos per a pollegueres o una cornisa 
motllurada amb restes de pintura blanca. 

Figura 5. Planta de la necròpolis tardoantiga. Autor: Dídac Pàmies
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L’espai cementirial es divideix en dues àrees 
a diferent altura, una a la banda nord i una 
segona a la banda sud, a una cota inferior (40 
cm). Cal destacar, però, que els nivells de cir-
culació s’han identificat a partir de les cotes 
de les cobertes de les tombes i de la llinda de la 
porta d’accés d’un edifici de caràcter funerari, 
atès que l’espai es trobava seccionat per enter-
raments d’època moderna.

A l’àrea nord s’hi identifiquen les tombes 
1 i 2, que devien estar relacionades amb un 
vestíbul del qual es conserven dos murs per-
pendiculars que presenten enlluït de calç al 
parament vist. L’espai està pavimentat amb 
morter de calç i al nord s’hi documenta una 
petita pica d’obra per emmagatzemar líquid. 
A l’oest d’aquest espai es conserven dos graons 
que permetien accedir a la cambra funerària 
on es troben les dues sepultures. Val a dir que 
a la paret oest s’ha identificat la llinda d’accés. 
Aquest edifici presentava una coberta amb tè-
gula i ímbrex, ja que tant al vestíbul com a la 
cambra funerària s’han recuperat restes abun-
dants d’aquest material constructiu. Les restes 
òssies d’ambdós sarcòfags apareixen acumu-
lades i sense connexió anatòmica a l’extrem 
est. En una d’aquestes tombes s’ha identificat 
un retall que secciona tant la coberta com les 
parets, entenem que originat per l’espoliació 
de la sepultura per tal de recuperar, o bé l’ai-
xovar, o bé els béns personals de l’individu. En 
conclusió i a tall d’hipòtesi, aquests elements 
semblen indicar l’existència d’un edifici fune-
rari o mausoleu, tot i que no se n’ha localitzat 
el tancament per la banda sud.

Al sud de l’exterior d’aquest hipotètic edifici 
s’hi documenten la resta de sepultures. El grup 
està format per les tombes de la 3 a la 6. Una 
activitat molt habitual era la reutilització de les 
sepultures com així s’ha constatat a la tomba 3, 
on s’han identificat un total de cinc individus 
sense connexió anatòmica. Aquesta tomba pre-
senta la peculiaritat que al coronament de les 
parets s’hi dipositaren diverses lloses primes 
que sobresortien de les parets cap a l’exterior 
(indicatiu del nivell de circulació), damunt les 
quals s’assenta la coberta de grans lloses sege-
llada amb morter.

La tomba 5, situada més al sud, és la que ens 
presenta la coberta més destacable, la qual ens 
confirma el caràcter paleocristià del conjunt 
cementirial i ens permet ubicar-lo cronolò-
gicament entre la segona meitat del segle iv i 
principis del segle v dC (Fig. 6). Damunt de la 
coberta de grans lloses s’hi assenten un seguit 
de capes de morter i opus signinum per acabar 
amb una lauda musiva o mosaic funerari. El 
mosaic es divideix en tres parts. A la part ex-
terior hi trobem una franja de decoració geo-
mètrica a base de cercles, seguida d’una sego-
na franja amb un nus salomònic fet a base de 
marbres de fins a sis colors i un motiu central 
format per un fragment de crismó amb la lle-
tra grega omega a la banda dreta del cercle. A 
la dreta del crismó, hi apareix parcialment de 
nou el nus salomònic, fet que ens indica que el 
mosaic originalment presentava una decoració 
simètrica, amb una amplada de fins a 0,8 m. 
Als laterals estava delimitat per fragments de 
tègula disposada de forma vertical, de la qual 
només s’ha conservat un fragment a la banda 
nord-oest. 

Aquest tipus d’enterrament amb coberta 
musiva sorgeix al nord d’Àfrica entre la segona 
meitat del segle iv i la primera meitat del segle 
v dC, amb els exemples més rellevants a Algè-
ria. Els mosaics trobats a Hispània segueixen 
un estil artístic d’influència africana (Duval, 
1976). És el cas dels mosaics documentats a les 
necròpolis tardoantigues de Tarraco, Egara o 
Barcino, que mantenen unes mides estàndard, 
amb una longitud aproximada de 2 m i una 
amplada que oscil·la entre 0,8 i 0,9 m. A la ne-
cròpolis situada a la plaça d’Antoni Maura de 
Barcelona, s’hi localitzà un mosaic sepulcral 
estilísticament molt similar al documentat en 
aquesta intervenció, ja que presenta un motiu 
central format per un crismó i el perímetre 
decorat amb un nus salomònic. Estava situat 
dins un edifici, juntament amb més inhuma-
cions, totes cobertes amb un paviment d’opus 
signinum per tal de fer ressaltar, donant-hi més 
importància, la tomba amb la coberta de lauda 
musiva (Beltrán de Heredia, 2010: 383-384).

Així doncs, trobem en aquest conjunt ce-
mentirial, un paral·lel molt similar al conjunt 



Salazar Ortiz, N.; Pàmies, D.; Moreno, I. • Sigarra 126

2. Anàlisi de carboni 14 UBAR-1306: 1620 +/- 30 BP.

Figura 6. Lauda musiva paleocristiana i restes del paviment d’opus signinum que l’envoltava. Autor: Dídac 
Pàmies

documentat als Prats de Rei, tant pel que fa a 
l’estil artístic del mosaic, com a la pavimen-
tació de l’espai, ja que en aquest cas també 
s’ha identificat un petit fragment de paviment 
d’opus signinum a l’extrem nord-oest de la tom-
ba (adossat a la tègula vertical) que cobreix la 
tomba 4 i que probablement envoltava el mo-
saic. Desconeixem, però, si formava part d’un 
àmbit cobert o si es tractava d’un espai a cel 
obert, a causa de l’escassetat de les restes re-
cuperades, tanmateix a la península Ibèrica 
s’identifiquen laudes musives tant en espais 
tancats (plaça Antoni Maura) com en espais 
oberts (necròpolis de Tarragona i Terrassa). 

Alguns autors vinculen aquests tipus d’in-
humacions a personatges vinculats o perta-

nyents a l’alta jerarquia eclesiàstica, mentre 
que altres autors les relacionen amb ciutadans 
amb un poder adquisitiu elevat que formaven 
part de les elits locals, atès l’elevat cost eco-
nòmic que representa un tipus d’enterrament 
d’aquestes característiques. En aquest cas ens 
decantem cap a la segona opció, ja que l’indi-
vidu inhumat correspon a una dona d’una edat 
compresa entre els 30 i els 34 anys sepultada 
vers les acaballes del segle iv i inicis del segle 
v dC (entre els anys 364 i 424 dC);2 hem de 
tenir en compte que, en principi, la jerarquia 
eclesiàstica era una institució reservada al sexe 
masculí.

Al centre del pla inferior s’ha documentat 
un lacus de planta oval. El fet de trobar-se en 
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una zona cementirial de marcat caràcter cris-
tià, ens porta a plantejar dues hipòtesis sobre 
la seva funció. Per una banda es podria tractar 
d’una estructura per a la neteja i preparació del 
cos com a pràctica de purificació atès que així 
ho exigia el ritual cristià, mentre que per altra 
banda es podria tractar de les restes d’una pica 
baptismal. 

A les tombes 4 i 5, on s’ha pogut identificar 
l’individu in situ, s’ha observat que els cossos 
estan dipositats en posició de decúbit supí, 
amb el cap al sud-oest i els peus al nord-est. 
A més, en tots els casos les sepultures estan 
segellades amb morter de calç, pràctica que 
segueix el ritual d’inhumació cristià, per tal 
de preservar el cos i proporcionar un descans 
al difunt per a la resurrecció.

La tipologia de les tombes (caixa de tègula, 
caixa de lloses i sarcòfag monolític), l’existèn-
cia del mausoleu o edifici funerari i de la zona 
pavimentada amb opus signinum on ressalta el 
mosaic sepulcral, ens indiquen que ens trobem 
en una zona funerària que marca una clara di-
ferenciació social, destinada a les elits locals. 
D’altra banda, l’organització de les tombes és 
ordenada, i no s’hi detecten superposicions ni 
seccionaments. Aquest fet ens indica que se-
gurament estaven senyalitzades externament 
per tal de mantenir una ordenació de l’espai, 
preservar la memòria del difunt i permetre la 
reutilització dels sarcòfags.  

No és estranya tampoc la ubicació de la ne-
cròpolis a les proximitats del temple de Santa 
Maria ja que, tot i que l’actual edifici fou cons-
truït al segle xvii, es té constància documental 
de l’existència de l’església de Santa Maria des 
de l’any 945 i, com apunten alguns autors, tot 
i l’absència de documents escrits, moltes esglé-
sies d’aquest període s’edificaren sobre restes 
d’edificis de culte anteriors, els quals tenen els 
orígens vers l’antiguitat tardana (Sales, 2011).

Fase V: època medieval (segles x-xiv)

Com succeeix en diferents indrets de Catalu-
nya a la segona meitat del segle xiv, amb el 
regnat de Pere III el Cerimoniós es fortificaren 
nombroses viles i els Prats de Rei no en fou 

una excepció com ja hem referit a les notes his-
tòriques introductòries. Així, han estat loca-
litzats diferents trams de la muralla medieval 
del nucli que s’han datat gràcies a la ceràmica 
recuperada de les corresponents rases de cons-
trucció.

Cal destacar que en un plànol fet per l’exèr-
cit borbònic a la tardor de l’any 1711 durant la 
batalla que es lliurà als Prats de Rei en el marc 
de la Guerra de Successió, el perímetre de mu-
ralla representat coincideix perfectament amb 
l’alineació dels trams de muralla identificats, 
fet que evidencia que el perímetre construït a 
finals del segle xiv perdurarà fins a principis 
del segle xviii.

D’aquests trams en destaquem dos situats 
als extrems del carrer de Mur (Fig. 7). El pri-
mer pany se situa a la confluència del carrer del 
Mur amb la plaça de la Sardana i discorre en 
sentit nord-oest - sud-est i finalitza de manera 
sobtada, potser responent a l’existència d’un 
accés en aquest indret. El segon llenç de mu-
ralla queda ubicat a la confluència del carrer 
del Mur amb el carrer Josep Maria Llobet. És 
obrat mitjançant carreus ben escairats per la 
cara visible, amb unes mides estàndard que es 
poden estipular en 0,40 m de llarg per 0,20 m 
d’alt. Té una inflexió en direcció sud, com si es 
tractés de l’arrencament d’una torre o baluard, 
i el que semblava una escarpa afegida al pany 
de muralla. Se’ns fa evident que es tracta de 
dos llenços d’època medieval parcialment en-
derrocats possiblement arran de la Guerra de 
Successió, com es veu a la sèrie de detalls dels 
plànols elaborats en el context de la Guerra de 
Successió, on la localització dels trams de mu-
ralla documentats coincideix amb la de torres 
o baluards situats als angles de la vila.

Finalment, s’ha de ressenyar la descoberta 
d’un paviment enllosat a la confluència del 
carrer del Mur amb el de Carme Muñoz, que 
sembla quedar amortitzat en algun moment 
a partir del segle xvii. Consultant novament 
la cartografia d’època moderna podem iden-
tificar l’enllosat documentat amb el paviment 
d’accés al portal que hi ha a la muralla, a to-
car de l’església de la Mare de Déu del Portal. 
Com es pot veure a la imatge, davant la petita 
capella hi ha un vial d’accés oblic que surt de 
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la via principal, al sud de la vila, i que sembla 
acabar en una plataforma rectangular davant 
la capella.

A banda, al sector oest del carrer de Carme 
Muñoz i a mitja alçada del carrer s’ha identi-
ficat un mur disposat de nord a sud amb un 
fossat a la banda est amb una profunditat de 
3,15 m. La factura del mur (carreus ben es-
cairats lligats amb argila assentats damunt la 
roca) i l’existència del fossat ens indiquen que 
es tracta d’una estructura defensiva; així ma-
teix, la ceràmica identificada al fons del fossat 
ens proporciona una cronologia d’entre els se-
gles xi-xiv. Des del punt de vista interpretatiu 
ens porta a plantejar dues hipòtesis. En primer 
lloc que es tracta d’un primer recinte emmura-
llat anterior al recinte de finals del segle xiv i, 
en segon lloc, que es pot tractar d’un element 
de defensa d’un edifici ubicat intramurs. Tot i 

així, la poca superfície excavada no ens permet 
determinar cap de les dues hipòtesis.

D’aquesta fase també s’ha identificat una 
zona de necròpolis formada per tres espais dis-
tants els uns dels altres al voltant de l’església 
de Santa Maria, amb enterraments de diversa 
tipologia: planta fusiforme amb ressalt antro-
pomorf a la capçalera, sarcòfag, caixa de lloses 
i cista (enterrament en posició secundària).

Davant de la façana nord del temple s’ha 
identificat un primer conjunt format per les 
tombes 7, 8, 9 i 10, excavades a l’estrat geològic. 
Presenten planta fusiforme amb ressalt antro-
pomorf a la capçalera. S’hi han identificat qua-
tre individus adults (la tomba central presenta 
una reutilització de l’estructura) i un nounat. 
La falta d’estrats arqueològics associats ens 
obliga a datar les sepultures emprant criteris 
tipològics i comparatius. Així doncs, ens reme-

Figura 7. Pany de muralla medieval localitzat a l’extrem del carrer del Mur. Autor: Iñaki Moreno
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tem a les tombes localitzades a l’església vella 
de Sant Menna (Sentmenat, Vallès occidental) 
on es pogué fer una classificació tipològica de 
les fosses, de manera que les tombes de planta 
fusiforme amb ressalt antropomorf es poden 
ubicar cronològicament entre els segles ix-x. 
Cal destacar que, de l’individu que reutilitza 
una de les sepultures, se n’ha fet una anàlisi de 
carboni 14 que ha permès ubicar cronològica-
ment les restes entre les acaballes del segle xi 
i la primera meitat del segle xii (entre els anys 
1084 i 1144).3 Aquest fet no es contradiu amb 
les cronologies proposades per a aquest tipus 
de tomba, ja que es tracta d’un enterrament 
secundari, amb les restes òssies del primer in-
dividu al damunt. Al mateix terme municipal 
dels Prats de Rei trobem altres exemples de se-
pultures excavades a la roca com és el cas de les 
necròpolis de cal Seuba, Pedrafita, Solanelles, 
Seguers i la Manresana, així com la necròpo-
lis de Vilallonga a Sant Martí Sesgueioles. Per 
a aquests casos es proposa un horitzó crono-
lògic entre els segles ix i x relacionat amb el 
moment de repoblació, sense descartar, però, 
que ja existissin des del segle viii i amb una 
perdurabilitat fins als segles xii-xiii (Enrich, 
Enrich, Sales, 2002).

El segon grup de tombes es localitza davant 
de la finca núm. 8 del carrer d’Isidre Forn. Es 
tracta de dues sepultures també excavades a 
l’estrat geològic, amb caixa i coberta de lloses. 
En aquest cas, s’han identificat un individu 
adult i un d’infantil a la tomba situada més 
a l’est, i un individu adult a la tomba més oc-
cidental. Com en el cas anterior, la datació de 
les sepultures s’ha fet a partir de les precisions 
tipològiques. Es tracta de sepultures que es do-
cumenten en períodes extensos que se situen 
des del segle vi i perduren fins al segle xiii.

Al sud de l’absis de l’actual església, s’hi han 
documentat cinc enterraments; tres d’aquests 
aprofiten parts de sarcòfags de períodes ante-
riors (Fig. 8); un quart, molt malmès, en una 
possible cista obrada amb còdols, i finalment, 
un cinquè que apareix en posició secundària 

en una petita cista. Sembla que l’enterrament 
d’un dels sarcòfags, afectà un enterrament an-
terior de caixa de lloses, fet que motivà la re-
cuperació de les restes òssies i la deposició en 
aquesta petita cista. S’ha pogut fer una petita 
excavació de l’estrat on hi ha els sepelis, que 
proporciona una cronologia post quem dels se-
gles viii-x per a les sepultures.

Més al sud-oest, al tall de la rasa per al nou 
clavegueram, s’hi ha identificat una última tom-
ba que correspon a un enterrament amb caixa 
de lloses que, com en els casos anteriors, s’ha 
ubicat cronològicament vers els segles x-xiii.

Referent al perímetre cementirial, s’ha lo-
calitzat un mur al sud del carrer del Mur, dis-
posat de forma paral·lela als sarcòfags el qual 
creiem versemblant que pot estar marcant el 
límit meridional de la sagrera, ja que la seva 
localització coincideix plenament amb els te-
òrics trenta passos (30 m) que s’estableixen per 
delimitar l’espai sagrat al voltant de les esglé-
sies a partir dels segles xi-xii (Farías, Martí, 
Catafau, 2007). 

També volem destacar la identificació d’un 
edifici semisoterrat al sud del carrer de l’Esglé-
sia. Està format per tres murs paral·lels units 
per arcs dels quals només es conserven els ar-
rencaments que semblen insinuar una línia 
d’arc de mig punt. A l’àmbit situat al nord s’hi 
han identificat únicament en planta dues sitges 
i un retall indeterminat. L’accés a l’edifici el 
trobem a ponent, on es localitza el retall de la 
polleguera excavat a l’estrat geològic. L’espai 
devia funcionar com a celler i se situa crono-
lògicament entre els segles xiv-xv. 

A l’oest de l’església de Santa Maria, seccio-
nant estructures de la necròpolis tardoantiga 
s’hi ubica un petit edifici de planta rectangu-
lar on s’observa un àmbit d’aproximadament 
18,9 m2. Presenta l’accés a la banda est tot i 
que apareix seccionat per la rasa del col·lector 
actual, del qual es conserva un basament de 
columna a la banda nord. A la banda nord d’un 
dels murs interiors s’hi identifica una obertu-
ra d’1,45 m flanquejada per dos grans carreus 

3. Anàlisi de carboni 14 UBAR-1307: 900 +/- 30 BP.
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Figura 8. Tomba amb fragments de sarcòfags reaprofitats localitzada al carrer del Mur. Autor: Iñaki Moreno
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corresponents a la fonamentació dels brancals 
de l’obertura. Atès l’elevat grau d’alteració que 
presenta el subsòl, no s’ha pogut identificar el 
nivell de circulació ni determinar-ne la funció, 
tampoc no s’hi ha pogut adscriure una cro-
nologia absoluta del període de funcionament 
més enllà de la informació que ens proporci-
onen les relacions estratigràfiques, que situen 
l’estructura en un marc cronològic molt ampli 
entre els segles vi i xvi.

Al carrer del Ravalet s’hi han identificat tres 
àmbits disposats de forma terrassada, aprofi-
tant els desnivells del terreny, delimitats a sud 
i nord per diferents estructures murals, men-
tre que no ha estat possible localitzar els límits 
per les bandes est i oest. Es tracta d’una zona 
de treball (s’hi han identificat una cubeta i di-
ferents estrats de cendres) situada extramurs, 
amb una cronologia ante quem entre els segles 
xii i xiv.

Fase VI: època moderna (segles xv-xviii)

D’aquesta forquilla cronològica hem documen-
tat una extensa zona cementirial de 312 m2 al 
voltant de l’església de Santa Maria, delimitada 
al nord per un retall excavat a l’estrat geològic 
i al sud per un mur, ambdós disposats d’est a 
oest. Se n’ha excavat una petita part a l’oest de 
l’església, i s’han identificat 36 enterraments de 
fossa simple els quals se seccionen i sobreposen 
entre si, i d’entre els quals destaca un individu 
que fou enterrat amb la vestimenta, ja que se 
n’han recuperat dues sivelles que es conserva-
ven a la zona pelviana.

També s’han documentat dues fosses comu-
nes, una de planta ovalada amb cinc individus 
inhumats i dipositats de forma aleatòria i una 
segona construïda amb obra, amb els individus 
coberts de calç viva. Cronològicament aquesta 
sepultura se situa vers el segle xviii. L’adscrip-
ció cronològica i la utilització de calç viva ens 
indiquen que els individus podrien haver estat 
víctimes d’una epidèmia de pesta (Vila, 1900: 
77) que va afectar el municipi l’any 1761.

Al sud d’aquest espai cementirial, al tall ori-
ental de la rasa de l’actual claveguera s’ha loca-
litzat parcialment una estructura de combus-

tió, amb abundants restes de carbons, cendres i 
escòria de bronze. L’estructura correspon a un 
forn per a la fosa de les campanes, ja que fou 
entre els segles xvii i xviii quan s’instal·laren 
les campanes a l’església de Santa Maria.

Altres restes murals identificades en dife-
rents punts del municipi indiquen un urba-
nisme lleugerament diferent a l’actual. És el 
cas de dos murs identificats més al sud del 
carrer de l’Església. Probablement es tracta de 
murs pertanyents a l’antiga rectoria, la qual 
fou enderrocada al segon terç del segle xx per 
connectar el carrer de l’Església amb el carrer 
de Carme Muñoz i que, segons un testimoni 
gràfic de principis del segle xx, encara es con-
servava dempeus.

A la banda est de la plaça Major s’ha iden-
tificat una zona corresponent a un petit celler, 
el qual fou enderrocat a finals del segle xviii, 
atès que en una llinda de l’edifici que cobreix 
parcialment l’estructura hi apareix inscrit l’any 
1769. El pou identificat a l’oest d’aquesta plaça, 
per la tipologia dels arcs i la ubicació davant la 
finca núm. 2 (el parament de la qual a la planta 
baixa sembla ser de finals d’època medieval) 
s’ha ubicat cronològicament en època moder-
na (segles xv-xviii). 

Per finalitzar esmentarem la localització 
de tres projectils a l’extrem oest del carrer del 
Forn, dos dels quals corresponen a munició de 
canons de setge i un altre, a munició de canons 
de campanya utilitzats l’any 1711 durant la Ba-
talla de Prats de Rei.

  Conclusions

Els treballs arqueològics han permès docu-
mentar un tram de muralla corresponent a 
un assentament ibèric fortificat que indica un 
moment d’ocupació ja, com a mínim, des dels 
segles vi-v aC. Tot i la poca superfície excava-
da, tant les restes arqueològiques excavades en 
extensió com les que s’han identificat de for-
ma dispersa mitjançant el seguiment arqueo-
lògic de les obres de reurbanització, insinuen 
un augment urbanístic entre els segles iv i iii 
aC més enllà del perímetre original de l’as-
sentament de l’ibèric antic, que passa d’una 
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superfície aproximada de 6.000 m2 a 12.000 
m2, amb una continuïtat ocupacional evident 
fins al segle i aC. Destaquen les evidències de 
la monumentalització de l’assentament ibè-
ric per part dels romans, a mitjan segle ii aC, 
poc temps després d’haver arribat a territori 
hispà.

A excepció de les inscripcions honorífiques 
localitzades al segle xviii, no s’han identificat, 
de moment, restes arqueològiques d’època 
altimperial més enllà d’algun fragment es-
cadusser de ceràmica sigil·lada sud-gàl·lica i 
africana. La manca, de moment, d’una trama 
urbana evident corresponent a època imperi-
al planteja diverses hipòtesis possibles que ja 
havíem revisat i discutit àmpliament (Salazar, 
2012: 40-45): o bé que el nucli urbà es trobi en 
un indret proper encara per determinar, o bé 
que l’alteració de l’estratigrafia romanoimpe-
rial hagi estat especialment intensa, o bé que 
es tracti d’un centre vertebrador d’un territori 
amb caràcter rural o ager, ocupat per població 
dispersa assentada en villae, és a dir una civitas 
sine urbe amb funcions de tipus jurídic, fiscal, 
polític, administratiu, econòmic i religiós, com 
ja s’havia proposat anteriorment (Pera, 1994) 
i seguint el model de nuclis com Iulia Libica 
(Llívia), Ausa (Vic), Egara (Terrassa) o Caldes 
de Montbui (Oller, 2011). Sense dubte la res-
posta a aquesta qüestió és en mans de l’arque-
ologia.

Amb relació a l’urbanisme d’època tardoan-
tiga, s’ha documentat una zona de necròpolis 
situada a l’oest de l’església de Santa Maria, for-
mada per sis enterraments, als quals se suma-
rien els vuit enterraments excavats durant els 
anys setanta pel Grup de Recerca Arqueològica 
Sigarra. Al conjunt es localitzen enterraments 
de caixa de tègula, sarcòfags monolítics i caixa 
de lloses, entre les quals destaca una cober-
ta amb lauda musiva amb un crismó. Aquest 
element i l’anàlisi de carboni 14 de l’individu 
inhumat ens permet situar cronològicament la 
sepultura associada al mosaic entre la segona 
meitat del segle iv i l’inici del segle v dC. Altres 
elements a destacar de la necròpolis tardoanti-
ga corresponen a un edifici de caràcter funera-
ri del qual només s’ha identificat el vestíbul o 
atri que donava accés a la cambra funerària on 

es trobaven dos dels sarcòfags. La tipologia de 
les tombes, l’existència del mausoleu o edifici 
funerari, el mosaic sepulcral i una estructura 
de planta quadrangular destinada a contenir 
líquid (lacus), així com la disposició de les 
tombes (SO/NE) i el segellament d’aquestes, 
ens indiquen que ens trobem en una zona fu-
nerària paleocristiana i, sens dubte, destinada 
a les elits locals.

L’urbanisme en època medieval té com a 
centre neuràlgic l’església de Santa Maria, 
a l’entorn de la qual es desenvolupà, més o 
menys, la trama urbana que coneixem avui 
dia, abandonant el centre que havia existit 
durant l’època ibèrica i romanorepublicana, 
que se situava al turó que domina la plana d’en 
Solà. S’han localitzat diferents trams de la mu-
ralla perimetral construïda a la segona meitat 
del segle xiv, així com dos baluards, la porta 
d’accés de ponent i el paviment del portal S 
(al costat de l’església de la Mare de Déu del 
Portal), que perduraran amb el mateix traçat 
fins al segle xviii, quan quedaran derruïdes 
fruit de l’intens bombardeig originat durant 
la Batalla dels Prats de Rei de 1711. També s’ha 
documentat una zona de necròpolis dispersa 
amb una extensió aproximada de 4.500 m2 a 
l’entorn de l’església de Santa Maria, amb en-
terraments dels tipus de fossa de planta fusi-
forme amb ressalt antropomorf a la capçalera, 
caixa de lloses, cista (enterrament secundari) 
i sarcòfag, ubicats cronològicament entre els 
segles viii i xiii. La superfície cementirial s’anà 
reduint, però, ja a partir de les acaballes del 
segle xiv, quan una part quedà extramurs del 
perímetre emmurallat, i sobretot a partir del 
segle xvi quan les inhumacions es concentra-
ren a l’entorn de l’església de Santa Maria, en 
una superfície de 312 m2.
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El Puig de Sitges: de la primera edat del ferro a 
l’època romana
Joan García Targa, Magí Miret Mestre i Pere Izquierdo Tugas

s’arribava a les terres del Baix Penedès la circu-
lació era ja planera. Abans de la construcció als 
segles xviii i xix de carreteres, la comunicació 
per terra amb la plana interior penedesenca es 
feia remuntant el curs de la riera de Vilafran-
ca, passant per Canyelles i al peu del conjunt 
monumental d’Olèrdola. 

  Protecció legal de la zona 
arqueològica 

Albert Ferrer Soler, primer, i Joan Bellmunt 
Poblet, després, en qualitat de delegats locals a 
Vilanova i la Geltrú de la Comisaría Provincial 
de Excavaciones Arqueológicas, van elaborar 
conjuntament amb el vilafranquí Pere Giró 
Romeu durant els anys cinquanta a setanta 
del segle passat un Catálogo Arqueológico del 
Penedès (Cebrià-Miret, 1993) que incloïa una 
fitxa del Baluard, a Sitges. Es va utilitzar aquest 
nom per denominar el jaciment del Puig de 
Sitges perquè quan l’any 1952 Albert Ferrer va 
redactar la fitxa només es coneixia la trobada 
aïllada de tres monedes romanes. 

El decret 2016/1972, de 13 de juliol, va de-
clarar “conjunto histórico-artístico y paraje 
pintoresco las zonas del casco antiguo y del 

  Introducció 

La vila de Sitges es troba a la costa mediterrà-
nia, a uns 35 km en línia recta al sud-oest de 
Barcelona i a uns 55 al nord-est de Tarragona 
(Fig. 1). El seu nucli antic ocupa un petit puig 
de roca calcària cretàcica lleugerament avan-
çat sobre el mar que forma part dels estreps 
occidentals del massís de Garraf. Té una alti-
tud de 17 metres i platges de sorra a ambdós 
costats (Fig. 2 i 3). El topònim puig de Sitges 
actualment està en desús a causa de la seva 
completa urbanització, que n’ha emmascarat 
la topografia (Muntaner 1986). Les evidències 
materials documentades fins a aquest moment 
permeten afirmar que va estar habitat ininter-
rompudament des de la primera edat del ferro 
(segle vii aC) fins a l’època romana altimperial 
(segle ii de la nostra era). Després d’un període 
d’abandonament, al segle xi s’hi bastí el castell 
i el nucli de població que va originar l’actual 
vila de Sitges. 

Fins a la construcció de l’anomenada carre-
tera “de les Costes” i del ferrocarril al darrer 
quart del segle xix, les comunicacions terres-
tres entre Sitges i Barcelona eren força dificul-
toses i s’utilitzava generalment la via marítima, 
mentre que en direcció a Tarragona un cop 
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Figura 1. Localització del Puig de Sitges

litoral de la villa de Sitges (Barcelona)” (BOE 
núm. 183, 1.08.1972, p. 13869-13870). La to-
talitat de les restes arqueològiques del Puig de 
Sitges estan incloses dins els límits del conjunt 
historicoartístic, però no van ser esmentades 
en la declaració perquè aleshores se’n desco-
neixia l’existència.

Entre els jaciments del terme de Sitges in-
closos l’any 1984 a l’Inventari del Patrimoni 
Arqueològic de Catalunya (IPAC) elaborat per 
la Generalitat de Catalunya, es va recollir la 
trobada de les tres monedes i el jaciment va 
continuar sent denominat el Baluard. L’Ajun-
tament de Sitges va incorporar les fitxes de 
l’IPAC facilitades per la Generalitat al Pla es-
pecial de protecció del patrimoni i Catàleg del 
municipi de Sitges de l’any 1984, com també a 
la revisió del Catàleg aprovada definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme l’any 
1991 (DOGC 1473 de 29.7.1991). A més d’in-

cloure els jaciments arqueològics coneguts i els 
edificis d’interès arquitectònic, aquesta revisió 
del Pla especial i Catàleg va fer variar lleuge-
rament els límits del conjunt historicoartístic 
i paratge pintoresc. 

La Llei 9/93, de 30 de setembre, del patri-
moni cultural català, estableix al seu article 6:
1. Que els municipis que tenen la consideració 

d’històrico-artístics, segons el que determi-
na la legislació municipal i de règim local de 
Catalunya, han de crear un òrgan d’estudi i 
proposta per a la preservació, la conservació, 
la protecció i la vigilància de llur patrimoni 
històric cultural.

2. Que correspon a la potestat d’autoorganit-
zació local de determinar la composició i 
el funcionament d’aquest òrgan, que ha 
de comptar necessàriament amb el suport 
de professionals qualificats en el camp del 
patrimoni cultural, amb les condicions de 
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formació i de titulació que siguin establertes 
per reglament.

3. Que aquest òrgan ha d’emetre informe prè-
viament a l’adopció d’acords municipals que 
afectin l’aprovació o la modificació del pla-
nejament urbanístic. 

4. Que els municipis històrico-artístics han 
d’elaborar un catàleg del patrimoni cultural 
immoble de llur terme, en el qual s’han d’es-
pecificar les mesures de protecció, d’acord 
amb aquesta Llei i amb la legislació urba-
nística.

5. Que els municipis amb un patrimoni ar-
queològic important han de disposar d’ar-
queòleg municipal, l’obligatorietat i les fun-
cions generals del qual s’han d’especificar 
per reglament; i que correspon a la potestat 
d’autoorganització local de nomenar el dit 
arqueòleg i de determinar-ne les funcions 
específiques.

La Llei del patrimoni cultural català esta-
bleix també, en el seu article 7, que els con-
junts històrics tenen la consideració de béns 
culturals d’interès nacional i que, en el cas que 
tinguin en el subsòl restes que solament siguin 
susceptibles de ser estudiades arqueològica-
ment, tindran també la condició de bé cultural 
d’interès nacional en la categoria de zona ar-
queològica. Per tant, les restes arqueològiques 
del Puig de Sitges són un bé cultural d’interès 
nacional – zona arqueològica i gaudeixen de la 
màxima protecció legal.

Si bé des de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament s’ha avançat molt en aquests 
darrers anys en la salvaguarda i l’estudi del 
patrimoni arqueològic de Sitges, cal que es 
tingui sempre present l’existència de la zona 
arqueològica del Puig de Sitges –molt més 
àmplia (Fig. 4) tal i com han posat de ma-
nifest les excavacions més recents que la del 

Figura 2. Visió des del nord de la platja de Sant Sebastià i el Puig de Sitges vers l’any 1915
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Figura 3. Vista aèria del Puig de Sitges a mitjan segle XX (a la dreta, la platja de Sant Sebastià, a l’esquerra, 
la de la Punta)

jaciment del Baluard inclòs en l’Inventari de 
la Generalitat i en el Catàleg municipal– i, 
en conseqüència, condicionar la concessió de 
llicències urbanístiques d’aquesta zona –fet 
que no sempre es produeix– a la realització 
prèvia dels estudis arqueològics que siguin 
necessaris. Cal també donar compliment a les 
disposicions que la llei del patrimoni cultu-
ral català estableix amb relació als municipis 
històrico-artístics.

  Subur i Sitges

Subur era probablement una població d’època 
romana situada a la costa o no gaire allunyada 
d’aquesta, entre les ciutats romanes de Barci-
no i Tarraco. Des del segle xvi, la localització 
d’aquesta i d’altres ciutats va ser objecte de 
controvèrsies entre els erudits. A manca de 
dades arqueològiques sobre Subur, la seva lo-

calització es va haver de basar únicament en les 
referències aportades per tres autors d’època 
altimperial romana (segles i-ii dC: Pomponi 
Mela, Gai Plini i Claudi Ptolemeu) i per una 
inscripció localitzada a Tarraco. 

El gadità Pomponi Mela (De Chorographia, 
II, 80) cap al 43-44 dC, en descriure el tram 
central de l’actual litoral català de nord a sud 
esmenta: “D’allí fins a Tarraco (Tarragona) es 
troben les ciutats petites de Blande (Blanes), 
Iluro (Mataró), Baetulo (Badalona), Barcino 
(Barcelona), Subur, Tolobi; i els petits rius: 
el Baetulo (el Besòs) al costat del mons Io-
vis (muntanya de Júpiter), el Rubricatum (el 
Llobregat) a la costa de Barcino (Barcelona), 
el Maius entre Subur i Tolobi.” D’aquest text 
sembla deduir-se que Subur podria ser una 
població litoral, situada entre Barcelona i Tar-
ragona, la localització de la qual varia segons 
si el riu Maius és el riu Foix o el Gaià, la qual 
cosa no se sap amb certesa. 
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Figura 4. Plànol de Sitges amb el traçat hipotètic de la muralla baixmedieval de Sitges (en blau)—que podria 
coincidir amb la delimitació de la zona ocupada durant la primera edat del ferro i època ibèrica plena— i la 
delimitació, més àmplia, del total de superfície urbana amb expectativa arqueològica (en vermell)

L’itàlic Gai Plini Segon, conegut com a Plini 
el Vell, va finalitzar l’any 77 dC la redacció de 
la seva obra enciclopèdica de 37 volums Na-
turalis Historiae. En aquesta obra descriu (III, 
21) el tram central del litoral català de sud a 
nord, en sentit invers a l’emprat per Pomponi 
Mela: “La regió de la Cossetània, el riu Subi, 
la colònia Tarraco (Tarragona), obra d’Escipió, 
així com Cartago ho fou dels púnics, la regió 
dels ilergets, la ciutat Subur, el riu Rubricatum 
(el Llobregat), a partir del qual segueixen els 
laietans i els indigets.” D’aquest text no es pot 
deduir clarament que Subur fos una població 
litoral situada entre Tarragona i el riu Llobre-
gat, ja que segons el text de Plini podria tro-
bar-se més a l’interior, a la regió dels ilergets, 
tribu ibèrica que s’estenia per les comarques 
de Lleida i Osca. 

Claudi Ptolemeu, grec nascut a Egipte, 
va redactar al segle ii dC l’obra Geographiké 
Hiphigesis, en la qual esmenta organitzacions 
supraurbanes denominades amb noms de po-
bles indígenes, a cadascuna de les quals atri-
bueix una llista de ciutats a les quals donava 
una localització precisa mitjançant un sistema 
de coordenades de longitud i latitud. Situa al 
litoral dels cossetans (II, 6, 17-18) les ciutats de 
Tarraco i Subur, i no en la regió dels ilergets 
com fa Plini.

Des de final del segle xvi alguns erudits 
(Ambrosio de Morales, Janus Gruterus, Jeroni 
Pujades) esmenten l’existència d’una inscrip-
ció romana que havia estat reaprofitada com a 
carreu a l’església dels Sants Reis de Tarragona. 
Aquest temple estava situat a la part alta de la 
Rambla Vella, al número 12, vora el circ romà. 
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La seva construcció es va iniciar l’any 1562 i és 
més conegut com a església de Sant Agustí, ja 
que formava part del desaparegut convent de 
Sant Agustí dels jesuïtes. El text de la inscripció 
és el següent: L(ucio) Furio L(uci) filio / Faven-
tino / Suburitani / publice, que es pot traduir 
com: “A Lucius Furius Faventinus, fill de Lu-
cius, els Suburitans, a càrrec del fons públic”. 
Segons Géza Alföldy aquesta inscripció (CIL II 
4271, RIT 377) es data per criteris epigràfics en 
el segle i dC i correspon al pedestal d’una està-
tua amb la qual els suburitans, a Tarraco, van 
honrar L. Furius Faventinus, segurament un 
conciutadà seu establert a la colònia (Alföldy, 
2009).

Durant els segles xv al xix els debats en-
tre humanistes i erudits se centraven sobretot 
en els orígens dels pobles i la ubicació de les 
antigues ciutats i batalles a partir dels textos 
bíblics, grecs i llatins. Es comptava també amb 
l’ajut de les restes dels monuments conservades 
encara dempeus, inscripcions i monedes. L’ar-
queologia, però, no existia tal i com l’entenem 
avui dia. Les obres de caràcter històric d’aquest 
període contenen sovint interpretacions errò-
nies, a causa de les diferents transcripcions 
dels textos clàssics segons els còdexs on esta-
ven recollits, de l’ús fantasiós de la toponímia 
i la manca de coneixements filològics, d’errors 
en la lectura i interpretació de les inscripcions 
en pedra i per la manca gairebé total de su-
port de dades arqueològiques. A partir de la 
suposada localització de Subur entre Barcelona 
i Tarragona –segons sembla deduir-se de les 
fonts clàssiques– i dels topònims recents amb 
una vaga similitud amb el nom de Subur, van 
ser proposades diferents localitzacions per a 
aquesta ciutat, cap d’elles, però, amb una base 
ferma: Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles, 
Segur de Calafell, Olèrdola, Subirats o Sant Boi 
de Llobregat. 

A partir de mitjan segle xix els sitgetans 
van fer seva la identificació de la seva vila amb 
Subur: Fàbrica de filats i teixits La Suburen-
se (any 1847), Casino i cafè Suburense (1861), 
Fonda la Suburense (1894), Col·legi Suburense 
(1901), Gran Hotel Subur (1916), Club Ciclista 
Suburense (1924-1936), etc. I Sitges va passar a 

ser anomenada la “Blanca Subur”. Actualment 
segueix ben viva aquesta identificació, mal-
grat que no està basada en dades contrastades 
(Muntaner, 1986).

Segons l’il·lustre filòleg Joan Corominas 
(1997, VII: 141), Subur és una paraula d’ori-
gen preromà que s’ha de pronunciar plana 
(Súbur). La seva etimologia és desconeguda i 
podria derivar de l’arrel ieur, que és impossible 
que originés fonèticament el topònim Sitges.

Per Francisco Villar (2000, 121-178) tant 
Subur com el riu Subi serien topònims indo-
europeus, implantats força abans en el temps a 
la superposició de la llengua ibera a la zona. No 
són dos topònims independents, sinó que molt 
probablement constitueixen un de tants casos 
en què el riu i la ciutat propera comparteixen 
un mateix nom o en què el nom de l’una és un 
derivat del de l’altre. Segons aquest autor, la 
immensa majoria de topònims de filiació in-
doeuropea coneguts no estan relacionats amb 
llocs d’habitació (ciutats, aldees o establiments 
similars), sinó amb hidrònims (corrents d’ai-
gua, llacunes i basses). 

En conclusió, amb les dades actualment 
disponibles, no es pot saber ni la localització 
precisa ni les característiques d’aquest nucli 
de població, que potser tenia una personalitat 
pròpia a causa de trobar-se allunyada de Tar-
raco –la qual tenia un territori molt gran, que 
s’estenia des del coll de Balaguer, al sud-oest, 
fins al pont del Diable de Martorell-Castell-
bisbal sobre el riu Llobregat al nord-est–, però 
que segurament no va arribar a assolir mai la 
categoria jurídica de municipi romà autònom. 

El topònim actual de Sitges tindria, segons 
Joan Corominas (1997, VII: 141) el significat 
de ‘sitges’ (clots fondos, dipòsits de grans). La 
paraula ceia preromana es llatinitzà en cegia i 
originà la paraula catalana sitja. La forma més 
antiga del topònim que consta a la documen-
tació medieval –Cegias– és la que correspon, 
en aquell temps, a l’evolució de la E de l’ètim 
preromà ceia: ipsas Cegias (Libri Antiquita-
tum, IV, p. 110, n. 227, Arxiu de la Catedral 
de Barcelona, any 991). En altres documents 
dels segles xi i xii el topònim s’escriu Cigis, 
Cigias o Ciges. 
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Atès que no hi ha testimonis d’una pervi-
vència d’ocupació del Puig de Sitges entre els 
segles iii i ix, la possibilitat més versemblant 
és que el nom que tingués aquest lloc en època 
ibèrica i romana caigués en l’oblit i que, segles 
després, els repobladors altmedievals li dones-
sin el nom de Sitges a causa de les nombroses 
sitges existents excavades a la roca, que alesho-
res devien ser perfectament visibles. 

  Sitges: port natural del Penedès

Diferents historiadors locals i erudits conei-
xedors de la geografia de la zona han posat un 
èmfasi especial en la situació estratègica de Sit-
ges al costat de la riera de Vilafranca. Aquest 
curs torrencial d’aigua desemboca a la platja 
a 2,7 km al sud-oest del seu nucli antic i és 
el camí natural d’uns 15 km de longitud que, 
obrint-se pas sinuosament entre les munta-
nyes, comunica la costa sitgetana amb Olèrdola 
i la comarca de l’Alt Penedès. Per trobar una 
via de comunicació de característiques simi-
lars, caldria desplaçar-se uns 12 km al sud-oest 
fins arribar a la vall del riu Foix, que comunica 
les platges de Cubelles amb Castellet i la part 
més occidental de la comarca de l’Alt Pene-
dès (terme municipal de Santa Margarida i els 
Monjos). Aquesta situació privilegiada feia de 
Sitges un lloc especialment adequat per a in-
tercanvis de mercaderies arribades per via ma-
rítima cap a les terres penedesenques interiors, 
i viceversa. Atès que la punta del Puig de Sitges 
s’endinsa poc dins el mar, que les seves platges 
són poc fondes i que les muntanyes que l’envol-
ten només ofereixen una certa protecció dels 
vents provinents de terra, no hi podien atracar 
vaixells grans, per la qual cosa les mercaderies 
havien de ser transportades a terra amb l’ajut 
de petites embarcacions. Tot i així, la costa de 
Sitges és esmentada des d’època medieval en 
portolans i cartes nàutiques (Malagelada, 1985, 
49-61). No va ser fins a partir del segle xviii, 
amb la millora de les vies de comunicació ter-
restres, que les platges de Vilanova i la Geltrú 
van concentrar les exportacions per via marí-
tima dels vins del Penedès (Virella, 1979).

  Les primeres troballes 
arqueològiques 

L’erudit sitgetà Bernardí Llopis i Pujol en un 
manuscrit del 1844 sobre història local es-
menta que “aún existen los mismos depósitos 
o sitges, único monumento que de ellos [els ro-
mans] poseemos, y que más tarde dieron un 
nuevo nombre a la población, donde tenían 
acaparado el trigo que con embarcaciones les 
venía de levante” (Llopis 1844). 

Manel Milà i Fontanals (1855 i 1869) des-
prés de comentar l’existència de nombroses 
sitges retallades a la roca a Olèrdola esmenta 
que “Silos se han hallado en otros puntos ve-
cinos, especialmente en la parte alta antigua 
de la villa de Sitges, que como es de ver de la 
traducción catalana de la misma palabra, ha 
tomado su nombre”. 

L’historiador sitgetà Joan Llopis i Bofill 
(1891) fa referència a la trobada l’any 1883, en 
remoure’s els fonaments de la torre medieval 
tocant a mar coneguda com de Sant Pere o la 
Torreta (al lloc conegut també com baluard 
Vidal-Cuadras), de dues monedes romanes de 
l’emperador Tiberi (14-37 dC): una d’encunya-
da a la colònia de Tarraco i l’altra, al municipi 
de Cascantum (Cascante, al sud de Navarra). 
A mitjan segle xx es va trobar una moneda 
de l’emperador Adrià (117-138) a la platja de 
la Punta, segons consta a la fitxa de Sitges del 
Catálogo Arqueológico del Panadés redactada 
per Albert Ferrer i Soler el 2-12-1952. No se’n 
coneix la localització actual.

L’any 1974 l’estudiosa sitgetana Teresa Fer-
rer va recollir alguns materials arqueològics 
d’un contenidor amb terres i runa procedents 
d’unes obres que s’estaven fent a l’interior de 
l’edifici consistorial, el qual està construït al 
punt més alt del Puig de Sitges aprofitant les 
estructures del castell del segle xvi i damunt 
les restes del castell medieval (Fig. 5). Entre els 
materials recuperats hi havia alguns fragments 
de ceràmica feta a mà atribuïbles a la primera 
edat del ferro, de ceràmica feta amb torn imi-
tació de grises focees i ceràmiques ibèriques de 
l’ibèric antic i ple, així com materials romans 
altimperials i medievals i moderns (Garcia et 
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Figura 5. Planta baixa de l’Ajuntament amb 
localització de la zona afectada per les obres de 
l’any 1974 (A) i els àmbits excavats els anys 2001 i 
2002 (B i C)

al., 1990). Malgrat que no es va poder aclarir 
l’origen d’aquests materials, és molt probable 
que els de cronologies més antigues procedis-
sin de diverses sitges destruïdes a conseqüència 
de les obres, atès el seu aspecte poc rodat i la 
mida gran dels fragments.

En altres obres fetes en diversos punts del 
nucli antic de Sitges s’han recuperat materials 
aïllats d’època ibèrica o romana: ceràmiques 
ibèriques a la base del monument “a los Caí-
dos” de la Guerra Civil davant l’església parro-
quial, al carrer Major núm. 7 (cantonada amb 
el carrer Nou) i al carrer de la Carreta; vaixella 
de taula terra sigillata i trossos d’àmfores ro-
manes a la rectoria de l’església parroquial i 
fragments de grans gerres d’emmagatzemat-
ge romanes (dolia) a la plaça de l’Ajuntament 
núm. 8 i al carrer de Sant Pau núm. 32 (Garcia 
et al., 1990).

  Primeres excavacions 
arqueològiques (anys 1988-2012)

La primera excavació feta amb metodologia 
arqueològica acurada es va dur a terme l’any 
1988 al soterrani d’una dependència de l’Arxiu 
Històric de Sitges (Garcia et al., 1989 i 1993). 
S’hi va localitzar el fons d’una sitja amortitza-
da al segle iv aC que contenia materials cerà-
mics i lítics, llavors carbonitzades de cereals i 
restes de peixos. Aquesta intervenció assenyala 
el punt de partida del coneixement recent de la 
zona arqueològica del Puig de Sitges. 

Durant els anys 1999 i 2000 es van poder 
fer excavacions parcials a les finques del carrer 
Nou núm. 10 (edifici d’oficines municipals) i 
16 (restaurant) (Fig. 6-8). Es van documentar 
per primera vegada restes constructives que 
demostraven l’existència d’un assentament en 
època antiga en el nucli històric de Sitges, amb 
una ocupació continuada des del segle ii aC 
fins a inicis del segle iii de la nostra era (Gar-
cía-Ribas, 2004). Es van recuperar un gran 
nombre de materials ceràmics de procedèn-
cies diverses (púniques, itàliques, gàl·liques i 
sud-hispàniques), a més de produccions locals, 
i es van identificar quatre fases constructives 
sobreposades: del segle ii aC un mur de pedres 
lligades amb fang; dels segles i aC - i dC, murs 
similars, però de millor factura, una conducció 
de desguàs i un dipòsit (lacus) amb recobri-
ment de morter hidràulic amb un altre dipòsit 
més petit adossat que podrien estar relacionats 
amb l’elaboració de vi; del segle ii dC, murs fets 
amb encofrat de pedres i morter de calç, una 
conducció de desguàs i fragments de revesti-
ment amb decoració pictòrica mural de motius 
vegetals i geomètrics; de cap a inici del segle iii 
dC, hi havia un espai obert pavimentat amb 
terra i morter que cobria una conducció de 
desguàs i que estava delimitat per murs d’opus 
caementicium. Les restes arqueològiques exca-
vades en aquests dos solars indiquen que les 
estructures constructives estaven disposades 
en dues terrasses, amb cotes de circulació per 
sota de la carena del puig al carrer Major i que 
s’estenien fora dels límits reduïts dels sondejos 
que es van poder fer, la qual cosa posa de ma-
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Figura 6. Situació en planta de les estructures constructives antigues documentades a les finques del carrer 
Nou, núm. 10 (a dalt) i 16 (a baix)

Figura 7. Vista general de l’excavació al carrer Nou, núm 10
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Figura 8. Vista general de les excavacions al carrer 
Nou, núm 16

nifest que l’ocupació d’aquest sector del vessant 
oest del Puig de Sitges devia ser de gran enti-
tat. L’extensió reduïda de l’excavació, però, no 
permet saber si les restes pertanyien a una casa 
aïllada –una vil·la rural romana– o a un nucli 
de població de més entitat.

A l’edifici de l’Ajuntament de Sitges s’hi va 
poder intervenir en dues ocasions els anys 2001 
i 2002, aprofitant les obres d’instal·lació de ser-
veis sanitaris i d’un ascensor. S’hi van docu-
mentar una petita fossa i nou sitges retallades 
a la roca, conservades gairebé íntegrament, 
amb fondàries de 2 m en algun dels casos, 
reblertes amb terres que contenien materials 
d’època ibèrica i romana, així com un dipòsit 
subterrani (lacus) d’època altimperial romana 
relacionat amb l’elaboració de vi (Fig. 9 i 10). 
Entre els materials recuperats més destacats 
hi ha una imitació occidental del tipus B2 de 
copa grega jònia, fragments de ceràmica àtica 
de figures roges, sivelles de bronze decorades, 
ceràmiques de vernís negre, ceràmica ibèrica 
pintada, vasets de parets fines i recipients am-

fòrics itàlics, púnics i ibèrics (Garcia, Miret, 
Revilla, 2005). 

Com a complement de les obres a l’Ajun-
tament, el seguiment l’any 2000 de les rases 
destinades a noves connexions de gas i llum 
van permetre visualitzar les restes d’un mur 

Figura 9. Planta arqueològica de les estructures 
documentades als sanitaris i l’ascensor de 
l’Ajuntament (anys 2001-2002)

Figura 10. Algunes de les sitges localitzades a 
l’estança dels sanitaris de l’Ajuntament
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de pedra molt malmès acompanyat de mate-
rials de segle iii-ii aC davant de la Biblioteca 
Santiago Rusiñol.

L’any 2004 l’excavació dirigida per Marc 
Bosch de Dòria (Actium) a la plaça de l’Ajun-
tament núm. 4, amb motiu de la construcció 
d’un nou habitatge, va documentar sis fons de 
sitges: dues de cronologia indeterminada, una 
de reblerta durant l’ibèric ple; dues, durant 
l’ibèric final, i una altra, entorn del canvi d’era. 

La construcció d’un ascensor i les instal-
lacions de nous serveis l’any 2014 a la Bibli-
oteca Santiago Rusiñol han permès localitzar 
estructures constructives (murs, estrats d’ani-
vellament i un paviment) d’època ibèrica fi-
nal i romà altimperial, amb presència d’alguns 
fragments amortitzats de ceràmiques àtiques 
de figures roges.

  La rasa al carrer de Bernat  
de Fonollar (any 2013)

El seguiment arqueològic de l’obertura d’una 
rasa per a les noves connexions de serveis dels 
museus de Sitges en el tram del carrer de Fono-
llar situat entre el carrer de Barcelona i un punt 
situat poc més enllà de l’accés al Palau Maricel 
va permetre documentar diverses estructures 
arqueològiques. Cal assenyalar, però, que l’es-
cassa amplada de la rasa, de tan sols 1-1,10 me-
tres, va dificultar la visualització i comprensió 
de les unitats constructives. El control de les 
obres es va efectuar en dues fases: la primera 
durant els mesos d’abril i juliol i la segona du-
rant el mes d’octubre de 2013. 

Durant la primera fase, sota la direcció de 
Joan Garcia Targa, es posaren al descobert 
murs pertanyents a diferents moments d’ocu-
pació, entre els quals destaca especialment –
davant de la porta de mar de l’edifici Mira-
mar– part d’un tram de mur ample amb una 
orientació nord-est/nord-oest feta amb pedres 
lligades amb fang, compacte, que devia tenir 
continuïtat sota aquest edifici i seguir en di-
recció al tram de muralla medieval visible al 
passatge de la Vall. A aquest tram de mur do-
cumentat a la rasa s’hi adossava un paviment 

de pedres amb un pendent evident cap a la 
platja i el mar. Els materials ceràmics que s’hi 
associaven són bocins de produccions blaves i 
vidrades diverses datables als segles xvii-xviii. 
Això no obstant, durant el procés de neteja de 
la base del mur, que recalçava directament a 
la roca, es van recuperar alguns bocins de ce-
ràmica ibèrica. 

En els sectors 2 i 3 de l’excavació de la rasa 
es documentaren restes constructives amb 
materials associats de cronologia ibèrica que 
abracen des de produccions locals de cocció 
oxidoreductora fins a alguns bocins de ceràmi-
ca de vernís negre que defineixen una crono-
logia del segle iii aC. Un tram de mur fet amb 
pedra de mides homogènies lligades amb fang 
presentava una orientació est-oest en direcció 
a mar i podria pertànyer a una compartimen-
tació interna (Fig. 11). Els treballs de l’obertura 
de la rasa durant el mes de juliol van permetre 
documentar la presència d’uns estrats d’anive-
llament adossats a un mur de contenció que es 
pot datar al segle i dC, i que està situat al límit 
costaner que marca el conjunt dels museus de 
Sitges.

Figura 11. Vista general de la rasa oberta al tram 
inferior del carrer de Bernat de Fonollar (juliol de 
2013), amb la localització del mur ibèric
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A causa de l’altra freqüentació turística del 
nucli antic de Sitges, la continuació de l’obertura 
de la rasa va quedar aturada durant l’estiu. Es 
van reprendre les obres a la tardor del 2013 en 
el tram del carrer de Bernat de Fonollar situat 
entre la cruïlla amb el carrer de Sant Joan i el 
pont del Palau Maricel. Aquest tram de carrer 
havia estat molt afectat per instal·lacions ante-
riors, ja que hi passen conduccions elèctriques, 
d’aigua potable, de gas i de telefonia, a més de 
dues clavegueres que circulen en sentits oposats. 
Com a conseqüència, el subsòl ha estat remo-
gut moltes vegades i en principi hi havia poques 
possibilitats de trobar-hi estratigrafia antiga in-
tacta. La supervisió arqueològica d’aquesta fase 
va anar a càrrec de l’arqueòleg del Consorci 
del Patrimoni de Sitges Pere Izquierdo i Tugas. 
Efectivament, es demostrà que la major part 
del subsòl havia estat afectada per conduccions 
anteriors fins a una cota bastant inferior a la 

de la roca, que havien destruït completament 
l’estratigrafia prèvia, si és que n’hi havia. En els 
dos punts on es conservava la superfície natural 
de la roca, la capa de formigó del paviment s’hi 
adheria directament. En un d’aquests punts hi 
havia algunes pedres que podrien haver format 
part d’un mur ibèric molt arrasat. L’altre punt 
era una franja d’uns 0,25 metres d’amplada i 12 
de llarg situada al tram final de la conducció, 
sota les lloses del paviment del carrer, entre dues 
rases recents. En aquesta franja es conservava, 
almenys en part, l’estratigrafia d’època antiga i 
medieval, amb una potència màxima de 65 cm, 
que reposava directament sobre la superfície 
de la roca, fortament erosionada per l’ús i amb 
traces d’haver-s’hi fet fogueres i desenvolupat 
tasques relacionades amb la pesca (Fig. 12).

L’estrat inferior (UE 4007), datat a mitjan 
segle i dC, contenia restes malacològiques, 
un pes de xarxa trencat i alguns elements de 

Figura 12. Secció  estratigràfica del tram central de la rasa oberta al carrer de Bernat de Fonollar (octubre de 
2013)

bronze deteriorats que podrien haver format 
part d’un cistell o una nansa. També hi havia 
moltes restes d’estucs caiguts i algun fragment 
de tègula que indiquen la proximitat d’una 
paret que ja estava en mal estat en aquell mo-
ment. Entre el material ceràmic, el més recent 
eren sigil·lades itàliques (formes Pucci, 6, 10-
13; Pucci 29, 15 i Conspectus 3.2), sud-gàl-
liques (forma Dragendorf 18 i indetermina-
des) i hispàniques (formes Dragendorff 37 i 
Dragendorff 15/17). També hi havia ceràmica 
de parets fines, fragments d’àmfora ibèrica, 
itàlica, ebusitana i laietana, ceràmica comuna 
feta a mà, algun fragment de vidre, llàntia de 

volutes, ceràmica africana de cuina, ceràmi-
ca ibèrica grisa i un anell d’or (SBF-4007-1) 
del tipus conegut com a filiforme de doble 
espiral, amb molts paral·lels a Gran Breta-
nya, la Gàl·lia i al limes germànic, la majoria 
datats al segle i dC (Henkel, 1913; Allender, 
1922; Crummy, 1983; Anderson i altres, 2001; 
Popovi, 2010, i Registre del British Muse-
um) (Fig. 13). La composició d’aquest anell, 
segons l’analítica efectuada a l’Institut Jaume 
Almera - CSIC, és: or 95,17 %, plata 3,902 % 
i coure 0,926 %, fet que ens indica, si no va 
ser alterada per aliatge, un origen no al·luvial 
del metall.
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Damunt els estrats romans (UE4007 i 4011) 
hi havia una capa de preparació de paviment 
(UE 4010) que contenia, entre altres elements, 
un fragment de gibrell de ceràmica vidrada 
melada que implica una datació posterior a 
mitjan segle xiv. Per sobre hi havia les restes 
d’un paviment de calç poc consistent, cobertes 
per un altre estrat, de datació tardomedieval, 
amb molt de material residual ibèric i romà i 
un únic fragment de ceràmica melada. L’estu-
di sedimentològic indica que es tractava molt 
probablement d’un espai a l’aire lliure. 

Tot plegat permet documentar que l’ocupa-
ció del Puig de Sitges va arribar, com a mínim, 
fins a molt pocs metres del penya-segat actual. 
Un problema diferent i difícil de resoldre és sa-
ber quants metres ha reculat des de l’antiguitat 
aquest penya-segat a causa de l’erosió marina. 

En qualsevol cas, l’actuació al carrer de Ber-
nat de Fonollar ha fet evident que el seguiment 
arqueològic de les rases urbanes pot aportar 
informació molt valuosa fins i tot quan, apa-
rentment, el subsòl ja ha estat molt remenat.

  Carrer Major 4-6 (any 2015)

Durant els mesos de febrer a abril del 2015, 
la remodelació de l’edifici del carrer Major 

núm. 4-6 ha permès documentar uns nivells 
de terres dipositades sobre la roca natural per 
reblir el terreny prèviament a la construcció 
d’estructures dels segles ii-i aC i indicis de 
la continuïtat de l’ocupació d’aquest sector 
durant el segle i dC, així com un tram de la 
muralla i del fossat medievals. Les restes lo-
calitzades documenten que l’ocupació anti-
ga s’estenia fora del monticle pròpiament dit 
del Puig de Sitges, per la carena de la serra 
muntanyosa que comença al Cap de la Vila i 
finalitza al puig.

  Conclusions

Tot i que el coneixement sobre l’ocupació ibè-
rica i romana al Puig de Sitges ha augmentat 
considerablement des de l’any 1988 respecte 
de les troballes aïllades anteriors, el resultat de 
les excavacions efectuades fins al moment ens 
obliga a ser prudents a l’hora d’intentar definir 
quin tipus d’assentament es devia establir en 
aquesta zona i si respon a alguns dels models 
que s’apliquen a jaciments dels quals es disposa 
de més informació. Pel que fa a l’ocupació de la 
primera edat del ferro (segles viii-vii aC), els 
únics testimonis han estat localitzats a la part 
més alta del puig: dues de les sitges excavades 
en una dependència de l’edifici de l’Ajunta-
ment i alguns dels materials ceràmics sense 
context procedents també d’allí i recuperats 
l’any 1974 (Fig. 15).

D’època ibèrica antiga-plena (segles vi-iii 
aC) són la sitja de l’Arxiu Històric de Sitges 
una de la plaça de l’Ajuntament, núm. 4 i una 
de l’espai dels sanitaris de l’Ajuntament, un 
fragment imitació de copa tipus B2 jònica i 
altres fragments ceràmics que formaven part 
del rebliment –efectuat en època més tardana– 
d’algunes de les sitges excavades a les estances 
dels sanitaris i l’ascensor de l’Ajuntament, a 
més d’un fragment de ceràmica ibèrica pin-
tada amb bandes horitzontals i de dos bocins 
d’una figura de terrissa del cap de la deessa 
Demèter-Tanit recuperats l’any 1974. L’única 
estructura constructiva documentada fins al 
moment d’aquest període és el tram del mur 
perimetral o muralla localitzat a la rasa del 

Figura 13. Anell d’or romà localitzat al carrer de 
Bernat de Fonollar (Font: Consorci del Patrimoni 
Històric de Sitges)
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Figura 14. Localització dels punts amb evidències 
arqueològiques d’època ibèrica i romana al Puig de 
Sitges, segons excavacions efectuades (Font: Google 
Maps)

carrer Bernat de Fonollar que possiblement 
encerclava el puig pel seu costat nord. 

Les excavacions arqueològiques fins al mo-
ment indiquen que durant l’època ibèrica fi-
nal o romanorepublicana (segles ii-i aC) es van 
produir canvis. L’ocupació va continuar al puig 
(murs i sitges del carrer Bernat de Fonollar i 
la Biblioteca Santiago Rusiñol i sitges de l’edi-
fici consistorial i de la plaça de l’Ajuntament, 
4), però la zona habitada es va estendre fora 
muralles, per la carena (carrer Major, 4-6) i el 
vessant marítim (carrer Nou, 10 i 16) de la ser-
ra muntanyosa a l’extrem sudest de la qual hi 
ha el puig de Sitges. Aquesta ocupació va tenir 
continuïtat durant l’època altimperial romana 
(segles i-ii dC), durant la qual es documenten 
importants modificacions arquitectòniques 
(carrer Nou, 10 i 16), sense que s’abandonés 
completament el promontori (dipòsit per a 
vi i materials ceràmics descontextualitzats de 
l’Ajuntament) (Fig. 14).

La informació actualment disponible per-
met tenir només una visió aproximada de la 
zona ocupada durant l’antiguitat. A partir de 
les troballes arqueològiques conegudes fins al 
moment i de les característiques topogràfiques 
del Puig de Sitges, sembla que l’assentament, 
en els moments de la seva màxima extensió, 
podria haver assolit unes 2-3 ha i estar deli-

mitat –començant pel costat de ponent– pels 
carrers de Sant Pau i de les Parellades, el Cap 
de la Vila, els carrers d’Àngel Vidal, de Barce-
lona i de Port de n’Alegre, la façana marítima 
i el passeig de la Ribera. Aquesta zona  està 
inclosa tota dins la zona declaració de conjunt 
historico-artístic (Fig. 14). 

Com ja s’ha esmentat abans, amb relació a la 
identificació de Sitges amb la ciutat de Subur es-
mentada a les fonts antigues, més enllà d’apun-
tar-ho com una possibilitat, poc més es pot dir. 
Segur que futures excavacions en aquesta zona 
ens permetran anar millorant el nostre conei-
xement d’aquest important jaciment i la seva 
integració als models territorials existents. 

Pel que fa a les activitats econòmiques dels 
habitants del Puig de Sitges en època ibèrica, 
probablement tenien una relació directa a tra-
vés de la ruta terrestre de la riera de Vilafranca 
amb poblats situats més a l’interior com Olèr-
dola, el pujolet de la Font de la Canya (Avinyo-
net del Penedès), la Vinya d’en Pau (Vilafranca 
del Penedès) i el Mas Castellar (Santa Marga-
rida i els Monjos), tots els quals caracteritzats 
pel gran nombre de sitges que tenien, la qual 
cosa indicaria l’existència d’un excedent de 
cereals que devia ser objecte de comerç. La 
localització privilegiada del Puig de Sitges a 
la línia costanera i amb platges accessibles a 
petites embarcacions fan d’aquest indret un 
lloc molt adient per a l’emmagatzematge de 
cereals i la comercialització i l’intercanvi per 
altres productes. Dins l’estructura socioeconò-
mica del territori oriental de la tribu ibèrica 
dels cossetans (Asensio i altres, 1998 i 2001), 
el poblat del Puig de Sitges, a l’igual que el de 
Darró (Vilanova i la Geltrú) (López-Fierro, 
2000), devien ser centres de població de segon 
o tercer nivell amb una economia dirigida a 
l’explotació agropecuària del seu territori i a les 
activitats artesanes i comercials. Dependents 
de l’assentament principal del Puig de Sitges, 
al seu voltant hi havia petits assentaments o 
granges els ocupants de les quals es dedicaven 
a l’explotació directa de les terres i a activitats 
artesanes (Miret, 2003; Revilla, 2004). 

El buit d’estructures constructives entre ini-
cis del segle iii i l’època medieval creiem que 
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Figura 15. Catàlegs 
d’exposicions i altres 
publicacions sobre l’arqueologia 
de Sitges

pot respondre a les remodelacions urbanísti-
ques efectuades en aquesta zona als segles més 
recents i que afectaren les possibles evidències 
anteriors. Caldrà, però, que futures excavaci-
ons ho confirmin o no.

Com a complement del treball de camp 
arqueològic, s’ha fet un important esforç per 
difondre’n els resultants des del punt de vista 
científic en nombrosos articles. Per contribuir 
a la sensibilització envers el patrimoni arque-
ològic de la població no especialitzada, s’han 
difós informacions a través dels mitjans de co-
municació i publicacions locals i comarcals, i 
s’han fet tres exposicions (Garcia, 1995, 2003 i 
2009) i dos seminaris (Garcia, 2009 i Izquierdo 
et al., 2015) (Fig. 15).

Esperem que el control més acurat de les 
obres públiques i privades que es facin dins 
la zona arqueològica del conjunt historico-
artístic de Sitges permeti en un curt termini 
fer noves excavacions arqueològiques per am-

pliar així els nostres coneixements sobre el seu 
antic nucli de població, sens dubte un dels més 
rellevants del nostre país. 
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El jaciment dels Estinclells (Verdú, Urgell), una 
fortalesa ilergeta del segle iii aC. Nova recerca 
a partir del Camp d’Experimentació de la 
Protohistòria (CEP)
David Asensio Vilaró, Ramon Cardona Colell, Jordi Morer De Llorens, Josep 
Pou Vallès, Oriol Saula Briansó, Natàlia Alonso Martínez*

ibèric a les valls dels rius Corb, Ondara i Sió 
(amb núm. d’expedient: 2014/100765). Jaci-
ments dels Estinclells (Verdú) i el Turó de la 
Pleta (Belianes)”. Les dotze campanyes con-
secutives fins a l’any 2014 ens han permès un 
coneixement sòlid de l’estructura i la natura-
lesa d’aquest petit assentament durant el curt 
lapse de temps que està en funcionament, 
això és, la segona meitat del segle iii aC. Això 
proporciona una bona base a partir de la qual 
caracteritzar el que sembla que pot constituir 
el tipus més freqüent de nucli de poblament 
concentrat, el dels nuclis alçats, fortificats i de 
petites dimensions. Podríem dir, doncs, que 
un nombre elevat i relativament dens d’assen-
taments ‘tipus Estinclells’ podria constituir la 
base del poblament concentrat, el lloc tipus de 
residència de la gran massa de població de la 
zona, més enllà del poblament dispers (la im-
portància relativa de la qual, a hores d’ara, som 
lluny de poder avaluar). 

  Presentació

L’excavació extensiva del petit nucli fortificat 
dels Estinclells (Verdú) s’inicia l’any 2002 a par-
tir de campanyes d’excavació ininterrompudes 
fins al 2014. La fortalesa ibèrica dels Estinclells 
ha quedat excavada per complet després de 12 
anys d’excavacions programades i de diferents 
plans d’ocupació. El quadrienni 2014 / 2017 en 
què es troba immers el projecte ha suposat la 
finalització definitiva dels treballs d’excavació i 
d’investigació del jaciment de l’ibèric ple i l’inici 
del sector iberoromà detectat a la falda del turó 
dels Estinclells, la qual cosa permetrà una com-
prensió més àmplia del conjunt històric. 

No és gaire habitual poder completar l’ex-
cavació i documentació de tota l’estratigrafia 
antiga conservada d’un jaciment arqueològic. 
El projecte dels Estinclells s’emmarca actual-
ment dins el marc d’investigació quadriennal 
“Societat, economia i evolució del poblament 

* Secció d’arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans (http://www.ceparqueologia.cat)

   Museu Comarcal de Tàrrega.

   Grup d’Investigació Prehistòrica. Departament d’Història de la UdL.

http://www.ceparqueologia.cat
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La proposta de crear un Camp Experimen-
tal de la Protohistòria (CEP) en un camp an-
nex al jaciment dels Estinclells neix a finals del 
2009 quan es comença a plantejar la museïtza-
ció de la fortalesa ilergeta dels Estinclells (Ver-
dú, Urgell). En l’actualitat el jaciment i el camp 
annex són de propietat municipal. El CEP pro-
posa crear i concentrar en un sol espai físic les 
principals línies d’arqueologia experimental 
sobre el món protohistòric peninsular. Aquesta 
iniciativa ha de permetre donar impuls i difu-
sió a l’experimentació general del món ibèric i 
alhora habilitar els ponts necessaris per fer-ne 
també un aprofitament didàctic des del punt 
de vista escolar. De moment s’han iniciat tres 
línies de recerca, una d’agrícola, una d’arqui-
tectònica i una tercera d’artesanal ceràmica.

  Antecedents

El jaciment dels Estinclells es coneix ja des de 
principis de segle xx. En fer la carretera de Tàr-
rega a Sant Martí de Maldà es van tallar diver-
ses parets i estructures d’una vila romana que 

hi ha als peus del poblat ibèric. Mossèn Ramon 
Berenguer, llavors rector de Verdú, va recollir 
la notícia d’aquestes troballes fortuïtes. Mem-
bres de l’Institut d’Estudis Catalans van visitar 
el jaciment durant els treballs de prospecció de 
1915, per la Segarra i l’Urgell, però no hi van 
practicar cap excavació. Anys després mossèn 
Josep Cases de Verdú va fer algunes prospec-
cions abans de la guerra, en les quals recuperà 
alguns materials ibèrics i romans. (Fig. 1)

Cap als anys cinquanta, l’arqueòleg i histo-
riador verduní Ramon Boleda va fer algunes 
prospeccions superficials i va trobar materi-
als romans a la falda del tossal. No va ser fins 
als anys setanta que el mateix Ramon Boleda i 
Guiu Sanfeliu, de Verdú, van practicar diverses 
cales arqueològiques al cim del tossal, on van 
recuperar alguns materials ibèrics. El jaciment 
va ser inclòs dins de la Carta Arqueològica de 
l’Urgell feta per Inventari de Patrimoni Arque-
ològic de Catalunya del Servei d’Arqueologia 
de la Generalitat de Catalunya. 

En aquest jaciment no s’hi va fer cap altra 
actuació fins que casualment membres del 
Centre d’Estudis Lacetans, l’any 2000, van 

Figura 1. Situació del jaciment dels Estinclells
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conèixer el jaciment i van interessar-s’hi. A 
partir d’aquí, es va engegar tot el procés buro-
cràtic previ a una intervenció arqueològica. Es 
va contactar amb el propietari de la finca, amb 
les diverses administracions i amb el Museu 
Comarcal de l’Urgell de Tàrrega per tal d’en-
gegar la investigació sobre el poblat dels Estin-
clells. Així doncs, l’any 2002 el Centre d’Estu-
dis Lacetans i el Museu Comarcal de l’Urgell 
inicien un projecte de recerca sobre “Economia 
i evolució del poblament ibèric a les valls del 
riu Corb, Ondara i Sió”, que contempla l’exca-
vació del poblat ibèric dels Estinclells, i es fan 
ininterrompudament campanyes d’excavació 
programades des de l’any 2001 fins al 2014.

  Descripció del jaciment

El poblat ibèric dels Estinclells es troba situat a 
la comarca de l’Urgell, dins del terme munici-
pal de Verdú, en la partida coneguda com Es-
tinclells, en el promontori més oriental d’una 

serra allargada i orientada d’est a oest. Aquest 
tossal es troba situat a la vora de la carretera 
local que va de Tàrrega a Sant Martí de Mal-
dà LV 2021, entre el quilòmetre 7 i 8 d’aques-
ta via, al costat dret de la carretera. Des de la 
carretera s’hi accedeix per un camí, de curt 
recorregut, que puja fins al pla superior de la 
serra. Es troba a 5 quilòmetres de la localitat 
de Verdú. (Fig. 2)

El poblat dels Estinclells, està situat a la part 
oriental de la Depressió Central Catalana o 
Depressió de l’Ebre i des del punt de vista geo-
lògic la zona pertany a l’oligocè (paleogen). La 
geomorfologia de l’indret consisteix en exten-
sos mantells al·luvials on destaquen nombro-
sos relleus residuals més antics, que correspo-
nen als glacis (superfície d’erosió en país àrid, 
desenvolupada en roques poc resistents, amb 
un pendent feble 1-5º de perfil longitudinal 
còncau i desenvolupat a base d’un relleu lleu-
gerament abrupte i muntanyós), més o menys 
dividits pels rius com el Corb i l’Ondara. Els 
materials que integren el turó procedeixen de 

Figura 2. Vista aèria de l’urbanisme de la fortalesa ilergeta
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la sedimentació produïda a finals del paleogen 
i corresponen a lutites, gresos i calcàries d’ori-
gen lacustre, amb una edat compresa entre 23 
i 35 milions d’anys. Per sota el poblat, al fondo 
dels Molars i al fondo de Sant Julià, afloren 
conglomerats, gresos i lutites (cons de dejecció) 
amb nivells de graves (terrasses fluvials), del 
plistocè mitjà i superior.

El jaciment, des del punt de vista de l’estruc-
tura general, el podem definir com un assenta-
ment emmurallat o, més pròpiament, encerclat 
per un mur de tanca gruixut, el qual ressegueix 
els límits naturals de l’extrem elevat del turó 
on s’assenta. Això fa que el nucli adopti una 
forma irregular, però de tendència general ovo-
ïdal o, en alguns sectors, circular. A l’interior 
es documenta una única bateria de cases que 
s’adossen a aquest mur perimetral, que com-
parteixen parets mitgeres. La bateria d’edificis 
no és contínua, sinó que apareix dividida en 
dos trams principals. Un primer que s’estén pel 
costat llarg meridional i pels flancs est i oest, 

allà on el mur perimetral té un traç més cir-
cular (amb interrupcions evidents a partir del 
recinte 10 a l’oest, i 19 a l’est). La segona bateria 
d’edificis està formada per una successió d’àm-
bits més simples i petits adossats al costat llarg 
septentrional, on el mur de tanca presenta un 
traç més rectilini (bona part d’aquesta bateria, 
a partir del recinte 24, ha desaparegut a causa 
d’arrasaments moderns). Més enllà d’aques-
ta única bateria perimetral de cases es genera 
una ampla zona central que aparentment esta-
va lliure de construccions o almenys ocupada 
per instal·lacions de caràcter no domèstic (rasa 
a la part est, espai obert central i gran bassa de 
recollida d’aigües pluvials). (Fig. 3)

L’aparell defensiu del nucli devia estar for-
mat per un mínim de dos elements bàsics: el 
mur de tanca i un fossat extern. La muralla 
presenta una amplada d’1,20 metres i està feta 
a base de dos paraments externs de blocs de 
pedra calcària de grans dimensions (mitjana 
de 0,43 m per 0,85 m) i un farciment intern 

Figura 3. Planta general dels Estinclells amb detall dels recintes cremats
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de terra i pedres de petita i mitjana dimensió. 
El tram més ben conservat és el de la banda 
oest i sud-oest, tot i que en la seva major part 
el traç ha desaparegut completament, ja que 
va ser desmuntada per construir-hi una feixa 
agrícola moderna. El tram nord del perímetre, 
també documentat de forma molt precària, és 
substancialment més estret (entre 70 i 100 cm) 
i per aquesta raó presenta una aparença més 
evident de simple paret de tanca, associada a 
la bateria més modesta d’habitatges. Tots dos 
trams de mur perimetral, associats a sengles 
bateries d’edificis d’estructura ben diferent ca-
dascuna, convergeixen en un punt de l’angle 
nord-oest del recinte. En aquesta confluència 
hi ha un tram d’uns 9 metres de llarg on dis-
corren en paral·lel, formant així un passadís 
de 2,5 a 2,8 metres d’amplada que sens dubte 
conforma l’únic accés al nucli clos. En l’ex-
trem més occidental d’aquest passadís, allà on 
hi devia haver la porta d’entrada més externa 

(n’hi podria haver una segona a la part poste-
rior del passadís, a l’altura del final de la Casa 
10), apareix un muret que sembla correspon-
dre’s amb una estructura de tapiat intencio-
nat similar a les que apareixen a les portes de 
molts dels habitatges excavats. Finalment cal 
dir que és versemblant imaginar que en el co-
ronament d’aquest passadís d’accés s’instal·lés 
un segon pis, fet amb materials peribles, tal 
vegada en forma de torre, que reforçaria la de-
fensa d’aquest punt d’entrada a l’assentament. 
(Fig. 4)

En darrer terme, el sistema defensiu global 
es completa amb l’existència d’un fossat de 
barrera, situat en el punt de més fàcil accés, 
a l’exterior del flanc occidental del perímetre 
emmurallat, a uns tres metres del lleu desnivell 
natural on s’assenta la muralla. El fossat s’ha 
destapat en tota la seva extensió i es presenta 
corregut d’un extrem a l’altre de l’amplada del 
turó en aquest punt (amb uns 48 metres de 

Figura 4. Proposta de restitució del poblat del dibuixant Francesc Riart
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llargada total), sense cap interrupció evident 
entre les seves vessants nord i sud. Això separa 
completament aquest extrem oriental del turó 
natural on s’assenta la vila closa de la resta de 
la plataforma elevada. El fossat té una amplària 
de 5,5 metres i una profunditat d’1,70 metres, 
tot excavat en les argiles naturals. Resseguint 
tota la cara interna del fossat apareix un mur 
d’escarpa que arrenca gairebé des de la seva 
base. (Fig. 4)

Pel que fa a la zona central, més enllà de la 
bateria única d’habitatges, cal esmentar quatre 
estructures de caràcter no domèstic i comuni-
tàries. En primer lloc, l’element més destacat 
és una bassa característica de recollida d’aigües 
pluvials. Presenta una planta de forma ovala-
da irregular a la part superior i més acurada 
a les cotes inferiors (8,30 metres de llarg per 
6,60 d’amplada), la seva màxima fondària és de 
2,35 metres, i a la part més baixa s’aprecia un 
acabat còncau en forma de banyera. A aquesta 
bassa s’hi accedia per dues rampes, una de 0,70 
m d’amplada a la part nord i l’altra el doble 
d’ampla a la part sud. En segon lloc, un carrer 
empedrat des del qual s’accedeix a totes les ca-
ses de la zona oest i sud i les separa de la bassa 
i de l’espai central obert, amb una amplada que 
oscil·la entre els 2,5 i els 3,5 metres. 

Un altre dels trets més interessants i signifi-
catius d’aquest nucli és la documentació d’un 
gran espai central delimitat per la bassa, el car-
rer principal i la bateria nord d’habitatges, amb 
una superfície total de l’entorn dels 500 m2, 
el qual no presenta cap evidència arqueològi-
ca que hi hagués hagut edificacions antigues. 
Des del nostre punt de vista hi ha prou indicis 
per pensar en ferm que aquest espai estava així 
d’origen i que aquesta evidència no és producte 
d’arrasaments agrícoles posteriors (com, per 
exemple, sí que passa de forma evident amb 
la major part del traç del mur perimetral o 
amb la meitat oest de la bateria nord de ca-
ses). Ara per ara és de difícil interpretació, tan 
sols podem avançar que creiem que una hipò-
tesi versemblant seria associar aquesta ampla 
àrea oberta a un seguit d’activitats directament 
vinculades a l’ús de la bassa central; això ens 
porta a proposar una funció relacionable d’una 

manera o altra a la ramaderia (tal vegada una 
estabulació temporal de ramats, un espai d’in-
tercanvi o “fira” periòdica de bestiar, o d’al-
tres coses). També cal dir que en aquest espai 
s’han localitzat diferents fossetes irregulars i 
dues sitges, aquestes darreres amortitzades 
contemporàniament a la resta d’estructures del 
poblat. Tot plegat remet sempre a una funció 
vinculada al que seria la base econòmica, de 
tipus agropecuari, d’aquesta petita comunitat 
ilergeta. (Fig. 5)

Finalment cal esmentar l’aparició d’una 
gran rasa (28 metres de llarg per 6 metres 
d’ample i una fondària mitjana de 65 cm) que 
travessa de banda a banda tot el sector oest del 
poblat. Aquesta rasa o gran passadís semiex-
cavat separa el modest barri est (cinc estances 
en bateria d’una sola habitació) de la resta del 
poblat. Aquesta estructura està excavada de 
forma molt parcial i ara per ara se’ns escapa 
la seva interpretació. L’únic que l’excavació ha 
pogut constatar fins al moment, per sorpre-
sa nostra, és que sembla que es tracta d’una 
estructura antiga i contemporània a la resta 
d’elements descrits fins ara. 

Pel que fa a les zones d’hàbitat cal destacar 
que ha estat possible identificar un total de 27 
edificis o habitatges, dels quals se n’han excavat 
17 de tipologies diverses. En aquest aspecte cal 
insistir en la diferenciació evident entre dues 
bateries d’habitatges separades físicament per 
la rasa est i l’espai central lliure d’edificacions. 
Així es documenta una bateria septentrional 
amb cinc estances simples, de funció incerta 
i, a l’altre costat del nucli, un barri residencial 
de cases molt més grans i complexes a les quals 
s’accedeix des del carrer principal. 

Totes les cases excavades (i també la resta 
d’estructures, com ara la cisterna o el carrer) 
presenten una estratigrafia molt simple, pròpia 
d’un jaciment d’una sola fase. En general, un 
cop extret l’estrat superficial, es documenta 
un nivell d’enderroc i un paviment que són 
les graves o les argiles naturals retallades per 
tal d’anivellar el terreny. Els nivells d’enderroc 
són força homogenis, constituïts per la caiguda 
dels sostres i de les parets de tovots de les cases. 
A més, des del punt de vista constructiu només 
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Figura 5. Vista general de la bassa o cisterna del poblat un cop excavada

es documenten petites reformes puntuals que 
no alteren en cap cas l’estructura general del 
poblat o dels habitatges. Tot plegat presenta un 
abandonament força coherent i homogeni ben 
datable a l’entorn del 200 aC, en relació amb els 
esdeveniments històrics derivats de la Segona 
Guerra Púnica. De fet, es documenten nivells 
d’incendis evidents en algunes cases (cases 9, 
10, 17 i 19), que obeeixen segurament a saque-
jos puntuals, tot i que la majoria de cases sem-
blen abandonades intencionadament, després 
que se n’enduguessin la majoria d’objectes de 
l’interior i que se’n tapiessin les portes junta-
ment amb la porta del poblat. (Fig. 6)

El carrer del poblat presenta una trajectòria 
corba, que s’adapta a la curvatura de la mura-
lla, en alguns punts desapareguda, que con-
diciona la disposició de les cases. Es tracta de 
l’única estructura de carrer que documentem 

al jaciment dels Estinclells. Inicialment, pel 
seu cantó nord, a la façana de les cases 1 i 3, 
començà sent un carrer empedrat, però a par-
tir del recinte 5 deixà de ser-ho. Des d’aquest 
carrer s’accedeix a totes les cases de la zona oest 
i sud de l’assentament. El carrer les separa de la 
bassa i de l’espai arrodonit central obert. Pre-
senta una amplada que oscil·la entre els 2,5 i 
els 3,5 metres. 

L’excavació del carrer ha donat una verita-
ble sorpresa, atès l’estat general d’arrasament 
d’aquest sector. Especialment per la constata-
ció del bon estat de conservació del nivell d’ús 
amb presència de materials trencats in situ 
(àmfores, vasos cervesers, petits bols, gerres 
de nanses de cistella...), així com restes de les 
voreres i tot un seguit d’estructures negatives 
tipus sitja i forats de pal. Una altra consideració 
que es reafirma amb l’excavació és la constata-
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Figura 6. Detall de l’excavació d’alguns dels recintes cremats

ció del poc temps transcorregut entre la cons-
trucció i la destrucció de l’assentament. Per a 
les causes de la construcció d’aquest poblat es 
pot barallar la hipòtesi d’un procés de gènesi 
de nous assentaments. Podem parlar, doncs, 
de colonització de noves terres i d’augment de-
mogràfic, com a causes possibles que expliquin 
el jaciment que s’estudia en aquest treball. Les 

sitges que apareixen al carrer cal interpretar-les 
com a sitges que emmagatzemen cereals per 
a l’autoconsum. Les sitges ajudaran a matisar 
les interpretacions carpològiques del conjunt 
del poblat dels Estinclells, jaciment on gairebé 
s’ha mostrejat el sediment de totes les unitats 
estratigràfiques. (Fig. 7)

Figura 7. Excavació d’un tram de carrer amb molts materials ceràmics a la vista
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Obertura superficial al sector 1000  
(vessant sud): vil·la romana1

Per altra banda l’any 2014 s’inicia l’excavació 
del sector romà republicà i imperial que s’es-
tén a la base del turó dels Estinclells. Es fa una 
obertura en extensió arqueològica de la zona 
sud (SECTOR 1000) i es delimiten manual-
ment les primeres estructures documentades 
en aquest sector. Com ja s’ha dit més amunt, 
la vil·la romana es coneix des de principis de 
segle xx quan es va fer la carretera de Tàrrega a 
Sant Martí de Maldà. Per iniciar les excavacions 
es va decidir de fer l’obertura a la part sud-oest 
de la falda del tossal, on teníem evidències de 
presència d’estructures antigues, gràcies a les 

indicacions a peu d’obra que ens va fer el se-
nyor Ramon Boleda, que ho recordava d’ante-
riors actuacions. (Fig. 8)

Es va fer una obertura de 250 m2 en el de-
curs de l’última setmana de la campanya. Es 
va retirar la capa superficial de terres bar-
rejades d’època actual que aportaven una 
potència mitjana d’uns 40 cm, en funció del 
sector intervingut. Ara per ara, s’han pogut 
definir dues estructures d’àmbit i un total de 
vuit estructures de mur diferenciades i que 
de moment encara no es poden interpretar, i 
a les quals tampoc no se’ls pot adscriure una 
funció. En aquest sentit és evident que ens 
hem de remetre a futures campanyes per tal 
de poder anar extraient la seqüència estrati-

1. Participen en la direcció d’aquestes excavacions Laia Castillo Cerezuelo, Marta Merino Pérez i Mireia Pinto Monte.

Figura 8. Vista aèria de la vil·la romana dels Estinclells
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gràfica d’aquest nou sector i les seves possibles 
funcionalitats.

Arqueologia experimental 

Durant les campanyes del 2013 i el 2014 s’han 
fet també tasques d’arqueologia experimental 
a la plataforma situada immediatament a l’oest 
del poblat, en una zona on prèviament es va 
comprovar que no hi havia restes arqueològi-
ques. S’han fet experimentacions en el camp 
de l’arquitectura domèstica d’època ibèrica, 
i s’han reproduït a escala 1/1 els recintes 15 
i 16. Per a aquestes tasques s’han emprat els 
mateixos materials i tècniques documentades 
en el registre de l’excavació d’aquests recintes 
en campanyes anteriors. (Fig. 9)

Així mateix s’ha iniciat el procés de repro-
ducció de dos forns ceràmics d’època ibèrica 
documentats al jaciment d’Hortes de Cal Pons 
a l’Alt Penedès. Aquest projecte pretén repro-
duir i registrar la reproducció de dos forns 
ceràmics d’època ibèrica i la seva posada en 
funcionament, per investigar i aprofundir en 
el coneixement de l’elaboració de la ceràmi-
ca ibèrica i els processos de fabricació. Per tal 
d’executar aquest projecte ambiciós hem optat 
per la reproducció controlada a escala 1/1 de 
dos forns de cronologia ibèrica excavats pel 
mateix equip d’arqueòlegs del CEP.

Així mateix, atesa la complexitat del procés 
de construcció i de la comprensió d’aquests ti-
pus d’estructures de combustió, hem optat per 
un suport de la dada arqueològica amb dades 
etnogràfiques, concretament dades de cons-

Figura 9. Vista aèria general dels Estinclells on es veuen les instal·lacions del CEP en primer terme i el poblat 
al fons
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truccions de forns berbers (cultura preroma-
na), que actualment estan en funcionament al 
centre del Marroc a la zona d’Er Rachidia. Cal 
esmentar que una altra de les línies de recerca 
que apliquem en el CEP per aprofundir en el 
coneixement del passat, i com a complement 
de l’experimentació arqueològica, seria el de 
l’analogia etnogràfica com a mecanisme per 
generar hipòtesis reconstructives. Entenem 
que des de l’analogia etnogràfica és possible la 
creació d’un corpus de dades aprofitables des 
de l’òptica de l’arqueologia experimental. Així, 
en aquest projecte d’experimentació amb dues 
estructures de forns ceràmics, des del CEP es 
pretén potenciar un diàleg controlat puntual i 
directe, gens gratuït, entre els dos registres: les 
dades materials de l’arqueologia i les dades ma-
terials de l’etnografia, que ajudaran a fer l’ex-
periment, i registraran les diferents variables.

L’evidència arqueològica en què es basa 
aquesta experimentació són les dades obtingu-
des del recentment excavat assentament ibèric 
de producció ceràmica d’Hortes de Cal Pons 
al terme municipal de Pontons, a l’Alt Penedès. 
Es tracta d’un assentament especialitzat en la 
producció de ceràmica ibèrica, especialment 
àmfora, on s’ha localitzat ara per ara un total 
de 7 estructures de forns ceràmics que presen-
ten cambres de cocció de planta circular sobre 
una cambra de combustió de planta el·líptica 
amb pilastra central que suporta una graella 
refeta amb diverses refaccions.

Concretament dins del CEP de Verdú ens 
vam proposar experimentar les hipòtesis de 
construcció de les estructures de forns cerà-
mics números 4 i 6 del jaciment d’Hortes de 
Cal Pons. A grans trets, els podem definir com 
a forns amb cambra de combustió circular o 
el·líptica amb pilastra central i mur axial. Són 
forns de tiratge vertical, formats bàsicament per 
dues cambres, una d’inferior o cambra de com-
bustió i una de superior o cambra de cocció. La 
cambra inferior sol anar enterrada, almenys en 
part, per assolir un bon aïllament tèrmic. Sovint 

els forns estan proveïts d’un corredor o praefur-
nium. Aquest corredor pot tenir diferents llar-
gàries. El bon control del foc aconsella de fer-lo 
a la zona del corredor o boca d’alimentació i no 
directament a la cambra de combustió. D’aques-
ta manera s’aconsegueix repartir més homogè-
niament la calor que després es repartirà pels 
forats de la graella. La graella actua de fet com 
un segon regulador del foc. Per una banda atura 
tot el que no és desitjable que entri al laboratori, 
que roman a la cambra de combustió. Per una 
altra banda esmorteeix els cops del foc i les di-
ferències de temperatura.

  Camp Experimental  
de la Protohistòria (CEP)

Amb el CEP s’ha pretès crear un projecte cien-
tífic i didàctic que conjumini coneixement en 
relació amb aspectes que no han pogut revelar 
les excavacions arqueològiques i que tenen a 
veure amb les activitats que es desenvolupaven 
al poblat, i, per una altra banda, difusió pe-
dagògica. L’arqueologia experimental és l’eina 
central de treball per investigar aspectes im-
portants i essencials de la cultura ibèrica com 
la construcció, l’agricultura i la transformació 
de productes, especialment l’obtenció de l’oli 
d’oliva, la ramaderia, la fabricació de ceràmica 
i altres activitats artesanes. (Fig. 10) (Fig. 11)

Les accions dutes a terme en l’àmbit del CEP 
han de tenir repercussió en l’entorn. Interessa 
vincular la recerca amb la tradició ancestral cerà-
mica de la població de Verdú. Igualment passarà 
amb l’àrea de recerca vitivinícola dels Estinclells, 
que pot trobar en la denominació d’origen Cos-
ters del Segre en què s’integra Verdú un bon refe-
rent per fer projectes de repercussió social. La re-
lació i la repercussió al poble han de venir també 
per altres bandes. L’elaboració d’aquest projecte i 
el funcionament d’algunes àrees experimentals ja 
ha rebut i rep la col·laboració d’empreses privades 
i entitats del poble:2

2. Agraïm la col·laboració constant amb SAF SL, Servei Assessoria de Fertilització (Verdú), empresa pionera en serveis 
al sector agropecuari, de diagnòstic i d’actuació a tot tipus d’explotacions agropecuàries. Aplica noves tecnologies a 
la programació i l’assessorament al rec, prospecció de sòls, serveis d’informació geogràfica i topografia agrària. La 
col·laboració iniciada amb aquesta empresa ha servit per monitoritzar algunes de les experimentacions iniciades.
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Figura 10. Plànol de les instal·lacions del CEP, segons el Pla director
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Figura 11. Punts d’interès arqueològic i punts d’interès natural o paisatgístic
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L’arqueologia experimental: un comple-
ment necessari

L’arqueologia experimental, com a subdiscipli-
na de l’arqueologia en l’apropament del conei-
xement històric, s’està convertint en una activi-
tat en creixement constant. Cada cop hi ha més 
arqueòlegs que s’introdueixen en aquest camp 
de la investigació, i que recorren a tècniques de 
reconstrucció d’activitats ja sigui constructi-
ves, productives o de transformació evidenci-
ades en el passat. La finalitat és aconseguir una 
interpretació més propera de les activitats que 
van formar el registre arqueològic. Reproduint 
les tecnologies, els usos i els costums passats, 
estem comprenent i obtenint noves informaci-
ons sobre el comportament dels grups humans 
en aspectes que sovint passen desapercebuts 
per a una arqueologia solament dedicada a la 
descripció-classificació dels objectes.

El CEP de Verdú proposa crear un espai de 
recerca arqueològica per sotmetre a experimen-
tació sistemàtica diversos aspectes de la cultura 
ibèrica, per tal de verificar les hipòtesis interpre-
tatives que, al llarg dels darrers anys, han estat 
proposades per a diversos jaciments. Un cop 
fet l’experiment, s’utilitzen els resultats com a 
eina de primer ordre per presentar el passat des 
d’una vessant educativa i divulgativa. 

La virtualitat de l’arqueologia experimental 
ha estat ja prolixament exposada per diferents 
autors (Coles, 1973; Reynolds, 1988, 1989; Bi-
oul, 1996). Tanmateix l’experimentació és poc 
utilitzada en la recerca desenvolupada al nos-
tre país, llevat dels treballs sobre agricultura 
medieval de l’Esquerda (Ollich et al., 1998) o 
dels treballs d’experimentació en arquitectura 
protohistòrica com podria ser el cas de la ciu-
tadella ibèrica de Calafell (Pou et al., 2001) o 
les reconstruccions de cases del jaciment del 
Barranc de Gàfols (Morer, 2000).

L’arqueologia experimental està relacionada 
amb el procés de comprensió de l’activitat hu-
mana, sobretot amb la confirmació o negació 
de la interpretació de l’activitat humana pas-
sada, ja que mitjançant l’experiment basat en 
l’evidència recuperada per l’excavació, permet 
una millora de les metodologies d’interpre-

tació, d’excavació i anàlisi. Així entenem que 
l’experiment és el mètode de l’arqueologia ex-
perimental. Aquest, en tant que possibilita la 
repetició de la dada arqueològica, és un mitjà 
controlat científicament, per tal de determinar 
si una interpretació arqueològica és viable. Es 
posen a prova empírica unes hipòtesis, com-
parant i observant les correlacions amb els in-
dicis arqueològics, tant en la construcció de 
l’experiment com en l’anàlisi dels resultats. En 
aquest sentit cal esmentar que farem dos tipus 
de pràctiques experimentals, per una banda 
l’experiment de laboratori a l’aire lliure amb 
un control absolut de les dades generades (pro-
jecte d’agricultura experimental). Per l’altra, 
l’experiment fet mitjançant una rèplica tan ri-
gorosa com sigui possible de l’original (projec-
te d’arquitectura: les cases 15 i 16; i el projecte 
d’artesania: reproducció dels forns ceràmics 
del jaciment d’Hortes de Cal Pons i reproduc-
ció del forn ibèric d’Alcalà de Xúquer). 

Tots els experiments que estem fent al CEP 
passen per un procés d’observació i registre 
(per tal d’aïllar i de no desvirtuar les dades i 
poder reconduir altres experimentacions a 
partir de noves hipòtesis). En molts casos l’ex-
perimentació ha permès establir convenis de 
col·laboració amb empreses locals i utilitzar la 
seva tecnologia. Fruit d’aquesta teorització po-
dríem descriure el procés d’experimentació que 
fem al CEP com un procés d’aprenentatge on, 
partint d’unes dades originals proporcionades 
per l’evidència arqueològica, es generen hipòte-
sis interpretatives que inspiraran l’experiment. 
Seguidament, aquest experiment generarà altres 
evidències objectives: dades de l’experimenta-
ció, que sotmetrem a un procés de contrastació 
i correlació amb les dades originàries. A la vega-
da, fruit d’aquest registre i control de variables 
es podrà generar un corpus de dades sobre la 
formació del registre arqueològic

Àrees experimentals del CEP

El projecte CEP Verdú no intervé en la recre-
ació damunt del jaciment, sinó que actua al 
seu costat, en un gran espai annex al jaciment 
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també de titularitat pública. L’espai annex 
acull i acollirà diferents àrees experimentals de 
recerca: àrea d’experimentació arquitectònica; 
àrea d’experimentació artesana (metal·lúrgia 
i ceràmica); àrea d’experimentació agrícola: 
cereal, vinya i olivera; àrea d’experimentació 
ramadera i tèxtil.

La prioritat de la recerca estarà marcada 
per les necessitats de la investigació ibèrica 
en l’àmbit mediterrani i també per les pròpi-
es incògnites del jaciment dels Estinclells. En 
aquest sentit algunes de les àrees de treball ja 
són actives, com les experimentacions que ja 
s’estan fent actualment sobre agricultura an-
tiga dirigides per un equip de la Universitat 
de Lleida o la restitució experimental d’alguns 
dels edificis del jaciment a càrrec de la Secció 
d’Arqueologia del Centre d’Estudis Lacetans 
juntament amb Món Iber Rocs SL. El mateix 
Centre d’Estudis Lacetans i Ibercalafell fa tres 
anys que investiguen sobre el procés de creació 

de la ceràmica ibèrica. Les àrees experimentals 
projectades són les següents (Fig. 12):

 Arquitectura

En aquesta àrea l’evidència arqueològica en què 
s’inspira l’experimentació seran les dades extre-
tes del jaciment dels Estinclells de Verdú. S’ha 
fet la restitució de les cases 15 i 16 i del fonament 
de la casa 17 a partir dels mateixos materials 
documentats en l’excavació del jaciment i em-
prant tècniques d’arqueologia experimental. 
Per complementar la informació s’usen dades 
d’altres jaciments i un estudi etnogràfic fet al 
nord d’Àfrica, a la zona de l’Atles i Antiatles 
magribí, entre els anys 2008-2009. L’especifici-
tat d’aquestes cases és que alberguen les restes 
en molt bon estat d’un taller de premsatge d’oli i 
raïm. Aquest projecte s’ha pogut tirar endavant 
a partir del bienni 2012 – 2013, dins el projecte 
concedit d’ajuts a la recerca RecerCaixa 2011.3

Figura 12. Àrees experimentals del CEP

3. El projecte es titula “El patrimoni artístic i cultural com a motor de desenvolupament social i econòmic. Arqueologia 
Experimental al Camp d’Experimentació de la Protohistòria de Verdú (CEP): recerca i servei als centres educatius”.
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El projecte arquitectònic ha inclòs la restitu-
ció in situ dels principals agençaments domès-
tics de les cases i edificis, que s’hauran de fer 
visibles, allà on eren. En concret, ens referim 
bàsicament, pel que fa a les cases 15 i 16, al 
molí de premsatge d’oli i vi, compost per una 

base de premsa, un trull, un dipòsit, canalitza-
cions, una biga de premsatge i diverses llars de 
foc. Aquest agençament ha obligat a fer rèpli-
ques d’elements indispensables per al projecte 
i que actualment estan dipositats en museus, 
com la base de premsa de la casa 15. (Fig. 12) 
(Fig. 13) (Fig. 14)

Artesania 

Aquest projecte pretén reproduir i registrar la 
reproducció d’un forn ceràmic d’època ibèri-
ca i la seva posada en funcionament, per tal 
d’investigar i aprofundir en el coneixement 
de l’elaboració de la ceràmica ibèrica i els pro-
cessos de fabricació. L’evidència arqueològica 
en què es basa aquesta experimentació són 
les dades obtingudes del recentment excavat 
assentament ibèric de producció ceràmica 
d’Hortes de Cal Pons al terme municipal de 
Pontons, a l’Alt Penedès. Es tracta, com dèiem, 
d’un assentament especialitzat en la produc-

Figura 13. Restitució a escala 1:1 de les cases 15 i 16 
dels Estinclells

Figura 14. Reconstrucció d’una premsa ibèrica a l’interior del recinte 15
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ció de ceràmica ibèrica, especialment àmfora, 
on s’han localitzat ara per ara, un total de 7 
estructures de forns ceràmics que presenten 
cambres de cocció de planta circular sobre una 
cambra de combustió de planta el·líptica amb 
pilastra central que suporta una graella refeta 
amb diverses refaccions. Aquest projecte ja es 
va iniciar i realitzar en part durant el bienni 
2012 – 2013, dins el projecte concedit d’ajuts a 
la recerca RecerCaixa 2011. Altrament també 
s’hi afegiren les dades extretes de la restitució 
experimental del forn de la Casa (Alcalà de Xú-
quer, Albacete). Aquesta experimentació s’està 
fent en terrenys del ceramista Enric Orobitg al 
mateix poble de Verdú4 (Fig. 15) (Fig. 16).

Dins el projecte ceràmic també s’han ca-
racteritzat arqueomètricament un grup de 7 
ceràmiques fetes a mà, a partir d’un mostreig 
amb lupa binocular, agafant mostres d’argi-

la provinents d’una pedrera propera al jaci-
ment, explotada tradicionalment. Es féu una 

Figura 15. Vista aèria de la restitució a escala 1:1 de 
dos forns ceràmics del jaciment de les Hortes de Cal 
Pons (Pontons, Alt Penedès)

Figura 16. Feines de desenfornament del forn experimental de la Casa Grande (Alcalà del Xúquer) en terrenys 
del Taller Obert d’Enric Orobitg (Verdú)

4. Sobre aquest projecte de reconstrucció del forn de la casa ens remetem als articles publicats sobre aquesta recons-
trucció.
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anàlisi per microscòpia òptica sobre làmina 
prima, i se seleccionaren 2 individus per ana-
litzar per fluorescència de rajos X, juntament 
amb la mostra d’argila per caracteritzar-ne 
la composició química. S’analitzaren també 
per difracció de rajos X per estudiar-los mi-
neralògicament i estimar la temperatura de 
cocció. Els resultats van concloure que l’argila 
analitzada era òptima per reproduir el procés 
de fabricació de les ceràmiques fetes a mà, si 
bé no s’utilitzava aquesta preferentment. En 
efecte, una altra de les conclusions extretes 
fou que la majoria no eren de manufactura 
local. Per últim es va estimar que la tempe-
ratura de cocció d’aquestes ceràmiques no 
havia superat els 800/850 ºC. Es modelaren 
alguns atuells ceràmics a mà amb l’argila ana-
litzada i es van coure en un forn-foguera amb 
control de la temperatura basat en els models 
etnogràfics estudiats per nosaltres mateixos a 
Tunísia (Jornet, Miguel, 2014).

Arqueobotànica

Els objectius de l’experimentació en arqueo-
botànica han estat dobles, un de general de 
reconstrucció del sistema agrícola ibèric, i un 
altre d’específic de contrastació d’hipòtesis ge-
nerades pels estudis arqueobotànics. S’ha dis-
posat de dues àrees de conreu: una de propera 
al jaciment, de sòl més pobre, i una a la vall, de 
sòl més ric. S’han dut a terme tres campanyes 
de sembra de cereals, i les espècies escollides 
han estat les que s’identifiquen més freqüent-
ment en arqueobotànica: blat comú (Triticum 
aestivum), blat dur (Triticum durum), ordi ves-
tit (Hordeum vulgare) i pisana (Triticum dicoc-
cum). S’han sembrat varietats de principis del 
segle xx o del cultiu ecològic: blat xeixa, blat 
forment, ordi de sis carreres Hatif de Grignon 
i pisana asturiana. Les collites obtingudes fins 
ara són molt desiguals. El cultiu d’aquestes 
varietats antigues ha permès iniciar diversos 
projectes sobre microrestes, fitòlits, pol·len i 
isòtops estables.

S’han fet, a més, diverses activitats de ba-
tuda i de processament en funció de diverses 
hipòtesis, respecte de la fragmentació de les 

restes de raquis de cereals, l’espellofament dels 
cereals vestits (Alonso et al., 2013) o l’emma-
gatzematge en sitges (Prats et al., 2013).

Didàctica

Durant el curs 2012-2013 es va dur a terme un 
projecte que pretén una interacció estreta en-
tre la comunitat científica i l’educativa. Es va 
fer durant tot l’any escolar amb la ZER Gui-
CiVerVi, que reuneix quatre escoles rurals de 
la comarca. S’estructurà en quatre línies bàsi-
ques, tres de les quals són paral·leles a les línies 
d’investigació: construcció, producció artesa-
na i agricultura. La quarta fou una introducció 
general al món ibèric. L’alumnat va treballar 
independentment cadascun dels temes amb 
el professorat habitual, i es van dissenyar un 
seguit de tallers duts a terme per arqueòlegs 
que han permès introduir-los en l’Arqueologia 
Experimental (Alonso et al., 2013).

Metal·lúrgia

Es tracta de reproduir la cadena operativa 
d’extracció i producció de ferro a partir dels 
rebutjos o escòries característics que es troben 
a les excavacions. El projecte ha d’aclarir els 
sistemes de reducció i reconstruir tota la ca-
dena operativa siderúrgica. Altres temes seran 
la tècnica del tremp del ferro i l’estudi d’eines 
del camp i armament. Aquest projecte, en el 
seu conjunt està previst més a llarg termini, 
tot i que estan previstes algunes actuacions de 
reducció i conformació d’eines agrícoles en el 
marc del projecte d’agricultura. 

Tèxtil

Reproducció de les condicions necessàries per 
obtenir teixits de llana semblants als que hi 
havia en època ibèrica. La idea és poder estu-
diar i restituir el procés de tintatge de teixits i 
fibres. Cal saber com s’obtenien i preparaven 
les filatures, com s’eliminaven les impureses, 
com es feia el procés d’ensimatge o lubricació 
(interacció amb els derivats grassos de la prem-
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sa). Aquest projecte, ara per ara i per raons 
econòmiques, està previst a més llarg termini.

Ordenació del CEP (Camp d’Experimenta-
ció de la Protohistòria)

Les instal·lacions del CEP ocupen un espai de 
6.000 m2. A banda de fer els treballs experimen-
tals en les àrees citades, es preveu ordenar l’espai 
per a la visita, ara que quedarà inclòs dins la 
Ruta dels ibers del Museu d’Arqueologia de Ca-
talunya. Per això es pretén crear un recorregut 
que no sigui fix, amb entrada i sortida del jaci-
ment pel punt de recepció, on hi ha les cases 15 i 
16 reconstruïdes. El pla director proposa també 
deixar un gran espai lliure de circulació amb 
indicadors de les àrees principals de tal manera 
que el CEP mai no tapi la visual del jaciment 
arqueològic. Les àrees experimentals quedaran 
totes a la perifèria del camp, fet que per si ma-
teix ja marcarà un camí natural pel centre i en 
direcció al jaciment dels Estinclells. La mateixa 
zona de recepció servirà per indicar els itine-
raris generals del complex dels Estinclells. La 
instal·lació tindrà també una àrea de descans 
equipada amb mobiliari adient. 

Punts d’interès per a la visita (Fig. 10) 
(Fig. 11)

Al llarg del recorregut es marcaran aquestes 
parades, que es proposa que siguin de dos ti-
pus, segons el plànol de recorreguts i punts de 
parada. En vermell, els punts d’interès arque-
ològic, amb relació a la visita de la fortalesa 
ibèrica dels Estinclells. En verd, punts d’interès 
natural o paisatgístic.

Punts d’interès natural o paisatgístic

1. Treballs agrícoles, canal Segarra Garrigues, 
amb uns continguts didàctics que parlaran, 
aprofitant el mirador dels Estinclells, sobre-
tot de la gran transformació del paisatge que 
produeix la infraestructura del canal Segar-
ra-Garrigues.

2. Ecosistema actual amb uns continguts di-
dàctics que parlaran de flora i fauna, dels 
secans, de la parcel·lació, dels conreus i la 
vegetació.

3. Una àrea de descans amb el mobiliari adient 
per atendre les necessitats del visitant. 

4. El territori i el paisatge amb uns continguts 
didàctics que parlaran de la geografia i oro-
grafia de l’Urgell i la Segarra, l’arquitectura 
tradicional, els secans i el secà tradicional, 
les poblacions i vil·les.

5. Els rius Corb-Xercavins-Ondara amb uns 
continguts didàctics que parlen de l’ecosis-
tema dels rius i del seu aprofitament.

Punts d’interès arqueològic

1. Àrea de fossat i muralla, amb uns contin-
guts didàctics que parlaran dels sistemes 
defensius en la poliorcètica mediterrània i 
ibèrica.

2. Entrada i porta del poblat, amb uns con-
tinguts didàctics que ens il·lustraran sobre 
l’inici de trama urbana del nucli ibèric.

3. Carrer circular i bassa, amb uns continguts 
didàctics que ressaltaran el funcionament 
del carrer central i de la bassa com a punt 
d’aprofitament i acumulació d’aigua.

4. Barri de cases complexes, amb uns con-
tinguts didàctics que explicaran els detalls 
d’aquestes estructures i de la funció en èpo-
ca ibèrica d’aquest sector residencial.

5. Barri de cases simples, amb uns continguts 
didàctics que confirmaran el caràcter urbà 
del nucli ibèric, amb àmplies zones ober-
tes i vies de circulació, amb cases grans i 
complexes, associables a sectors socials pre-
eminents, al costat d’habitatges molt més 
simples i modestos. 

6. Taller de premsatge, amb uns continguts di-
dàctics que revelaran l’activitat econòmica 
de vi i oli en el jaciment, l’economia mixta 
del món ibèric ilerget: l’agricultura i la ra-
maderia.

7. Àrea lliure d’edificacions, sitges i cubetes, 
amb uns continguts didàctics que destaca-
ran els espais exempts d’edificacions en el 
poblat i en el món iber. Existència d’espai 
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per a usos de treball: sitges i cubetes per 
a usos d’emmagatzematge de cereal, per a 
usos tèxtils i de tint i altres. 

8. Barri de cases senzilles, amb uns contin-
guts didàctics que afegiran la presència 
d’àmplies zones obertes i vies de circulació, 
l’existència d’habitatges molt més simples i 
modestos. 

  Conclusions

Les excavacions extensives en el nucli dels 
Estinclells han permès d’obtenir una planta 
completa que ens mostra un assentament ben 
estructurat urbanísticament, amb una clara 
intenció defensiva ja que es tracta d’un nucli 
encerclat per una muralla (o, més aviat, un 
mur de tanca gruixut) reforçada amb un fossat 
de barrera, ubicat a la banda de més fàcil accés. 
A l’interior es documenta una única bateria 
de cases, sempre adossades a la muralla, amb 
un únic carrer que la ressegueix ajustant-se al 
recorregut, irregular, de la façana de les cases. 
La identificació de diferents models de cases, 
unes de més grans i complexes que les altres, 
fa pensar en l’existència d’una jerarquia o di-
ferenciació social i econòmica bàsica entre els 
grups familiars que ocupen aquest petit en-
clavament. Encerclada per aquest carrer únic, 
destaca l’aparició d’una bassa de grans dimen-
sions, que probablement deu estar relacionada 
amb l’ampli espai central no edificat. No hi ha 
dubte que la bassa i l’espai central desocupat 
tenen una importància cabdal en aquest petit 
nucli habitat, l’estructura del qual literalment 
gira al seu voltant. 

D’entrada, aquesta descripció bàsica remet 
als models d’assentaments fortificats de petites 
dimensions (cal ressenyar que es tracta d’un 
nucli d’una grandària inferior als 3.000 m2 de 
superfície urbanitzada). És un tipus d’assen-
tament molt comú en tota l’àrea ibèrica més 
septentrional, que sovint ha estat designat com 
a ciutadella, fortí o fortalesa, o fins i tot, vilatge 
fortificat (Asensio et alii, 1998). Podríem es-
mentar-ne diversos casos paradigmàtics, ben 
coneguts de tothom, els quals, atenent a les se-

ves característiques estructurals i funcionals, 
no sembla agosarat d’equiparar o comparar 
amb el nucli dels Estinclells: el Castellot de la 
Roca Roja (Benifallet, Baix Ebre) a la zona iler-
cavona (Belarte, Noguera i Sanmartí, 2002); 
la Ciutadella d’Alorda Park (Calafell, Baix 
Penedès) a l’àrea cossetana (Pou, Sanmartí i 
Santacana, 1993) o els petits nuclis del Puig 
Castellet (Lloret, Selva) i del Puig Castell (Pa-
lamòs, Baix Empordà) en territori indiget. Tot 
això sense oblidar el més proper i que, ara per 
ara, se’ns presenta com el referent més direc-
te, almenys pel que fa a estructura general de 
l’assentament, que no és altre que el de la for-
talesa ilergeta dels Vilars (Arbeca, Garrigues) 
(Alonso et al., 1998; Grup d’Investigació Pre-
històrica, 2003).

Ara bé, dintre d’aquesta categoria de nuclis 
petits fortificats podem trobar una diversitat 
molt gran pel que fa aspectes clau com ara la 
composició social dels seus residents o el seu 
rol en l’àmbit territorial. Així, és evident que 
hi ha diferències molt notables entre una ciu-
tadella aristocràtica com la d’Alorda Park, a 
la Cossetània, o els molt més modestos vilat-
ges fortificats molt habituals a la zona laietana 
(com el cas paradigmàtic del Puig Castellar 
de Santa Coloma de Gramenet). Dit això, en 
aquest camp, el jaciment dels Estinclells té 
un potencial privilegiat, amb totes les unitats 
domèstiques del nucli conservades i ben defi-
nides, unes circumstàncies gens habituals. Es 
constata la coexistència de tres tipus diferents 
de construccions repartides de la manera se-
güent: un mínim de cinc edificis o habitat-
ges conservats de grans dimensions i planta 
complexa (formats per 3/4 recintes diferents, 
amb uns 60 m2 de superfície de solar), de 10 
a 12 cases d’una modalitat intermèdia (2 re-
cintes i uns 35 m2 de solar) i la meitat, de 6 
a 7 habitatges, d’una variant molt simple (un 
únic àmbit quadrangular de menys de 15 m2 
de solar). Seguint una lògica interpretativa en 
aparença simple, però contundent, això ens re-
met a l’existència de tres grups o nivells socials 
diferenciats, fet que podria sorprendre d’entra-
da tractant-se d’una comunitat tan petita en 
nombre. En darrer terme també pot ser sig-
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nificatiu en aquest sentit el fet que les cases de 
famílies de rang inferior dupliquin en nombre 
les cases més complexes, així com el fet que 
aquestes darreres s’ubiquin agrupades en un 
mateix sector de la bateria principal.

Davant l’evidència que el nucli presenta una 
única fase constructiva i que tot apunta que 
entre el moment de la seva construcció, dins 
de la segona meitat del segle iii aC, i l’abando-
nament final no passa gaire temps, tal vegada 
dues o tres generacions com a màxim, sorgei-
xen igualment altres aspectes interessants per 
comentar. En primer lloc, tot allò relatiu a la 
gènesi ex-novo d’un nucli d’aquestes carac-
terístiques, en una cronologia tan avançada. 
La solidesa de la seva construcció palesa que 
d’origen el nucli es basteix amb la voluntat de 
perdurar en el temps i no com una ocupació 
temporal o conjuntural. Hom pot imaginar, 
per exemple, un procés de fundació de nous 

establiments o d’ocupació i explotació de nous 
territoris com a conseqüència d’un creixement 
demogràfic d’àrees o d’altres nuclis propers. 
En aquesta circumstància és evident que cal 
concloure que, en el moment de la fundació del 
nucli, la divisió de la comunitat en dos grups 
socials o econòmics diferenciats ja és una reali-
tat, i aquesta configuració es trasllada directa-
ment a la planta i estructura de l’assentament, 
tal com ens ha arribat, sense temps material 
perquè es produeixin evolucions socials inter-
nes evidents (fet que, en canvi, sí que es pot do-
cumentar en altres nuclis amb ocupacions més 
llargues). Sigui com sigui, el que sembla incon-
trovertible és el fet que foren les circumstàncies 
històriques externes esmentades, derivades de 
la Segona Guerra Púnica, les que van forçar 
una desaparició sobtada d’aquest assentament 
a l’entorn del 200 aC, no gaire temps després 
del seu naixement.

Figura 17. Algunes de les feines que s’han fet en l’àrea d’experimentació agrícola
 



Asensio Vilaró, D. [et al.] • El jaciment dels Estinclells 173

Amb relació a les qüestions relatives a l’es-
tructura del poblament, no hi ha dubte que els 
nuclis ‘tipus Estinclells’ són molt rellevants no 
solament perquè conformen una densa xarxa 
d’assentaments que concentren el gruix del 
cos poblacional, sinó també perquè constitu-
eixen les unitats bàsiques d’explotació econò-
mica dels territoris. Ara bé, en l’esfera de les 
relacions jeràrquiques entre assentaments és 
igualment evident que aquesta mena de nuclis 
tenen un paper secundari, sens dubte subsidia-
ri d’altres comunitats que tenen un paper molt 
més actiu i directe en la vertebració política 
dels territoris. Entenem que aquest és el cas de 
jaciments com el de la Pleta de Belianes, que 
per les seves característiques respon a un nucli 
que devia estar al capdamunt d’una hipotètica 
escala jeràrquica del poblament.

Paral·lelament, la creació i l’activitat del 
Camp Experimental de la Protohistòria pro-
porciona una activitat complementària al ja-
ciment molt útil per a la recerca arqueològica, 
a la vegada que té un gran potencial didàctic 
que ajudarà a completar la visita del conjunt 
monumental dels Estinclells.
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Intervencions arqueològiques a la Pedrera  
del Mèdol (Tarragona)
Jordi López Vilar,* Anna Gutiérrez Garcia-M.**

  * Institut Català d’Arqueologia Clàssica

** IRAMAT-CRP2A UMR 5060 CNRS - Université Bordeaux Montaigne

Amb motiu de les obres de rehabilitació i 
adequació a la pedrera romana del Mèdol 
(Tarragona) es van dur a terme una sèrie de 
seguiments arqueològics. També es va fer la 
planimetria del conjunt arqueològic, es pros-
pectà a fons el jaciment i s’obriren un total de 
8 sondejos. Les actuacions a la pedrera es van 
fer seguint les directrius del “Proyecto básico 
y ejecutivo de la rehabilitación de la cantera 
romana de El Mèdol” promogut per ACESA 
i elaborat per Adell Associats Sant Cugat SLP 
Arquitectes al juny del 2011. La intervenció 
es va dur a terme entre els dies 10 d’abril i 31 
de desembre de 2013 sota la direcció de Jordi 
López Vilar i Anna Gutiérrez Garcia-M.

  Situació, context i antecedents 
històrics

La pedrera romana anomenada del Mèdol es 
troba al vessant sud del turó de Sant Simplici, 

a uns 9 km al NE de la ciutat de Tarragona i a 
uns 300 metres del mar Mediterrani, en una 
zona altament modificada per la presència de 
grans infraestructures viàries (es troba a tocar 
de l’autopista AP-7, de l’autovia A-7, de la car-
retera nacional N-340 i de la via del tren), fruit 
de la pressió de la proximitat a l’àrea urbana de 
Tarragona i del turisme de la Costa Daurada. 

La importància de la pedrera del Mèdol s’ha 
posat en relleu en diversos àmbits, ja des de les 
primeres dècades del segle xx, a partir de la seva 
inclusió a la llista de monuments a preservar a 
instàncies de la Real Academia de Bellas Artes 
de San Fernando (1920) i la declaració com a 
monument historicoartístic l’any 1931. L’any 
1985 es va declarar bé d’interès cultural (BIC) i 
el 1993, bé cultural d’interès nacional (BCIN), 
i es van posar les bases per a la seva protecció 
i conservació, fets que precedien la significati-
va incorporació en el conjunt d’espais i monu-
ments de Tarragona declarat patrimoni de la 
humanitat per la UNESCO l’any 2000.
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Això no obstant, la pedrera del Mèdol ha 
despertat l’admiració d’aquells que la visita-
ven o en coneixien l’existència des de temps 
enrere, tal com demostra la crònica de Josep 
Blanch (1665) en descriure la visita del prín-
cep de Viana prop de dos segles abans. Tot i 
que actualment es reconeix l’interès d’aquest 
indret des del punt de vista paisatgístic, ge-
ològic, botànic i faunístic, la primera causa 
d’atenció pel Mèdol neix del fet que es tracta 
d’un vestigi del passat romà i de la seva pecu-
liar fisonomia.1

La primera intervenció arqueològica con-
temporània documentada a la pedrera del Mè-
dol és la restauració i l’adequació dels itineraris 

promogudes per un acord del Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya amb 
l’Ajuntament de Tarragona, que va ser inau-
gurada el 1990. En aquesta actuació es van de-
finir els camins de l’entorn forestal, es va refer 
l’accés al Clot del Mèdol i es va construir el 
mirador. La segona intervenció es va dur a ter-
me entre març i maig del 2011 i va consistir en 
el control de la retirada de vegetació cremada 
afectada per l’incendi de l’estiu del 2010 que va 
afectar els fronts de pedrera situats a l’est del 
Clot, així com la neteja d’una franja de bosc 
situada a ponent.

Aquest indret ha despertat l’interès no no-
més de curiosos i del públic en general, que es 

1. La primera referència del Mèdol com a monument romà és al llibre de J. F. Albiñana i A. Bofarull (1849). De fet és 
en aquests anys que es crea la Comissió de Monuments de Tarragona i comença la seva tasca de conservació de la 
pedrera (Sánchez Real, 2000: 174).

Figura 1. Planta general del Mèdol (Unitat de Documentació Gràfica ICAC)
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remunta a principis del segle xx,2 sinó també 
de la comunitat científica catalana, aspecte que 
ha estat recentment recollit en el llibre mono-
gràfic publicat per la Fundació Abertis (2004) 
i en la part dedicada específicament al Mèdol 
en el llibre Roman Quarries in the Northeast 
of Hispania (Modern Catalonia) (Gutiérrez 
Garcia-M., 2009: 146-158).

L’inici de l’explotació d’aquesta pedrera s’ha 
de situar en època romanorepublicana amb la 
construcció de la muralla, amb una segona 
fase d’explotació massiva al llarg del segle i dC 
amb la construcció dels grans monuments de 
la ciutat. El ritme d’extracció de la pedra segu-
rament va decaure ja a finals del mateix segle 
o bé en el ii dC.

  Actuacions a la pedrera: 
seguiments d’obra, planimetria  
i prospeccions

El treball arqueològic ha consistit a fer les tas-
ques de seguiment de les diferents actuacions 
a la pedrera romana, entre les quals destaquen 
el desbrossament de vegetació, la restauració de 
l’Agulla i el control d’enderrocs i moviments de 
terra efectuats amb motiu dels nous itineraris 
de visita que s’han establert.

Ha estat especialment interessant l’elabora-
ció de la planimetria del jaciment, feta per la 
Unitat de Documentació Gràfica de l’ICAC. 
Es va fer una topografia elaborada del terreny 
amb corbes de nivell a cada mig metre i s’hi 
van situar els diferents elements actuals (au-
topista, camins, tanques i límits de la finca). 
Sobre aquest plànol es van ubicar els diferents 
fronts de talla de les pedreres de tota l’àrea ar-
queològica, és a dir, del Clot; del sector oriental 
posat al descobert en l’incendi del 2010; del 
sector occidental actualment cobert de bosc, i 
del sector septentrional que hem descobert en 
les prospeccions. S’han situat també els fronts 
de la pedrera moderna, amb un altre color per 

tal d’evitar confusions amb els fronts antics. 
Ha estat especialment interessant l’elaboració 
de la planta de la pedrera occidental, que s’ha 
fet ara per primer cop. També s’han assenyalat 
els amuntegaments de resquills i, amb trama, 
els espais on s’ha localitzat ceràmica antiga en 
superfície. Aquest plànol ha permès finalment 
delimitar la zona arqueològica del Mèdol, que 
fins llavors restava imprecisa davant la manca 
d’una planimetria acurada. 

D’altra banda, s’ha aprofitat per prospectar 
a fons tota la zona. Així, a banda de localitzar 
els nous fronts de pedrera a ponent del Clot i 
altres dins d’aquest que ja queden reflectits en 
el plànol topogràfic que s’ha fet, hi ha una sèrie 
d’elements que cal remarcar:

El mur de contenció de la rampa d’accés al 
Clot. En la neteja forestal dels fronts de pedrera 
va quedar al descobert un mur de contenció de 
la rampa d’accés al Clot que sosté les terres de 
la zona sud-oriental, al capdamunt, just al cos-
tat de l’entrada. És un mur fet de grans carreus 
i pedres de diversa mida lligades amb morter 
de calç. La seva cronologia ha de ser forçosa-
ment romana, del moment en què es constru-
eix la rampa. Es conserva en una longitud de 
8,5 m i amb una altura màxima d’1,80 m. 

Possibles marges romans. Els treballs de 
neteja de vegetació també han deixat al des-
cobert dos marges de pedra seca que podrien 
ser romans. El primer es troba a uns 30 m al 
NW de l’Agulla, en la part superior de la mun-
tanya, i sosté un dels munts de resquills de la 
part superior. Mesura 9,5 m de longitud i 90 
cm d’alçària visible. Està parcialment enterrat 
pel munt de resquills. El segon és a 40 m al 
SW amb la mateixa funció i característiques. 
Les seves mesures són 3 m de llargària visible i 
30 cm d’alçària. No s’han excavat, però s’han 
situat en la planta general i s’han fotografiat.

Ceràmica romana en superfície a prop 
del Mèdol. Uns 300 m al sud-est del Clot, fora 
de la finca, entre l’autopista i l’autovia, hi ha 
una sínia. A ponent d’aquesta sínia hi ha una 

2. Amb el desenvolupament del moviment excursionista a Catalunya i la creació de l’Associació d’Excursions Catalana 
i més endavant, durant els anys trenta del segle xx, amb la celebració d’actes culturals, com els concerts natura 
(1931-1934).
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Figura 2. Tall vertical de la pedrera al Clot on s’observen les traces deixades per l’extracció de les successives 
filades de carreus (foto: Jordi López Vilar/ICAC)
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Figura 3. L’Agulla del Mèdol, element característic de la pedrera (foto: Jordi López Vilar/ICAC)
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petita parada de garrofers elevada respecte al 
camí que passa pel costat i ben delimitada per 
un marge de pedra. Aquesta parada és el que 
ha quedat d’una petita elevació que va quedar 
coberta pel terraplè de l’autopista. Per aquí es 
va obrir al voltant del 1990 una rasa per col-
locar la conducció d’aigües del transvasament 
de l’Ebre. Llavors es van remoure les terres i 
van quedar a la vista un seguit de materials 
romans. Els hem recollit i inventariat perquè 
creiem que guarden íntima relació amb la pe-
drera del Mèdol, potser amb el lloc on s’allot-
javen els treballadors. És un punt molt proper 
a la pedrera, ben orientat a migdia i amb aigua. 
La ceràmica recuperada –135 fragments– per-
met donar unes dates d’ocupació. Cal ressaltar 
l’absència de ceràmiques d’època republicana. 
Els primers materials s’han d’ubicar en el prin-
cipat de Tiberi (TSI, Consp. 34) i continuen 
al llarg de tota la dinastia julioclàudia (TSG 
marmorata Drag. 24/25, TSH Drag. 29, PPFF 
López Mullor LIV) sense arribar, segons sem-
bla, a l’època flàvia. Per tant, se centraria en 
el segon terç del segle i dC. En aquest conjunt 
homogeni hi ha, però, 4 fragments d’època 
tardana (TSHT 37; TSA-C tardana Hayes 73; 
TSA-D; una comuna palestina) que indiquen 
una possible freqüentació del lloc a finals del 
segle iv o al llarg del v.

  Les excavacions arqueològiques

L’actuació arqueològica prevista al Clot del 
Mèdol respon a l’objectiu d’identificar correc-
tament alguns dels elements singulars visibles, 
imprescindibles per entendre i poder explicar el 
jaciment i, en la mesura del que sigui possible, 
datar-lo. Per aquest motiu, es van obrir 8 cales 
en punts molt determinats i ben definits. So-
vint aquestes cales són de figura força irregular, 
determinada per la mateixa configuració de la 
pedrera. Els treballs d’excavació arqueològica es 

van concentrar en dues etapes; del 30 d’abril al 
7 de juny (cales 100 a 700) i del 4 al 16 de juliol 
(cala 800). Es van deixar totes obertes excepte 
les 400, 700 i 800, que es van tornar a tapar amb 
les mateixes terres extretes.3 A continuació es fa 
la descripció i interpretació de cadascuna.

Cala 100

En la zona exterior a l’est del Clot que es va cre-
mar el 2010, en el punt més oriental, es va obrir 
una cala en un punt on hi ha la roca retallada 
i es veia una successió de 4 carreus ben deli-
mitats preparats per a la seva extracció. S’ha 
netejat un quadre irregular amb unes mesures 
màximes de 22,60 per 12,10 m i una superfície 
de 160 m2. Com era de preveure, la potència 
estratigràfica era dèbil i estava constituïda per 
una sola capa de terra vegetal estèril, però de 
difícil extracció, atès que contenia nombroses 
arrels de la vegetació cremada. La neteja de 
la superfície ha donat com a resultat la visu-
alització d’un espai ampli de l’antiga pedrera 
rebaixat artificialment, amb les marques dels 
talls efectuats manualment pels picapedrers 
i el negatiu de nombrosos blocs. La neteja va 
començar per les zones més altes i pels quatre 
blocs visibles abans de la intervenció. Un cop 
nets, es va comprovar que les rases s’havien ex-
cavat fins a una profunditat màxima de 50 cm 
i delimitaven blocs de 150 cm de llargada per 
80 cm d’amplada. Les mesures d’altres blocs 
ben delimitats que s’han anat documentant en 
la cala són variables. Així, en l’extrem oriental 
han quedat senyals de blocs de 220 x 115; 175 
x 120 i 150 x 70 cm. I en la zona NW, blocs de 
150 x 80 i 120 x 80 cm. Les rases efectuades per 
delimitar els blocs acostumen a tenir una am-
plada de 10-15 cm, tot i que en alguna ocasió 
arriben als 20, i secció quadrangular. S’obser-
ven bé les marques de tall de les eines (escodes) 
i els forats per encaixar-hi els tascons en el pla 

3. L’equip d’excavació estava format per Jordi López (ICAC), Ana de Mesa (ICAC), Iñaki Matias (ICAC), Paloma 
Aliende (ICAC), Cristina Cuenca (Antequem SL), Josep M. Folch (Antequem SL), Guillem Vera (Antequem SL) i 
Vladimir Rangel (Antequem SL).
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Figura 4. Vista parcial de la cala 100 amb diversos carreus en procés d’extracció (foto: Unitat de 
Documentació Gràfica ICAC)

inferior. El sistema d’explotació documentat 
és, doncs, el de pedrera a cel obert, amb l’ex-
tracció esglaonada del material formant ini-
cialment una rasa amb el pic que separava el 
carreu del front d’explotació. La separació final 
del bloc es generava mitjançant la inserció de 
tascons de ferro a la base.

Cala 200

Uns 30 metres al sud de la cala 100, també en la 
zona exterior a l’est del Clot afectada per l’in-
cendi de fa 2 anys, es va efectuar una segona 
cala en un punt on hi ha una zona de roca a una 
cota més alta, retallada i amb un forat circular 
d’origen natural. La cala oberta té una planta 
irregular d’uns 10,60 x 8,70 m i té una superfície 

de 80 m2. L’objectiu bàsic era saber per què havia 
quedat aquesta mena d’illot en un punt del mig 
de la pedrera i aprofitar per fer-hi una neteja. 
Com en el cas anterior, una dèbil capa de terra 
vegetal amb força arrels cobria la roca. Un cop 
acabada l’excavació, es va constatar l’existència 
de 5 forats circulars d’origen càrstic a la roca i 
una sèrie de canals interns que són, sense dubte, 
la causa de l’abandonament d’aquest sector. En 
efecte, l’aparició de forats i canals podia inutilit-
zar la feina esmerçada en preparar un carreu per 
a la seva extracció. L’únic carreu del qual n’ha 
quedat senyal mesura 120 x 85 cm. Cal ressaltar 
que el sistema de tascons emprats és diferent 
del que es constata a la resta de la pedrera (aquí 
són força tascons més i de petites dimensions), 
cosa que ens fa plantejar una possible cronologia 
postromana.
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Figura 5. Estructura documentada a la cala 300. S’observen els forats quadrangulars per encaixar les bigues en 
el tall de roca, el marge de pedres a la dreta i el sòl compactat de terra grogosa (foto: Jordi López Vilar/ICAC)

Cala 300

L’accés actual al Clot es fa per una rampa la 
cronologia de la qual es desconeixia. Per aquest 
motiu, era recomanable obrir un sondeig per 
fixar l’estratigrafia i cercar un possible nivell 
de circulació antic. Es va creure oportú fer-
lo al peu del tall de pedrera, en un punt on 
hi ha una línia de forats de biga que indica la 
presència d’una construcció de datació incer-
ta, però que podia contribuir a datar la rampa 
d’accés. Per tant, es va procedir a obrir una 
cala de planta irregular, condicionada pel tall 
de pedrera, que mesurava 5,90 x 5,60 m, amb 
una superfície de 23,60 m2. Les sospites es van 
veure confirmades amb la troballa d’una es-
tructura romana que podríem definir com un 
cobert. També es va poder datar la rampa. Es 
va excavar fins a l’aparició d’un estrat de colo-

ració grogosa constituït exclusivament per res-
tes de talla de pedra Mèdol, el qual constituïa 
el gran abocament de residus que conforma la 
rampa. Es va decidir fer-hi un petit sondeig de 
3,70 x 0,80 i 0,50 m de profunditat.

La seqüència cronològica hauria estat la se-
güent. Després d’esgotar la pedrera en el sector 
sud-oriental del Clot, aquest va ser reomplert 
amb residus de talla de la pedra fins a formar 
una rampa que devia tenir la funció de facili-
tar l’accés al personal i l’evacuació de materials 
(blocs treballats i residus). El petit sondeig no 
ha proporcionat cap material per poder-la da-
tar. No obstant això, sabem que aquesta rampa 
va ser construïda, a tot estirar, a mitjan segle 
i dC, segons el material arqueològic recuperat 
en estrats superiors. Controlant, doncs l’accés 
a la rampa es va edificar un petit cobert d’uns 
4 x 3 m. Aquest espai s’adossava a la paret ro-
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cosa pel sud, estava delimitat per una mena 
de marge per l’oest i quedava obert pel nord i 
per l’oest, encarat a la rampa. El paviment era 
el sòl de la mateixa rampa ben compactat. Un 
forat de pal d’uns 35 cm de diàmetre és el que 
ha quedat del tronc que, clavat verticalment, 
devia constituir l’angle nord-occidental i soste-
nir l’embigat. En el tall rocós hi ha set encaixos 
quadrangulars destinats a donar suport als ca-
birons que devien sostenir una coberta vegetal 
(segons delata la total absència de tegulae) amb 
pendent cap al nord. Sobre el paviment ori-
ginari es va anar formant un estrat d’ús que 
conté materials datables en els principats de 
Calígula/Claudi/Neró, cap a mitjan segle i dC.4 
El moment d’abandonament és imprecís, atès 
que l’estrat superior conté escassos materials 
de la mateixa cronologia barrejats amb altres 
de contemporanis.

Cala 400

En l’estret passadís que uneix les dues “sales” 
del Clot del Mèdol, al tall rocós oriental, es 
veia una estructura circular al terra i, a poca 
distància, un armariet d’obra que s’adossa al 
front de la pedrera. D’entrada els dos elements 
semblaven moderns, però es va plantejar fer-
hi una cala de comprovació. Primerament es 
va inspeccionar l’armariet i es va constatar 
com en efecte era modern. S’havia aprofitat la 
forma angular de la roca fent-hi una paret al 
davant amb totxo massís i ciment en la qual 
hi devia haver un parell de portes de fusta. La 
base s’havia sobreelevat i a l’interior hi havia 
dues lleixes també d’obra. Sobre l’arrebossat 
es llegien restes d’inscripcions amb llapis fe-
tes per visitants conservades parcialment i de 
les quals es pot llegir encara algun fragment: 
“record de la visita de...”. Figura 6. Secció del pou excavat a la cala 400 

(Unitat de Documentació Gràfica ICAC)

4. Es tracta en general els materials arqueològics escassos, bastant fragmentats i força rodats. Han aparegut dues mo-
nedes, una de bronze il·legible i una de plata ben conservada. Es tracta d’un denari amb bust de Tiberi a l’anvers i 
figura de Lívia asseguda com a Pax en el revers, de la seca de Lugdunum (RIC I, 30). Es data en els anys 36/37 dC, 
que ens proporciona, doncs, una data post quem per a l’estrat. Els diversos fragments de ceràmica de parets fines: 
Mayet XIX, Mayet XXXVII1c i López Mullor LIV ens donen grosso modo una cronologia julioclàudia, que lliga bé 
amb l’únic fragment amfòric determinable, una Dressel 2/4 tarraconense.
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Es va delimitar un quadre irregular d’apro-
ximadament 5,60 x 3,55 m i una superfície de 
15 m2. Després d’una neteja superficial va que-
dar totalment a la vista una estructura circular 
feta amb grans pedres lligades amb morter de 
calç. Seguidament es procedí a excavar l’interi-
or i de seguida es confirmà que es tractava d’un 
pou, amb un diàmetre d’1,10 m. El buidatge va 
ser una tasca feixuga que finalment va requerir 
el muntatge d’una estructura de politja i treba-
llar amb l’equip corresponent de seguretat. Els 
primers 9 metres de rebliment eren un mateix 
estrat amb material contemporani abundós 
que ens situa a la dècada de 1980 i possible-
ment s’ha de relacionar amb l’adequació de la 
pedrera que es va fer el 1990, moment en què 
es devia omplir el pou de pedres, terra i brossa. 
Per sota, un segon estrat del qual només se n’ha 
pogut excavar 1 m a causa de l’aflorament d’ai-
gua ha proporcionat nous materials datables en 
la dècada de 1960. L’interpretem com un estrat 
d’abandonament en què el pou ja no s’usava i 
s’hi van anar abocant alguns materials. Ja a 
la zona inferior, entre el fang, es van recupe-
rar altres objectes d’ús quotidià.5 Sense dubte 
són materials que indiquen una freqüentació 
d’aquesta zona de la pedrera a mitjan segle xx. 

Pel que fa al pou, presenta una estructura 
tradicional. És de planta circular amb muret 
de pedra lligada amb calç de 50/60 cm d’am-
plada que fa de mur de contenció de terres i 
el delimita fins una profunditat de 3,20 m. A 
partir d’aquí, està excavat en roca viva. Pre-
senta les habituals fileres de forats encarats en 
els laterals per encaixar peus i mans i facilitar 
així l’accés al seu interior (concretament 16 per 
banda). Tot i que ha estat impossible acabar 
d’excavar el rebliment per una constant sur-
gència d’aigua a partir dels 9 m, és ben segur 
que no deu ser gaire més profund, ja que els 
forats que acabem de descriure acaben als 9,50 

m. S’ha arribat fins als 10,10 m de profunditat. 
No s’ha pogut establir amb claredat el moment 
de construcció del pou, però queda clar que 
va estar en ús a mitjan segle xx, i que després 
quedà abandonat fins al seu colgament defini-
tiu sobre el 1990.

Cala 500

En el passadís que uneix les dues “sales” del 
Clot del Mèdol, al tall rocós occidental, hi ha-
via un punt interessant per la presència d’una 
pica excavada en la mateixa roca amb un sis-
tema de recollida d’aigua, de datació incerta. 
Es va intervenir en aquest sector excavant una 
cala al davant de la pica on podien trobar-se 
elements que s’hi relacionessin i materials per 
contribuir a la seva datació. D’entrada es va 
plantejar d’excavar la pica, que estava reom-
plerta de pedres, i una rasa al davant de 4 m 
de longitud per 1 d’amplada. No obstant això, 
a mesura que avançava l’excavació i en no apa-
rèixer la base rocosa es va fer necessari ampli-
ar-la, i al final en resultà un quadre de 4,50 x 
4,20. En aquesta cala l’estratigrafia ha resultat 
bastant més complexa que les anteriors i asso-
leix una profunditat de 3 m. Es va fer neces-
sari l’ajut d’una màquina retroexcavadora per 
extreure part dels nivells més profunds, que 
eren gairebé estèrils i contenien blocs de grans 
dimensions.

La seqüència històrica és la següent. El pri-
mer període l’assenyala la base i la paret rocosa 
retallada per l’explotació de la pedrera romana. 
N’ha quedat el tall vertical que presenta rastres 
de diversos retalls i de marques, així com un 
gran carreu que va ser tallat i falcat amb una 
pedra a sota. Sorprenentment aquest carreu, que 
amida 152 x 90 x 77 cm, va ser deixat al mateix 
lloc de l’extracció i constitueix un testimoni 

5. El material és nombrós, tot d’època contemporània. En destaquen alguns càntirs que es van trencar dins el pou. 
Alguns fragments ceràmics duen marques de fabricant: un càntir de Verdú amb la marca “Fco. Sambo[la]” i una 
cassola de Breda amb la marca “c. ventas Breda 11” i una altra amb la marca “Refractaria alfarera ...”. En un frag-
ment d’ampolla de vidre s’hi llegeix “[agua ox]igenad[a / Fo]ret” i hi ha també una pila de marca Júpiter dels anys 
seixanta. Finalment, s’han recuperat també dues monedes de 10 cèntims de l’any 1941. La datació d’aquest estrat la 
determinen sobretot les piles, que corresponen a uns models que van estar en circulació en la dècada de 1960. 
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Figura 7. Vista parcial de la cala 500. Hi destaquen un gran carreu ja tallat i falcat amb una pedra, que no es 
va arribar a extreure i, a un nivell superior, el canal que desemboca en una pica tallada a la roca viva (foto: 
Jordi López Vilar/ICAC)

únic a la pedrera. La base rocosa mostra tam-
bé un petit esglaonament i marques de tall que 
delaten el tipus d’eines i les mides d’alguns dels 
carreus extrets; n’hi ha una filera de 3 que ami-
den 140 x 140 cm. En un moment indeterminat 
de l’època romana, aquesta zona de la pedrera 
va quedar abandonada i va servir per abocar-hi 
residus de talla i fragments de carreus. Aquests 
abocaments, d’una coloració grogosa, són dues 
capes sobreposades i entre les dues hi ha una 
mena de sòl compactat, com si hagués estat un 
sòl de circulació durant un període indetermi-
nat de temps. Aquests estrats tenen una potència 
d’entre 2,20 i 2,40 m. Per sobre hi ha alguns 

estrats amb una terra marronosa completament 
diferent, però que contenen també material 
romà que podríem situar grosso modo entre els 
segles i i ii dC.6 Possiblement són estrats que es 
van anar formant quan aquest sector de pedrera 
ja estava abandonat. 

Els estrats superiors, que tenen en conjunt 
un gruix d’uns 80 cm, contenen materials dels 
segles xix-xx,7 i es poden interpretar com a ca-
pes d’aportació natural (és una zona situada 
als peus d’un gran pendent i on s’han produït 
despreniments) o artificial (hi ha un parell de 
marges moderns a pocs metres que denoten 
certs moviments de terres). 

6. Diversos fragments de ceràmica comuna, i dos d’àmfora (bètica i tarraconense). 

7. Diversos fragments de ceràmiques vidrades pertanyents a una cassola i un càntir, així com una ferradura i una 
moneda de 5 cèntims d’Alfons XII de l’any 1879 que ens dóna una data post quem.
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Té per a nosaltres especial interès un estrat 
que es troba només davant de la pica constituït 
per pedra Mèdol triturada i on s’hi van recupe-
rar dos fragments de rajola iguals a les que pa-
vimenten la pica. L’hem d’interpretar, doncs, 
com els residus resultants d’excavar la pica a 
la paret rocosa i demostren que aquesta, ja en 
origen, es va pavimentar amb rajola. La rela-
ció d’aquest estrat amb els superiors demostra 
també que aquesta pica es va fer a finals del 
segle xix. És un receptacle que mesura 170 cm 
de longitud, entre 60 i 67 cm d’amplada i una 
profunditat de 35 cm. Recull l’aigua de pluja 
que s’escola per la paret rocosa i que és reco-
llida per un canaló excavat també a la mateixa 
paret. 

Cala 600

En la zona nord-occidental del Clot hi havia 
dues fornícules excavades a la paret rocosa par-
cialment enterrades pels nivells de reble. Es va 
proposar obrir una rasa de 4,80 x 2,00 m al 
davant per descobrir-les completament i inten-
tar esbrinar la seva datació i funció. Gairebé 
no s’ha trobat material arqueològic. El primer 
estrat és una potent capa de terra vegetal que 
presenta algun tros de ceràmica dels segles xvi-
xviii. Aquest estrat en cobreix un altre cons-
tituït exclusivament per restes de talla i que 
correspon a un moment en què aquest sector 
de pedrera ha quedat abandonat i s’usa com 
abocador de resquills i fragments de pedres de 
majors dimensions d’un color més ataronjat 
que es disgreguen amb facilitat. Malgrat que 
gairebé no presenta material creiem que es pot 
datar en època romana. Per sota, apareix ja la 
roca retallada amb marques per a l’extracció 
de carreus. En destaca un alineament de tres 
que amiden 100 x 100 cm. 

Pel que fa a les fornícules, són de diferent 
mida (la sud mesura 1,73 x 0,82 x 0,67 cm de 
profunditat i la nord mesura 1,54 x 0,77 x 0,54 
cm). No es va trobar rastre del que podrien 
haver allotjat ni cap marca o incisió en la su-
perfície rocosa. Això no obstant, els paral·lels 
mostren que tindrien un sentit religiós, com 
ara allotjar estàtues de déus o bé dipositar-hi 

ofrenes. Es fa estrany que el sòl que precedeix 
les fornícules no tingui cap tipus de preparació 
específica, sinó que hi hagi rases per a la roca 
per continuar extraient-ne carreus. Això ens 
fa pensar que, en un moment donat, aquest 
espai “religiós” devia quedar abandonat i des-
prés engolit per l’explotació. Quan després s’hi 
abocaren residus de la talla de blocs, aquests 
cobriren en part l’interior de les fornícules.

Cala 700

Cala oberta al fons del Clot, a l’est de l’Agulla, 
per indicació de la Direcció d’obra amb l’ob-
jectiu de localitzar la cota de roca del fons del 
Clot, quan encara no es podia excavar al peu 
de l’Agulla perquè hi havia col·locada la basti-
da. És un quadre de 2,20 x 1,75 m. No es van 
trobar materials arqueològics ni es va poder 
arribar al nivell de roca, ateses les seves redu-
ïdes dimensions. Sota una petita capa de ter-
ra vegetal hi ha un potent estrat de color groc 
constituït per restes de talla de pedra Mèdol. A 
1,70 m de fondària es troba un antic nivell de 
circulació constituït per sorres i resquills molt 
compactats. No es va continuar excavant per 
les dificultats derivades de la composició de les 
terres i per problemes de seguretat.

Cala 800

Es va preveure en un principi excavar una cala 
al voltant de l’Agulla del Mèdol en una ampla-
da de 2 m. Els objectius eren arribar a la base 
rocosa per tal de conèixer la cota de la base del 
Clot, la relació entre aquesta i l’Agulla, l’estra-
tigrafia i possibles elements encara descone-
guts que poguessin estar presents a l’Agulla. 
En vista de la profunditat a què estava la roca, 
es va optar finalment per obrir una cala jux-
taposada a la cara nord de l’Agulla, de 7 x 4 
m, que va assolir els 4 m de profunditat. Part 
de la feina es va fer amb l’ajut d’una màquina 
retroexcavadora atesa la potència d’uns estrats 
que estaven farcits de grans blocs de pedra i 
eren gairebé estèrils pel que fa a materials ar-
queològics. Tot i que es va plantejar excavar 
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Figura 8. Procés d’excavació de la cala 600, amb les fornícules i alguns dels blocs dels estrats de rebliment 
(foto: Jordi López Vilar/ICAC)
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Figura 9. Detall de la cala 800. S’aprecia bé el tall estratigràfic i les diverses capes de rebliment, la superior 
de les quals amb la presència de grans carreus abandonats. A l’esquerra, la base de l’Agulla i a baix, alguns 
dels blocs que conformen la base del Clot (foto: Anna Gutiérrez Garcia-M./ICAC)
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tot el voltant i deixar l’Agulla en tota la seva 
alçària original a vista, finalment la Direcció 
d’obra va determinar cobrir novament la cala 
i deixar-ho tot com estava.

S’ha pogut determinar la seqüència històri-
ca següent. La primera fase està constituïda per 
la base rocosa i l’Agulla formada per l’explota-
ció de la pedrera romana. N’ha quedat el tall 
vertical de l’Agulla i la base amb diverses rases 
i carreus a mig extreure. La base ens dóna una 
cota de 4,80 m sobre el nivell del mar, i per tant 
ens marca que, almenys en aquest sector, hi ha 
un rebliment de 4 metres, i també que l’Agulla, 
a la qual s’atribuïa una alçada de 16 m, en té en 
realitat 20. La presència de 3 carreus en procés 
d’extracció a la mateixa base de l’Agulla explica 
també molt bé el procés de la seva elaboració. 
Dos d’aquests carreus mesuren 120 x 80 i 120 
x 135 cm. 

Quan aquesta part de la pedrera és aban-
donada, comença a reomplir-se amb residus 
de talla d’altres sectors que sí que estan en ex-
plotació. Es forma una primera capa de color 
grogós que cobreix la pedra i regularitza el sòl. 
En aquest estrat s’ha recuperat material romà8  
entre el qual destaquem un carbó de dimen-
sions considerables que s’ha dut a analitzar i 
que pertany a una espècie de Prunus sp.9 L’anà-
lisi de carboni 14 ha donat una cronologia de 
27 aC a 19 dC,10 que ens data l’estrat en èpo-
ca d’August. En conseqüència, es pot afirmar 
que l’Agulla estava acabada en època d’August 
i que, per tant, aquesta, i per extensió, la sala 
meridional del Clot van ser fetes en època re-
publicana. 

Sobre aquesta capa de terra es crea un sòl 
compactat de coloració rosada que indica cir-
culació de materials pesants. Per sobre, nova-
ment hi ha un altre estrat d’abocament de re-
sidus de talla i carreus de color groc cobert per 

un altre sòl de circulació compactat, testimoni 
d’un altre moment de la pedrera en què aquest 
espai forma part d’una zona amb circulació 
de materials pesants. En una fase ulterior un 
nou rebliment de residus de talla de color groc 
d’1,30 m de potència cobreix la meitat oriental 
de l’espai, mentre que l’occidental està ocupat 
per un altre rebliment de terra marronosa i 
grans carreus. Malauradament, tots aquests 
estrats no han proporcionat gairebé materials 
arqueològics, per la qual cosa es fa molt difícil 
especificar-ne les datacions. No obstant això, 
considerem que són romans. Finalment, una 
capa de terra vegetal d’uns 30 cm de potència 
segella l’estratigrafia.

  Conclusions

Els treballs d’excavació i documentació de la 
pedrera romana del Mèdol han aportat dades 
importants per poder-la conèixer. Ha estat la 
primera vegada que s’hi han fet excavacions i, 
malgrat la poca superfície sobre la qual s’ha 
pogut intervenir, els resultats han estat molt 
satisfactoris.

Definició topogràfica del jaciment. S’han 
resseguit i situat per primer cop tots els fronts 
de pedrera. Aquest ha estat un fet important. 
Fins ara el coneixement de tota l’àrea es limita-
va al Clot del Mèdol, especialment la sala me-
ridional on s’alça l’Agulla. Aquest panorama 
ha canviat radicalment amb la incorporació 
de la sala nord i de totes les pedreres exteriors. 
Així, la superfície d’interès arqueològic a estu-
diar i protegir ha augmentat dels 20.000 m2 del 
Clot a 80.400 m2, és a dir, s’ha multiplicat per 
quatre. Per comprendre-la millor, l’àrea s’ha 
subdividit en diversos sectors: el Clot (amb els 
dos grans àmbits o sales nord i sud), el sector 

8. Aquest és l’estrat inferior de la cala que cobreix directament la roca. S’hi ha trobat material únicament romà; un 
fons de ceràmica de parets fines, comuna romana, àmfora indeterminada, vidre, fauna i 7 petits fragments de ferro 
que deuen provenir d’eines de treball de la pedrera. La troballa més interessant ha estat sense dubte un carbó que 
s’ha pogut datar bé mitjançant la prova del carboni 14.

9. Identificació feta per la doctora Itxaso Euba.

10. Finançat per la Fundació Abertis i efectuat pel Poznań Radiocarbon Laboratory..
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oriental (afectat per l’incendi del 2010), i el 
sector occidental (cobert de vegetació i greu-
ment afectat per les explotacions del segle xx). 
Ara es té una visió global de tot el jaciment, 
del qual s’ha efectuat la planimetria, on es dis-
tingeixen els fronts antics (tallats a mà) dels 
contemporanis (emprant barrinades).

Cronologia. Respecte a la cronologia, s’ha 
de fer notar que els materials arqueològics que 
puguin contribuir a una datació són molt es-
cassos, com ja era de preveure. La prospecció 
superficial ha donat com a resultat la docu-
mentació d’alguns punts on es troben uns pocs 
fragments de ceràmica romana, especialment 
al sud-oest de la pedrera, vora una sínia. El ma-
terial trobat vora la sínia ens dóna una datació 
d’època julioclàudia, des de Tiberi a Neró, amb 
alguna mostra tardana de finals de segle iv - 
segle v. Per altra banda, s’han de tenir especi-
alment en compte els materials recuperats de 
les cales. La senzilla construcció vora la rampa 
documentada a la cala 300 s’edifica i funciona 
durant els principats de Calígula/Claudi/Neró, 
al segon terç del segle i dC. L’escassa ceràmica 
recuperada d’estrats romans en les cales 400, 
500 i 800 només indica un període d’activitat 
molt ampli que podríem datar en els segles i i ii 
dC. En aquest sentit, és encara més important 
la trobada d’un carbó al peu mateix de l’Agu-
lla, a sobre mateix de la roca, que ens data per 
carboni 14 el final de l’explotació en aquest sec-
tor i que coincideix amb el principat d’August. 

Per tant, tot i que no tenim evidències di-
rectes d’una explotació del Mèdol en època 
romanorepublicana, no hi ha dubte que fou 
en aquest moment quan començà l’explotació 
i es formà, com a mínim, la sala meridional 
del Clot amb l’Agulla central. Només hi ha 
una obra que podia requerir un esforç i una 
quantitat tal de material en època republicana: 
la muralla de Tàrraco. Es constata després un 
segon període de gran activitat que cal situar 
en el segon terç del segle i dC, moment en què 
possiblement es forma la gran rampa d’accés 
amb la petita estructura de control d’accés al 
capdamunt. També pertany a aquesta època 
el rebliment de 4 metres de potència de la sala 
meridional del Clot que implica que aquesta 

s’ha convertit en abocador de resquills i restes 
de talla que arriben a cobrir la base de l’Agulla. 
Per últim, la ceràmica recuperada en superfície 
vora la sínia (zona a) es data també en el segon 
terç del segle i dC. Aquestes dècades coincidei-
xen amb la construcció dels grans monuments 
provincials de la terrassa superior de Tàrra-
co, tot i que l’acabament d’aquests es fixa ar-
queològicament en època flàvia, per tant, uns 
anys més tard. En l’estat actual dels nostres 
coneixements, no hi ha elements per creure 
que la pedrera fou explotada passat el segle i 
dC; només s’han trobat tres fragments cerà-
mics dels segles iv-v fora de la pedrera, vora la 
sínia, que podrien indicar només una reocu-
pació esporàdica dels vells edificis julioclaudis 
potser només amb finalitats agrícoles. De totes 
maneres, cal ser prudent amb aquestes con-
clusions, atès que el material arqueològic apa-
regut és mínim i queda encara una immensa 
extensió per excavar. Per exemple, cal intentar 
datar els fronts dels sectors oriental, occidental 
i septentrional que envolten el Clot i que de 
moment no han lliurat materials arqueològics. 
Possiblement una pista seran les mesures dels 
blocs. Per exemple, els 4 blocs a mig tallar de 
l’extrem est del sector oriental presenten una 
metrologia de 5 x 2,5 peus romans que poden 
ser un bon indicador per a la seva cronologia. 
Per altra banda, la presència de pedra Mèdol 
en obres romanes que es poden datar en segles 
posteriors, com ara sarcòfags, són un indicador 
que la pedrera es va continuar usant, tot i que 
evidentment a un ritme molt menor i possible-
ment d’una manera esporàdica.

El període següent documentat és ja el se-
gle xix, data d’algunes ceràmiques trobades al 
passadís que hi ha entre les dues sales del Clot 
(cales 400 i 500). Just en aquest lloc es troben 
dos elements que caldria datar en aquest mo-
ment: la pica excavada a la paret rocosa amb el 
seu canal i possiblement el pou. Probablement 
la tanca de pedra que limita el Clot per po-
nent és de la mateixa època. Tot i això, semblen 
actuacions orientades a adequar la finca per a 
activitats no industrials. 

La darrera fase és un període d’explotació 
que se situa ja en el segle xx. S’extreu la pedra 
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a barrinades, emprant explosius i malmetent 
una part dels fronts del sector oriental i sobre-
tot del sector occidental, on un gran esvoranc 
a la muntanya fa desaparèixer antics fronts 
de pedrera mentre que uns altres són reben-
tats. Bona part d’aquestes actuacions són dels 
anys cinquanta i seixanta, quan es construí la 
Universitat Laboral. El vol aeri de l’any 1956 
reflecteix l’abast d’aquestes explotacions. És 
en aquests moments quan el pou situat al Clot 
està en ús, com demostra el material trobat al 
seu interior, i queda abandonat quan la pedrera 
es clausura. Algun testimoni ens ha comentat 
que els treballadors dinaven i descansaven al 
costat del pou, on s’havien fabricat una cabana 
de fusta, perquè era el lloc més fresc de l’en-
torn. 

El sistema romà d’explotació de la pedrera. 
L’estudi del terreny i els resultats de les excava-
cions han proporcionat algunes informacions 
sobre el sistema d’explotació de la pedrera en 
època romana, tot i que en aquest aspecte el 
camí que queda per recórrer és encara molt 
llarg. No cal insistir en el sistema de talla de 
blocs, que és el conegut pel món clàssic i està 
àmpliament descrit en els manuals. Al Mèdol 
es troben reflectides les petjades de l’extracció 
de la pedra en tots els seus estadis: carreus de-
limitats amb una línia marcada a terra, carreus 
ben delimitats amb les rases obertes a escoda 
per un, dos o tres dels costats fins a fondàries 
diferents, forats dels tascons per alliberar la 
part inferior dels blocs de la roca mare, mar-
ques de diferents eines deixades sobre la pedra, 
fronts verticals (és a dir, esgotats), fronts d’ex-
plotació esglaonats (és a dir, en explotació), 
etc. Hi ha, però, alguns elements característics 
d’aquesta pedrera que cal remarcar: 

a) L’accés a la pedrera. La construcció de la 
rampa d’accés al Clot que encara avui s’uti-
litza és obra romana, lligada possiblement 
a l’etapa d’explotació julioclàudia. Sense 
dubte era utilitzada per a l’entrada i sortida 
de personal. Per les seves dimensions (una 
amplada d’uns 5 m) probablement serví 
també per a la sortida de material petri. 
Això no exclou la presència d’enginys com 

ara grues per a l’evacuació de blocs en al-
tres llocs o altres moments en la vida de 
l’explotació. L’abocament d’una gran quan-
titat de resquills i blocs de rebuig per crear 
la rampa significà un gran esforç, però al-
hora solucionava un problema del lloc on 
dipositar els detritus que l’activitat anava 
generant.

b) La caseta coberta localitzada i excavada 
junt a la rampa mostra la presència d’un 
punt de control de l’entrada i sortida del 
personal o del material. És aquesta d’una 
estructura arquitectònica molt senzilla, 
però té un gran interès ja que és, ara per 
ara, l’única construcció associada a la pe-
drera romana.

c) La identificació dels fronts i dels productes. 
Aquest és un aspecte sobre el qual sabem 
molt poca cosa. No sembla que la identifica-
ció de fronts de talla o de sectors a explotar 
es fes mitjançant una nomenclatura incisa a 
la mateixa pedra, ja que no se n’han trobat 
restes. En canvi, es podria suposar una iden-
tificació escrita en pintura, en algun color 
vistós com ara el vermell. Un altre aspecte 
és el marcatge de blocs extrets. Tot i que en 
les nostres intervencions no n’hem trobat 
cap rastre, cal recordar la trobada d’alguns 
blocs inscrits (per exemple, BVCOLI) en el 
gran amuntegament de carreus al sud del 
Clot, remogut amb ocasió de les obres de 
l’autovia A-7 (Roig et al. 2011).

d) La gestió dels residus. Un dels problemes 
de les pedreres era la gran quantitat de re-
sidus que s’hi generaven, ja fossin resquills 
resultants d’excavar les rases com blocs de-
fectuosos o sectors de roca que no tenien 
suficient qualitat. Al Mèdol n’hi ha diversos, 
d’aquests abocadors. Per exemple, a l’est de 
la sala meridional del Clot, tot i que aquests 
semblen generats o almenys remoguts per 
l’explotació del segle xx que destruí part 
dels fronts antics. També a l’est de la sala 
nord del Clot, per gran part de la vessant de 
la muntanya, hi ha una gran capa de restes 
de talla, però està també parcialment remo-
guda i s’hi han fet marges. En canvi, a ban-
da i banda del mur del segle xix que limita 
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l’antiga finca per ponent, hi ha una sèrie 
d’amuntegaments més o menys cònics que 
donen al paisatge una orografia singular. 
Aquests munts de resquills cobreixen part 
dels fronts de talla del sector occidental de 
la pedrera, la qual cosa és un element a tenir 
en compte de cara a l’antiguitat dels fronts 
esmentats, i alhora estan tallats pels fronts 
d’explotació del segle xx que els limiten per 
ponent. Finalment, com hem escrit abans, 
la sala meridional del Clot va ser també un 
dipòsit de residus, però en aquest cas ben 
aplanats. Amb un contrast acusat, la sala 
nord del Clot es va veure també mig colga-
da de residus, però formant aquí amuntega-
ments. Per últim, cal recordar la troballa i 
excavació del gran amuntegament de blocs 
al sud de la pedrera.

e) El santuari. En un dels talls de la sala nord 
del Clot s’han localitzat, excavat i documen-
tat dues fornícules d’1,73 i 1,54 m d’alçària. 
No s’ha pogut adscriure cap element que pu-
gui aclarir la seva funció, com ara grafits, res-
tes de pintura o objectes associats com ares 
o escultures. Tot i això, tenim pocs dubtes 
sobre la seva funció religiosa, com mostren 
els paral·lels coneguts en altres pedreres. 
Ens referim especialment a les troballes de 
les pedreres romanes de Brohltal (a Alema-
nya, a prop de Colònia), d’on procedeixen 
diverses ares votives dedicades a Hèrcules 
Saxanus, déu protector de les pedreres, da-
tades en la segona meitat del segle I dC. En 
aquell mateix lloc es va trobar, l’any 1862, 
tallat en una paret de la pedrera, un con-
junt de 5 nínxols; el central, de majors di-
mensions, conté una ara en relleu amb una 
inscripció, i els restants, canelobres flame-
jants pintats. Alguns signes astrals incisos 
sobre els arcs apunten possibles influències 
orientals (Freudenberg, 1862). Per al Mèdol, 
podem suposar també la presència d’altars o 
estàtues en l’interior dels dos nínxols, potser 
dedicades als genis del lloc, a déus relaci-
onats amb la natura, com Silvà, o amb la 
força, com Hèrcules.

  Epíleg

Aquestes primeres intervencions han fet créixer 
l’interès científic de la pedrera del Mèdol. La pla-
nimetria arqueològica acurada ha permès conèi-
xer l’extensió real del jaciment que cal protegir. 
Els sondejos en punts escollits que hem cregut 
del màxim interès han donat molt bons resultats 
i han posat en evidència la necessitat de continu-
ar treballant per conèixer més a fons la realitat 
d’una pedrera de la qual es comença tot just ara 
a entendre el funcionament i la cronologia.

S’ha actuat arqueològicament sobre una su-
perfície molt petita; 341 m2 sobre una superfí-
cie estimada de 80.000. Per tant, un petit tast 
en el jaciment. En un futur, seria bo continu-
ar-hi treballant, ara que es comença a conèixer 
i que creixerà la seva importància a partir de la 
nova adequació museogràfica. 
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Vuit anys de recerca al jaciment arqueològic de la 
Dou (Sant Esteve d’en Bas, Garrotxa) (2006-2013): 
del neolític antic al bronze final
Gabriel Alcalde,a Lídia Colominas,b Vanessa Navarrete,c Enriqueta Pons, 
Jordi Revelles,c Rafel Rosillo,c Roger Sala,d Maria Saña,c Carles Tornero,e 
Oriol Vilac

I  Introducció

El jaciment arqueològic de la Dou està situat 
al sud del nucli de Sant Esteve d’en Bas (Vall 
d’en Bas, Garrotxa) en els terrenys de la finca 
de la Dou (Figures 1 i 2). Les seves coordena-
des UTM són X= 456247, Y= 4563511 i la seva 
altitud és de 502 m sobre el nivell del mar. La 
formació de la vall d’en Bas està relacionada 
amb l’obstrucció del curs del riu Fluvià a causa 
de successives colades produïdes per l’erupció 
dels volcans de la zona. Aquestes obstruccions 
devien comportar que bona part de la vall es-
tigués, a l’inici de l’holocè, en major o menor 
proporció, inundada, formant en alguns mo-
ments un paleollac (Mallarach, 1998; Planagu-
mà, 2003). El jaciment arqueològic de la Dou 
se situa en un dels extrems d’aquest paleollac.

El jaciment es va posar al descobert a l’estiu 
del 2005 en el marc del seguiment arqueològic 
de les obres per a la construcció de la variant de 
Sant Esteve d’en Bas de la carretera C63 portat 

a Universitat de Girona

b Institut Català d’Arqueologia Clàssica

c Universitat Autònoma de Barcelona

d SOT Prospecció i Arqueologia

e Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social

a terme per l’Institut de Patrimoni Cultural de 
la Universitat de Girona. A partir dels resul-
tats d’aquest seguiment, a l’octubre del 2005 
es va fer una primera intervenció de caràcter 
preventiu en la part del jaciment afectada pel 
traçat de la carretera. 

Figura 1. Localització del jaciment arqueològic de la 
Dou
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A partir de la intervenció preventiva motivada 
per les obres de la carretera i vista la importàn-
cia del jaciment, es va considerar interessant la 
continuació dels treballs arqueològics en la zona 
no afectada per les obres. Els treballs d’excavació 
arqueològica s’han desenvolupat a partir de 2006 
en diverses campanyes d’excavació integrades en 
els projectes de recerca “L’origen i consolidació 
de les societats camperoles: avaluació arqueolò-
gica de l’impacte de l’activitat volcànica durant 
la prehistòria a Catalunya” (2005-2009), “Origen 
i consolidació de les societats camperoles: estu-
di integrat del jaciment arqueològic de la Dou 
(Sant Esteve d’en Bas, Garrotxa)” (2010-2011) i 
“El poblament durant la prehistòria a la Vall d’en 
Bas: estudi integrat del jaciment arqueològic de 
la Dou (Sant Esteve d’en Bas, Garrotxa)” (2012 
i 2013), que han fet la Universitat Autònoma de 
Barcelona i la Universitat de Girona.

II  Intervencions arqueològiques  
al jaciment de la Dou

1. La intervenció preventiva de 2005

Els treballs d’excavació preventiva els va fer 
l’Institut de Patrimoni Cultural de la Univer-

sitat de Girona i la direcció va anar a càrrec de 
Pau Martín i Sara de Haro. A partir de les ob-
servacions que es van fer durant el seguiment 
de les obres de la variant de Sant Esteve de Bas, 
l’excavació preventiva es va fer en tres fases. 
Una primera (juliol de 2005) va consistir a fer 
diversos sondejos sistemàtics al llarg del traçat 
de la carretera en la zona concreta on s’havien 
localitzat materials arqueològics, que van per-
metre documentar l’extensió del jaciment en la 
zona afectada per les obres de la carretera. A 
partir dels resultats obtinguts es van delimitar 
dues àrees principals (sectors A i B) que van 
ser excavades en extensió en la segona fase de 
la intervenció (octubre i novembre de 2005); 
a més es va excavar una franja (sector C) que 
unia els sectors A i B, i una tercera zona (sector 
0) que permetia documentar diverses estruc-
tures posades al descobert en la primera fase 
(Fig. 3). Els materials arqueològics recuperats 
durant aquesta intervenció preventiva van per-
metre ubicar cronològicament l’assentament 
de la Dou en moments del neolític antic. En 
total es va intervenir a partir d’aquestes actu-
acions una superfície de 187 m².

Finalment, com a continuació dels treballs 
de seguiment de les obres del traçat de la car-
retera, es van posar al descobert en el mateix 
jaciment un seguit de fustes carbonitzades de 

Figura 2. Panoràmica general de la Vall d’en Bas (el cercle vermell indica la localització de la Dou)
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Figura 3. Localització dels diferents sectors d’excavació intervinguts entre 2005 i 2013 al jaciment de la Dou

dimensions relativament considerables (en-
tre 1 i 4 metres de llargada) que presentaven 
una disposició alineada i ocupaven una àrea 
extensa. Estaven situades a uns 150 metres de 
les ocupacions neolítiques, però no s’hi va po-
der establir una correspondència. La datació 
absoluta de 2 mostres de fusta carbonitzada 
ha donat uns resultats de 1750-1530 cal BC i 
1520-1390 cal BC.

2. Les intervencions arqueològiques  
programades de 2006 a 2013

Posteriorment a la intervenció preventiva, 
s’han desenvolupat anualment al jaciment 
de la Dou intervencions arqueològiques pro-
gramades que consisteixen en excavacions en 
extensió (2006-2013) (Fig. 3), prospecció aèria 
(2007) i prospeccions geofísiques (2009-2012), 
amb una superfície total excavada de 729 m² i 
intervinguda a partir de la prospecció geofísica 
de 25.600 m².

Les prospeccions geofísiques van tenir lloc 
durant les campanyes de 2009 i 2012. La in-

tervenció de 2009 es va concretar en una pros-
pecció magnètica en extensió en la zona on 
potencialment es podia estendre el jaciment 
neolític per tal de determinar la possible pre-
sència d’estructures de combustió. La selecció 
d’aquest mètode es va basar en la seva rapidesa 
d’aplicació i en la seva capacitat per descriure 
anomalies. Es va aplicar el sistema de gradiò-
metre magnètic Bartington G601, i es va cobrir 
una extensió de 23.900 m².

Els resultats van mostrar un mapa magnètic 
amb un ampli ventall d’anomalies magnèti-
ques en tota l’extensió explorada (Fig. 4). Per 
tal d’ordenar la informació derivada d’aquests 
resultats, es van dividir les anomalies magnèti-
ques enregistrades en funció de les seves carac-
terístiques, ja fossin lineals o focals, negatives, 
positives o bipolars.

Cal tenir en compte que una prospecció mag-
nètica no consisteix en la detecció dels objectes 
del subsòl, sinó en la de l’alteració magnètica 
que aquests produeixen al seu entorn. D’aquesta 
manera, els objectes ferromagnètics (objectes de 
ferro, escòries, minerals d’alt contingut en ferro) 
tendeixen a generar camps magnètics bipolars 
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Figura 4. A dalt, àrees explorades en les campanyes 2009 i 2012. A sota, mapa magnètic resultant 
de les prospeccions. A baix, esquema interpretatiu
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clarament definits. Les restes de combustió (els 
materials rubefactats) presenten característi-
ques similars però ubicant el seu pol negatiu 
(negre als gràfics) al nord del positiu. Les rases 
i moviments de terres de rebliment tendeixen a 
generar traces de valor positiu (blanc als gràfics) 
i els materials extrets del subsòl durant l’exca-
vació tendeixen a oferir valors negatius. També 
cal introduir en aquest punt els condicionants 
derivats de l’ús agrícola de la zona explorada. A 
les imatges aèries estudiades per a la preparació 
de la prospecció s’evidencien crops o anomalies 
en el creixement de la vegetació que s’ajusten als 
canvis en la topografia del terreny. Les dades de 
prospecció han mostrat anomalies coincidents 
amb aquests crops, que hem atribuït a restes de 
feixes de cultiu (grup 7).

No aprofundirem en tots els elements des-
crits en aquesta primera prospecció. Desta-
carem, però, la presència de dos grans grups 
d’anomalies (grups 1 i 2) que, ateses la seva res-
posta magnètica, la seva morfologia ramificada 
i la seva situació en la topografia local es van 
interpretar com a producte de fenòmens hi-
drològics. Efectivament, els solcs produïts pels 
cursos d’aigua violents, típicament formats per 
pluges intenses, tendeixen a produir anomalies 
de valors positius un cop reomplerts per ma-
terials superficials, de major magnetisme. El 
grup 3, ubicat al nord-oest de l’àrea d’explora-
ció, inclou una anomalia de valors positius que 
es va interpretar com a possibles restes d’un 
espai excavat i reblert posteriorment.

Els grups d’anomalies més interessants es van 
detectar al centre i est de l’àrea explorada. El 
grup 4, format per un conjunt d’anomalies ex-
tensives d’ambdues polaritats, es va interpretar 
com a producte d’una acció antròpica. Consis-
teix en una franja d’entre 5,4 i 6 m d’amplada 
que descriu una trajectòria rectangular amb 
angles arrodonits, en contacte pel sud amb una 
segona franja de morfologia més ambigua, que 
es projecta vers el sud. La segona part del grup, 
que es projecta cap al sud, es va interpretar com 
un segon espai sense una atribució clara.

El grup d’anomalies 5, ubicat a l’est de l’àrea 
de prospecció, consisteix en un conjunt d’alte-
racions magnètiques lineals d’ambdues pola-
ritats, en contacte amb una extensió amb res-

posta convulsa (5’), on es detecten múltiples 
anomalies locals sense una continuïtat clara.

Tenint en compte el precedent dels grups 
d’anomalies 1 i 2, que es van relacionar amb 
torrents ocasionals produïts per pluges violen-
tes, difícilment es poden associar les anomalies 
lineals del grup 5 amb fenòmens similars, ja 
que no mostren ramificacions ni una trajec-
tòria coincident amb els pendents locals. En 
conseqüència, es van atribuir aquestes anoma-
lies a possibles rases reblertes, de funció inde-
terminada. El grup 5’, que mostra un conjunt 
d’anomalies disperses en contacte amb el grup 
5, es va interpretar com a producte de la pre-
sència de restes d’alteracions indeterminades 
al sòl, ja siguin estructures arqueològiques en 
negatiu o elements de menor interès arqueolò-
gic vinculats a tasques agrícoles.

Finalment, es va descriure una àmplia dis-
persió d’anomalies focals de petites dimensi-
ons i feble intensitat, distribuïdes per gairebé 
la totalitat de l’àrea explorada. Aquestes ano-
malies de valors positius formen algunes con-
centracions de major densitat a l’oest (grup 8) 
i al sud (grup 6) del grup 4.

La intervenció de 2012 es va centrar en l’ob-
tenció de dades alternatives sobre el grup 4, 
mitjançant l’aplicació d’una prospecció amb 
georadar en extensió sobre la meitat nord del 
conjunt (Fig. 5). Aquesta prospecció podia ofe-
rir una primera orientació respecte a l’estrati-
grafia superficial del grup 4 un cop delimitat 
per la prospecció magnètica i caracteritzada la 
seva disposició per l’excavació arqueològica. Per 
a l’obtenció de dades es va aplicar el sistema de 
georadar IDS HiMod, equipat amb antenes du-
als que recullen dades de 200 MHz i 600 MHz 
simultàniament. Per generar imatges de detall 
a diferents profunditats, es va establir una den-
sitat de lectura de 20 x 2 cm. Els resultats de les 
prospeccions es van expressar en talls horitzon-
tals o vistes en planta a profunditats creixents i 
seccions transversals, per relacionar els resultats 
amb les dades d’excavació precedents.

A grans trets, els resultats van mostrar una 
excavació lineal (F) en forma angulada. La 
seva banda exterior (F) limita amb Ab i A, que 
correspondrien a un talús. Vers l’est es descriu 
una franja d’uns 7-8 m que presenta una es-
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Figura 5. A dalt, mapa magnètic amb indicació de l’àrea explorada amb georadar. A baix, talls horitzontals a 
diferents profunditats

tratigrafia poc definida (C), que limita amb 
les anomalies D i B, que hem identificat com a 
possible nivell de circulació o un retall a nivells 
superficials de terrassa fluvial. 

També en la intervenció de 2012 es va explo-
rar una segona àrea, situada més a l’est, apli-
cant també el sistema de georadar IDS Hi-Mod 
amb els mateixos paràmetres. Aquí es van de-
finir grups d’anomalies d’interès arqueològic 
i les anomalies descrites com a intervencions 
que interrompen la continuïtat dels nivells de 
terrassa fluvial mostren elements que es podri-
en atribuir a accions antròpiques.

III  Resultats

1. Les ocupacions del neolític antic  
al jaciment de la Dou

Les ocupacions corresponents al neolític antic 
de la Dou s’estenen per una superfície impor-
tant. En aquests moments, a partir de les da-
des de què es disposa, aquesta superfície es pot 
estimar en més de 800 m2. Les set datacions 
absolutes efectuades fins al moment evidencien 
que l’assentament es va ocupar a finals del neo-
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lític antic, entre el 4700 cal BC i el 4300 cal BC, 
i se’n documentà una concentració màxima a 
l’entorn del 4500-4400 cal BC. 

A partir de les anàlisis pol·líniques (Fran-
cesc Burjachs i Isabel Expósito, informe inèdit) 
i de les anàlisis antracològiques (Raquel Piqué i 
Laura Caruso, informe inèdit) s’ha determinat 
que durant aquestes ocupacions dominava un 
paisatge vegetal compost de tàxons submedi-
terranis. De manera concreta s’ha constatat 
la presència de roure (Quercus sp caducifoli), 
boix (Buxus sempervirens), Rosaceae/Maloi-
deae i teix (Taxus baccata), que denotaria un 
paisatge dominat per boscos caducifolis on els 
roures ocupaven l’estrat arbori, mentre que ar-
bustos com el boix o les rosàcies prosperaven 
a l’estrat arbustiu. La vegetació de ribera està 
representada per l’avellaner (Corylus avellana).

L’excavació en extensió ha posat en evi-
dència que el poblat neolític de la Dou estava 
conformat per diverses estructures d’habi-

tació distribuïdes de forma dispersa per tota 
aquesta àrea. Aquestes estructures d’habitació 
s’han definit principalment a partir de les es-
tructures relacionades amb la combustió, que 
tendeixen a agrupar-se conformant diverses 
àrees diferenciades. L’anàlisi de la distribució 
espacial de tot el conjunt de restes lítiques i ce-
ràmiques demostra que la majoria d’activitats 
relacionades amb la seva producció i ús es feien 
al voltant dels fogars.

Entre les estructures de combustió docu-
mentades, les més corrents són els fogars. Es 
tracta sempre de fogars en cubeta, i es registra 
una recurrència significativa pel que fa a les 
seves mides i característiques (Fig. 6). Es tracta 
de fogars de planta circular, d’aproximadament 
un metre de diàmetre. La seva construcció va 
implicar en primer lloc l’excavació d’una cu-
beta d’entre 15 i 30 centímetres de profunditat 
a la seva part central. Les parets d’aquestes cu-
betes solen inclinar-se cap a l’interior de l’es-

Figura 6. Exemple d’estructura de combustió neolítica: fogar en el sector J del jaciment de la Dou
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tructura, disminuint la profunditat de la cu-
beta a mesura que ens acostem als seus límits 
externs. El reompliment d’aquestes estructures 
està conformat pels residus de combustió cor-
responents a la darrera fase d’ús d’aquests fo-
gars. S’hi registra en tots els casos la presència 
de sediments rubefactats, cendres, abundants 
fragments de carbó i branques carbonitzades 
juntament amb còdols i fragments de pedra 
de mides compreses entre 5 i 25 centímetres. 
Durant l’excavació d’aquestes estructures es va 
poder observar com aquests materials es dis-
tribuïen formant capes amb tendència a l’ho-
ritzontalitat. Mentre que en unes dominava 
la presència de cendres, carbons i branques 
carbonitzades, les altres capes es componien 
principalment de còdols i fragments de pedra 
de matèries diferents, disposades sobretot al 
voltant del perímetre de l’estructura. Entre les 
matèries primeres més abundats destaca la pre-
sència de sorrenques. Aquestes solen presentar 
signes clars de rubefacció, amb coloracions ne-
groses i fractures resultat de l’acció tèrmica. 
Són diverses les explicacions que s’han propo-
sat a la presència d’aquests còdols i fragments 
de pedra, i contemplen des de la retenció i 
l’emmagatzematge de l’escalfor durant més 
temps fins al seu ús com a graella.

Pel que fa a la funció d’aquests fogars molt 
probablement era diferenciada atès que el com-
bustible utilitzat demostra una composició di-
versa. Per exemple, mentre que a les estructu-
res 1 i 3 s’hi devia cremar principalment llenya 
d’espècies del grup Rosaceae/Maloideae (perer, 
pomera, arç blanc o server), a l’estructura 2 
s’hi va cremar exclusivament fusta de boix i a 
l’estructura 5 s’hi documenta preferentment la 
presència de tàxons arbustius.

El fet de no haver documentat fins al mo-
ment cap límit construït d’aquesta àrea d’ha-
bitació impedeix precisar si aquests fogars eren 
a l’interior o exterior d’una construcció. La 
proximitat entre alguns d’aquests i la quanti-
tat de residus de combustió generats fa pensar 
més aviat que estaven ubicats a l’exterior, i que 
constituïen una gran àrea domèstica on es de-
vien fer determinades tasques que implicaven 
la generació d’energia calorífica. Entre aquestes 

cal tenir en compte el processament i la cocció 
d’aliments de cara al consum, la transformació 
i el tractament de les matèries primeres per a 
la fabricació d’eines o el simple fet de propor-
cionar llum o escalfor. 

A banda dels fogars s’han localitzat també 
algunes cubetes i fosses de residus de com-
bustió, localitzades sempre en relació amb els 
fogars. Consisteixen en petites depressions o 
cubetes excavades reomplertes dels residus 
de combustió procedents dels fogars. També 
s’han documentat algunes fosses i estructu-
res negatives irregulars, a les quals es fa difícil 
d’atribuir-los una funció atesa la manca de 
rebliment específic, i algunes estructures de 
sosteniment. A partir d’aquestes és impossi-
ble, de moment, delimitar espais construïts a 
l’interior del poblat.

L’anàlisi de les restes orgàniques recuperades 
mostra la pràctica d’una estratègia econòmica 
on es combinen les activitats de recol·lecció, 
caça, agricultura i ramaderia, i que aquestes 
dues darreres hi tenen un pes relativament 
important. L’estudi de les restes carpològiques 
(Ferran Antolín i Ramon Buxó, informe inè-
dit; Antolín, 2013) constata la presència de dos 
tàxons cultivats: l’ordi nu (Hordeum vulgare 
var. nudum) i el blat nu (Triticum aestivum/
durum/turgidum), a més de diverses possibles 
males herbes de camps de cultiu, com són la 
cugula (Avena sp), l’apegalós (Galium apari-
ne) i la rosella (Papaver sp). S’ha documentat 
també consum de fruits silvestres com el san-
guinyol (Cornus sanguinea), l’avellana (Corylus 
avellana) i la llambrusca (Vitis vinifera subsp 
sylvestris). Com a fet específic, cal mencionar 
que a l’estructura de combustió 2, juntament 
amb les restes de carbons, es van recuperar un 
total de 216 pinyols carbonitzats d’arç blanc 
(Crataegus monogyna). Pel que fa als recursos 
faunístics, destaca la presència de restes de Bos 
taurus (69 %), seguit a una certa distància pels 
ovicaprins (22 %) i amb una presència més 
puntual de Sus domesticus (8 %) i Oryctolagus 
cuniculus (1 %).

Les categories de materials arqueològics 
més abundats recuperats durant els treballs de 
camp són les restes ceràmiques i restes lítiques. 
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L’estudi de les restes ceràmiques corresponents 
a l’ocupació del neolític antic l’han fet Xavier 
Clop i Sandra Moragues. Segons aquests au-
tors, el conjunt ceràmic destaca pel seu alt grau 
d’homogeneïtat en les característiques formals i 
tecnològiques dels individus ceràmics estudiats. 
Entre les restes ceràmiques es pot distingir un 
primer conjunt que engloba aquells recipients 
de producció més elaborada, la fabricació dels 
quals implicava una major inversió en temps i 
treball, que presenta una pasta homogènia i su-
perfícies tractades mitjançant l’allisada o el po-
liment amb l’objectiu d’aconseguir un bon aca-
bat. Un segon grup correspondria als atuells de 
mides mitjana i gran, amb superfícies grolleres 
resultat d’un tractament escàs del desgreixant. 
Tant en un grup com en l’altre s’ha documentat 
la presència d’elements abundants de prensió en 
forma de llengüetes i nanses. Aquestes darre-
res presenten una gran variabilitat i destaca la 
relativa abundància, amb relació a altres jaci-
ments d’aquesta mateixa cronologia, de les de-
nominades nanses tubulars verticals. Entre els 
recipients amb decoració dominen sobretot els 
cordons llisos, en alguns casos dobles i acom-
panyats d’impressions (Fig. 7).

Pel que fa a les restes lítiques (Oriol Vila, in-
forme inèdit), l’estudi que se n’ha fet evidencia 
una sistemàtica de producció encaminada ma-
joritàriament a l’obtenció d’esclats de dimen-
sions reduïdes. La presència de làmines queda 
circumscrita al grup de sílex i, més concreta-
ment, al grup de sílex al·lòcton. La produc-
ció d’instruments lítics es basa sobretot en la 
utilització de matèries primeres d’origen local, 
fàcilment adquiribles als voltants de l’assen-
tament. La roca més representada al jaciment 
de la Dou és el quars, seguida a una distància 
significativa per les roques silícies. La utilitza-
ció d’altres matèries primeres com el cristall 
de roca, lidita, quarsita, granit i basalt és molt 
puntual.

S’han recuperat sobretot restes de talla i es-
clats resultat de desbastar els còdols i blocs de 
pedra en el mateix assentament. L’única ex-
cepció a aquesta pauta general la constitueix 
el sílex, matèria per la qual es documenta la 
presència sobretot de productes acabats que 
devien arribar a l’assentament o ser adquirits 
un cop transformats. La majoria d’estris es-
tan conformats sobre fragments de làmina i 
laminetes. 

Figura 7. Fragments ceràmics de l’ocupació del neolític antic. Nanses tubulars i decoracions amb cordons 
llisos
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2. Les evidències arqueològiques  
corresponents al bronze final al jaciment 
de la Dou

Amb l’objectiu de verificar si l’anomalia de-
tectada durant la prospecció electromagnètica 
corresponia o no a una estructura de caràcter 
antròpic, es va intervenir en tres sectors (I, K, 
M) (Fig. 3). Una vegada rebaixat el nivell su-
perficial en aquesta superfície, es va detectar 
una dinàmica diferencial entre la part oest 
i l’est dels sectors. Mentre que a l’est es do-
cumentava la presència d’una terrassa fluvial 
(amb abundants còdols de diversos materials 
i graves), a la part oest es documentava la pre-
sència únicament d’argiles marrons. A partir 
d’aquesta constatació es va poder resseguir el 
límit dibuixat pel nivell de còdols i graves i 
es va poder documentar que aquest presen-
tava un desnivell cada cop més pronunciat a 
la part oest. Aquesta dinàmica va anar conti-
nuant fins a registrar la presència de material 
arqueològic.

A partir d’aquí, es va poder documentar que 
aquest retall presenta una potència d’uns 3 me-
tres de fondària i que les restes arqueològiques 
que conformen el rebliment són atribuïbles a 
l’edat del bronze. A la seva base es documenten 
restes abundants de fusta cremada, que proba-
blement formaven part d’una estructura. Un 
cop extretes les fustes, a sota es documenta la 
presència de la terrassa fluvial, que indica la 
part final de l’estructura. 

El material recuperat en el rebliment pre-
senta unes característiques molt concretes que 
permeten ubicar de manera relativa aquesta 
estructura en els moments inicials del bronze 
final, cronologia que s’ha corroborat poste-
riorment amb els resultats de dues datacions 
absolutes, que se situen entre 1260-920 cal BC.

En conjunt, en l’estratigrafia d’aquesta zona 
s’han diferenciat set nivells (I-VII) (Figura 8). 
Destaca el nivell IV-IVa per la presència de 
nombroses branques carbonitzades juntament 
amb una gran concentració de material arque-
ològic conformada a partir de restes ceràmi-
ques, restes de fauna, material de construcció, 
objectes i restes de fosa de bronze i fragments 
de lignit treballat. El perfil posat al descobert 
s’estreny vers el fons, i forma una cubeta, reta-
llada en el subsòl, d’uns 50 cm d’amplada re-
blerta per un sediment llimós-sorrenc de color 
marró, amb material gruixut com pedres sor-
renques, i amb moltes inclusions carbonoses 
(el nivell VII, diferent del nivell IV). Ambdós 
nivells arqueològics –nivells IV i VII– estan 
separats per altres nivells estèrils, o quasi, pels 
marges del fossat, però tenen un punt de con-
tacte per la part central, element que fa pensar 
que hi havia dos perfils depressius superposats.

Les restes ceràmiques constitueixen la ca-
tegoria de materials arqueològics quantitati-
vament més important. S’han recuperat en 
tots els nivells estratigràfics, a excepció del 
nivell V, i destaca una major concentració al 
nivell IV. Pel que fa als aspectes tecnològics, 

Figura 8. Secció E-O del fossat amb indicació dels diferents nivells
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l’estudi evidencia la utilització de 6 tipus de 
pastes diferents, que engloben des d’un des-
greixant de gra molt gruixut i irregular a un 
de molt fi i quasi invisible. En els nivells IV i 
VII la representació de la tècnica de l’acanalat 
es dóna sobre formes ceràmiques de pastes 
fines i ben treballades de procedència forana, 
on els paral·lels més repetits es troben en les 
regions franceses de l’Auda i del Llenguadoc 
Occidental. Es tracta de formes obertes, de 
vora exvasada, cos carenat i fons pla sense pe-
ces d’aprehensió, una vaixella exclusiva per 
a servei de taula. La decoració dominant en 
tot el conjunt (més del 50 % dels fragments 
decorats en els dos nivells) és, però, la de les 
impressions fetes amb bastonet, el dit o l’un-
gla, que decoren vasos de pasta menys cui-
dada, consistents en recipients de formes de 
cos ovoide o de perfil en S, de procedència 
local. En essència aquest grup correspondria 
a la vaixella de cuina i rebost, per a la cocció 
i preparació d’aliments (Fig. 9).

Entre el repertori ceràmic cal assenyalar al-
gunes peces especials considerades de luxe o 
prestigi, per la seva originalitat en les formes o 
per un excés decoratiu inusual, fora del reper-
tori habitual de servei o de cuina. Corresponen 
a quatre peces: una urna de forma complexa 
amb coll alt i convergent i decorat amb l’aca-
nalat; una altra forma també amb coll paral·lel 
i vora exvasada i convexa decorada amb l’aca-
nalat; un plat decorat amb excés –amb vora de-
corada ungulada, part externa amb un acabat 
rugós amb una decoració ungulada, i la cara 
interna del plat està polida i amb una decora-
ció incisa de doble traç– i una copa de peu alt 
feta d’una argila molt fina, de color granatós.

L’estudi de les pastes i formes mostra una 
representació diferencial entre els nivells IV i 
VII. Mentre que en el nivell IV es documen-
ten sobretot vasos de mida petita, mitjana i 
mitjana-gran, els fragments recuperats en el 
nivell VII corresponen a vasos de gran format, 
de formes carenades o globulars. 

Figura 9. Ceràmica del nivell IV: exemple de tècniques decoratives
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Entre la resta de categories de materials 
arqueològics recuperats en aquest rebliment, 
encara que quantitativament inferiors a les res-
tes ceràmiques, destaquen també els elements 
metàl·lics i diversos fragments de braçalets de 
lignit. Entre els primers (Fig. 10), es van recu-
perar durant la campanya de 2013 tres anelles, 
un cisell, un punxó biapuntat, una dena i un 
ganivet, a més d’alguns objectes no identificats 
i restes metal·lúrgiques. L’estudi d’aquests ele-
ments l’han fet Carme Rovira i Ignacio Mon-
tero. Aquests autors han analitzat els objectes 
i els residus d’activitat metal·lúrgica per es-
pectrometria (fluorescència de raigs X) amb 
l’equip INNOV-X Alpha del Museu Arqueo-
lògic Nacional de Madrid. En total es tracta 
d’una sèrie d’11 ítems. Se n’han fet anàlisis de 
composició elemental, tant de la pàtina com 
del nucli metàl·lic (sempre que es conserva-
va). Segons Rovira i Montero es pot destacar 
que tots els materials són bronzes de qualitat, 
dividits en 2 categories establertes a partir dels 
elements principals (aliatges binaris i aliatges 
ternaris):

•  bronzes binaris (coure i estany): A partir de 
la taxa d’estany podem qualificar-les de pe-
ces de qualitat. La peça amb menys estany 
és el punxó biapuntat (12 %).

•  bronzes ternaris (coure, estany i plom): 
el ganivet, la dena i una anella. El ganivet 
i l’anella tenen una taxa elevada de plom 
(superior al 6,5 %).

Aquesta diferència en alguns casos devia ser 
quelcom conscient en el moment de crear-les, 
i devia estar motivada per la necessitat de faci-
litar-ne el procés de producció amb la tècnica 
de la fosa. Els resultats analítics plantegen la 
hipòtesi que el ganivet i les altres dues peces 
plomades devien tenir un origen diferent de 
la resta, si bé, des del punt de vista tipològic, 
només el ganivet permet plantejar un possible 
origen forà. A Europa els prototips d’aquest 
ganivet es troben sobretot en l’àrea del Rhin-
Suïssa i a la França oriental.

Per últim, cal mencionar la presència de tres 
fragments de braçalets de lignit (2 en el nivell 
IV i 1 en el nivell VII). Altres fragments de bra-

Figura 10. Objectes metàl·lics de bronze 
recuperats als nivells IV i VII
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çalets d’aquest material s’han recuperat també 
als jaciments de cronologia similar de la Fono-
llera i de Parrallí, ambdós jaciments propers al 
mar, i es considera que foren importats de les 
costes del Roine.

A més de les fustes carbonitzades, formen 
també part d’aquest rebliment altres categories 
de restes orgàniques com les restes de fauna i 
carpològiques. El mostreig efectuat d’aquestes 
darreres (Ferran Antolín, informe inèdit) ha 
permès documentar que durant aquesta crono-
logia l’agricultura es basava en una certa diversi-
tat de cultius, i s’han identificat granes d’espelta 
bessona, ordi vestit i llentia, i destaca, especial-
ment, la presència de mills (Panicum/Setaria). 
Pel que fa a la gestió dels recursos animals, el 
conjunt de restes faunístiques comprèn vuit 
espècies animals diferents: Sus domesticus, Bos 
taurus, Capra hircus, Ovis/Capra (ovicaprins), 
Canis familiaris, Cervus elephus, Capreolus ca-
preolus i Sus scrofa, i es documenta el predomini 
de les domèstiques. Els tàxons domèstics més 
representats són els bovins i els suids. Destaca 
del conjunt la presència d’exemplars nounats i 
infantils (0-1 mes) de porc domèstic i un in-
dividu adult de gos domèstic (+24 mesos) que 
mostra diversos elements en connexió anatòmi-
ca. Aquestes restes corresponen a deixalles de 
processament i consum, ja que es documenten 
sobre les superfícies òssies abundants traces de 
processament i termoalteracions.

IV  La continuació dels treballs al 
jaciment arqueològic de la Dou

A partir de les dades obtingudes en les dife-
rents intervencions arqueològiques que s’han 
fet fins a l’any 2013, la continuïtat dels treballs 
es concretarà a complementar les informacions 
sobre els dos moments d’ocupació registrats 
durant la prehistòria al jaciment de la Dou. 
D’una banda, es continuarà l’excavació en ex-
tensió de l’ocupació neolítica amb l’objectiu de 
delimitar-la i poder-ne concretar l’estructura. 
De l’altra, es continuarà també intervenint 
en l’àrea on hi ha representades ocupacions 
corresponents al bronze final per tal de poder 

delimitar i caracteritzar la macroestructura 
documentada i les ocupacions humanes que 
s’hi relacionen. Tots aquests treballs es fan ac-
tualment en el marc del projecte de recerca: 
“Evolució del poblament i ús del territori al 
Prepirineu oriental durant la prehistòria recent 
(8000-900 cal ANE): anàlisi arqueoecològica 
de les dinàmiques de canvi social i de la gestió 
dels recursos naturals”. 
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“Era arqueologia aplicada ena restauracion e 
consolidacion deth temple e es entorns de Santa 
Maria d’Arties (Naut Aran, Val d’Aran)”
Pèir Còts e Casanha*

grana quan, ath delà d’aguestes entressenhes, 
se recuperèren era fondamentacion der antic 
temple preromanic, es conformacions der antic 
castèth plaçat ena zòna e, a mès, ua necropòli 
anteriora a totes aguestes etapes.

Un viatge artenhudi aguesti objectius ena 
prumèra fasa, que se hec en ostiu de 2007, e 
pr’amor des excellents resultats obtengudi, ère 
obligada ua dusau etapa d’intervencions ena 
part interiora dera glèisa (absida centrau e 
presbitèri) entà acabar de confirmar es dona-
des extrètes en exterior. Es resultats mos dèren 
tota era seqüéncia estratigrafica patida per en-
dret a trauès deth temps: vedem coma en sègle 
xi (datacion corroborada peth C14), auíem ua 
necropòli en endret jos era quau s’auien bastit 
es prumères estructures castraus dera zòna. 
Posteriorament (tanben en sègle xi) se bastie 
era prumèra glèisa preromanica que semble ès-
ter que demorarie englobada per part d’aque-
res primitives conformacions de fortificacion, 

Ena reforma de 1972 s’eliminèc ua sacristia 
adorsada ara absida centrau, que la desfigu-
raue completament, e sense rebastir-la, çò que 
deishèc eth temple en un estat inestable. Eth 
barratge exterior que demorèc ère fòrça pre-
cari e i auie filtracions d’aigua. Laguens deth 
projècte de restauracion dera glèisa, ena inter-
vencion der an 2007-08 se preveiguec de rehèr 
era absida centrau, en tot utilizar eth madeish 
tipe de materiau damb qué se hec era originau. 
Pr’amor d’amiar a tèrme aguesti trabalhs de 
restitucion ère obligada ua actuacion de tipe 
arqueologic, basicament entà recuperar era 
traça dera fondamentacion dera absida des-
montada en sègle xviii (an 1780), e tanben tà 
sajar d’obtier informacion, s’era estratigrafia ac 
permetie, dera data de bastenda d’aguesta part 
dera glèisa. Tanpòc calie escartar era possibili-
tat d’aparicion d’estructures ligades ath castèth 
plaçat en aguest lòc o de bastisses anteriores 
ath bastiment deth temple. Era suspresa siguec 

* Arenòsi, Gestió de Patrimoni Cultural S.L.
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Figura 1. Aspècte deth monument a principis deth sègle XX

Figura 2. Antica sacristia bastida en sègle XVIII ( 1780 ). Estat der espaci arqueologic ar inici dera 
actuacion.
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Figura 3. Rèstes dera antica sacristia. Vedença des deth sud des rèstes dera antica sacristia que profitaue 
elements dera antica absida romanica 
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que malurosament non s’an podut datar damb 
precision, mès que corresponen ara etapa naut-
medievau. Posteriorament, ja en darrèr quart 
deth xii se bastic er actuau temple romanic, 
que tanben tornèc a èster entornejat per ua 
estructura castrau en sègle xiv que profitaue 
parts dera primitiva fortificacion, includint-lo 
en sòn interior, dera quau abans dera actuacion 
encara se’n vedien diuèrsi vestigis, coma era tor 
plaçada deuant dera pòrta nòrd deth temple e 
diuèrsi trams de muralha.

Deuant d’aguesti resultats, se continuec 
damb un seguiment arqueologic ara ora de 
desmontar es elements deth sègle xviii que 
desvalorizauen era cabeçada dera glèisa e atau 

poder recuperar elements originaus dera bas-
tissa (pèires trabalhades, lumedars, cornisses, 
arcs...) e, a mès, hèr un trabalh d’arqueologia 
en auçat tà estudiar es diuèrses fases e èster 
capables de restaurar era bastissa damb es 
sues dimensions adequades, tant de corba-
tura ena basa com a nivèu volumetric e de 
nautades.

Entath periòde 2010-2011 se volie urbani-
zar tot er espaci plaçat ath nòrd deth temple, 
e per aguesta rason s’amièc a tèrme ua cata-
cion arqueologica de tipe preventiu, pr’amor 
de sajar d’acabar de perfilar tota aguesta in-
formacion obtenguda enes campanhes an-
teriores.

Figura 4. Zòna de contacte entre era antica sacristia e es rèstes originaus dera absida centrau romanica. Se 
pòden destacar es decoracions localizades ena basa consistentes en petites emisfère
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Figura 5. Delimitacion der espaci arqueologic mercat pes limits dera antica sacristia. Ath hons podem observar er 
antic accès ara madeisha pera pòrta de comunicacion damb era nau.

  Descripcion deth lòc e situacion 
exacta

Era glèisa presidís eth nuclèu antic d’Arties, 
apròp deth lòc a on desboque er arriu Valarties 
ena Garona e dejós deth tuc deth Montardo, 
plaçat ath sud d’aguesta localitat. Se tròbe a 
uns 1.147 m d’altitud respècte ath nivèu deth 
mar, damb un accès facil. Era situacion exacta 
der extrem oèst dera actuacion damb coorde-
nades U.T.M. ei 325664,4729678 e era deth sòn 
extrem èst ei 325709,4729679.

Eth camp d’accion enes ans 2007-2008 si-
guec ena cabeçada der edifici e er espaci a on se 
trabalhèc auie ua extension d’uns 100 m2. En 
2010 tanben a estat ena part exteriora der edifi-
ci e, mès concretament, ena sua cara nòrd e ena 
cantoada nòrd-èst. Aguest airau observaue un 

perimètre aproximatiu de 150 m, delimitant ua 
zòna que s’apropaue as 500 m2. Er èish E-W a 
ua longitud de 44 m, damb una amplada vari-
abla que va des 10 as 15 m. 

Era glèisa de Santa Maria d’Arties ei Mo-
nument Nacionau d’Interès Istoric Artistic: 
D01144M e B.I.C. (Ben d’Interès Culturau), 
R-I-51-4294. Declarada eth 25-XI-1978. Eth 
plan deth temple ei de tipe basilicau damb tres 
naus: ua centrau caperada damb vòuta semi-
circulara e es lateraus damb vòuta de quart 
d’esfèra; èren culminades cap a lheuant per 
tres absides de plan semicircular, mès grana 
era centrau, cubertades damb vòutes de quart 
d’esfèra. En moment de començar era actua-
cion, mancaue era centrau, e era de mieidia 
tanben se trape parciaument deteriorada. En-
tre es absides e es naus s’interpòsen uns grani 
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Figura 6. Localizacion dera fondamentacion dera absida romanica. Podem observar coma eth barrament 
dera antica sacristia se superpause ara madeisha 

espacis presbiteraus de murs convergents. Era 
vòuta dera nau centrau naute fòrça mès qu’era 
absida que li correspon e se relacione damb un 
mur en arc trionfau.

  Metodologia dera actuacion

Un viatge extrèti toti es nivèus estratigrafics 
dera part afectada pes trabalhs s’a realizat eth 
plan a escala 1:20 de totes es estructures.

Eth metòde de registre des dades que pòt 
facilitar era catacion, ei eth proposat per E.C. 
Harris e A. Carandini, modificat a compdar 
dera practica arqueologica en aguesti tipes de 
jadiments e des circonstàncies concrètes dera 
catacion.

Cada unitat estratigrafica ei designada 
damb un numèro, adaptant-se ara que correla-

tivament s’a documentat pendent eth procès de 
catacion. Cada U. E. a ua ficha a on s’indique 
era situacion, era descripcion, era definicion e 
era posicion fisica respècte as autes. Atau ma-
deish, toti es hèts documentadi tanben se di-
feréncien mejançant cedules individualizades 
a on se relacionen damb era rèsta deth conjunt 
de hèts entà amiar a tèrme era interpretacion 
precisa des moments e reformes que patís er 
endret. Tot aguest materiau de registre estrati-
grafic a un supòrt informatic que mos permet 
era consulta e era correccion finau.

Tanben s’amie a tèrme era documentaci-
on grafica per miei de materiau fotografic, ja 
qu’aguest se hè imprescindible entara constàn-
cia visuau des trabalhs hèti.

Ena campanha der an 2010, eth metòde a 
consistit ena realizacion d’un rebaishament ge-
nerau de toti es nivèus, tant organics coma de 
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Figura 7. Inici dera aparicion dera cresta superiora dera fondamentacion dera antica glèisa 
preromanica. Ath hons tanben mos ges era antica paret deth castèth romanic que siguec 
profitada damb posterioritat pera sacristia coma fondament dera sua paret èst.

Figura 8. Fondamentacion dera antica glèisa 
preromanica. Ath hons podem observar coma era 
sacristia s’i superpause. 

Figura 9. Per dejós dera fondamentacion dera gléisa 
preromanica mos apareishen es rèstes deth vielh 
castèth bastit en aguesta zòna ena nauta Edat Mieja.
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cauçament qu’afectauen era zòna d’actuacion. 
Aguesti trabalhs s’an hèt mejançant ua maqui-
na retrocatadora mixta provedida de pala de 
neteja e pala cargadora.

Quan an apareishut es nivèus arqueologics 
s’a arturat era accion des maquines pr’amor de 
començar era accion arqueologica de manèra 
manuau. Profitant era escadença s’a sajat de re-
cuperar eth maximom d’informacion d’agues-
ta zòna deth temple damb eth retrobament des 
estructures castraus medievaus e s’a acabat de 
perfilar pera sua part extèrna eth perimètre 

des muralhes. A conseqüéncia dera trobalha 
des rèstes castraus ena anteriora actuacion, s’a 
seguit recuperant era traça d’aqueres en endret 
afectat pes trabalhs. 

Ath delà, s’a continuat efectuant eth lhe-
uament planimetric detalhat de tot eth sec-
tor. Aguesta fasa s’a desvolopat entre es mesi 
d’agost e noveme deth 2010.

  Es actuacions arqueologiques

Eth plantejament des trabalhs de camp aui-
en coma objectiu era eliminacion des nivèus 
de tarcum modèrn de tota era extension ex-
teriora der espaci anticament aucupat pera 
sacristia bastida en 1780. Aguesta profitaue 
elements dera antica estructura romanica. 
Ena zòna de contacte entre aguesta e era ori-
ginau encara se podien veir es decoracions 
localizades ena basa, consistentes en petites 
emisfères. Enes òbres der an 1972, ath delà 
d’esbaussar-la, se paredèc er accès ar interior 
deth temple.

Era finalitat principau ère de sajar de recu-
perar era traça dera fondamentacion dera anti-
ca absida centrau e quauque indici arqueologic 
que mos podesse ajudar a datar-la damb pre-
cision o, aumens, recuperar quauque element 
arqueologic d’interès. Un viatge localizada po-
dérem observar qu’eth barrament dera antica 
sacristia se superposaue ara madeisha. A mès 
d’acomplir er objectiu prioritari, se trapèren es 
rèstes d’ua bastissa religiosa preromanica, rès-
tes des antiques estructures castraus d’Arties 
(ua prumèra fasa nautmedievau e era segona 
deth sègle xiv1) e, a mès, es rèstes d’ua necro-
pòli nautmedievau.

1. Damb data deth 14 de gèr de 1379, eth castèth d’Arties (Naut Aran, Val d’Aran) siguec bastit pes abitants gràcies a 
ua autorizacion deth Rei Pere el Cerimoniós o del Punyalet que les permetec tanben de deishà’i dètz òmes de guarda, 
tà quan gessessen dera vila: “Está tan bueno y entero aqueste castillo, como si hoy se acabara de hacer, habiéndose 
comenzado su fábrica en el año de 1379, en el qual á 14 dias del mes de Enero, el Rey Don Pedro dio facultad á esta villa, 
para edificarle, y para echar una imposición á los vecinos de ella, para los gastos de la dicha fábrica, y les dio licencia, 
que quando saliesen fuera de la villa, pudiesen dexar diez hombres en guarda del mismo castillo: y en el año de 1586, 
el Rey Don Felipe II. Nuestro Señor, que goza de gloria, confirmó este privilegio, y amolió la licencia de la guarda del 
castillo, para que pudiesen quedar en ella veinte hombres.” (GRACIA, 1793: 46-47. BOIX, 2007: 27-28 ).

Figura 10. Paret deth castèth modèrn ( sègle XIV) a 
on podem veir era poténcia deth mur. 
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Figura 11. Vedença der espaci entre es dues absides, era romanica ( sègle XII ) e era preromanica. 
Vedem coma damb era bastenda dera naua glèisa se talhe era fondamentacion dera anteriora. 
Vedem tanben coma era sacristia les profite as dues coma fondamentacion. 

Figura 12. Espaci entre absides un viatge uedades es hòsses 
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Un viatge artenhudi aguesti objectius ena 
prumèra etapa amiada a tèrme en ostiu (mesi 
d’agost e seteme deth 2007) e deuant des exce-
llenti resultats obtengudi, se vedec obligat un 
segon periòde d’intervencions ena part inte-
riora dera glèisa (absida centrau e presbitèri) 
pr’amor d’acabar de confirmar es donades 
extrètes en costat exterior (mesi de noveme e 
deseme). Eth plantejament des trabalhs ena 
porcion intèrna deth temple aueren coma ob-
jectiu era eliminacion des nivèus de taula de 
husta dera zòna presbiterau a conseqüéncia 
deth sòn mau estat de conservacion. Un viat-
ge desmontat eth solèr de husta calie mòir es 
autars, tant eth centrau coma es des absidiòles 
lateraus (actuacion fòrça de mau hèr peth sòn 
pes). Damb era ajuda dera brigada deth Con-
selh Generau s’artenhec er objectiu de mòir-
les. Damb un tractel s’artenhec a botjar-les. 

Profitant era ocasion se sagèc de recuperar 
eth maximom d’informacion d’aguesta zòna 
deth temple damb eth retrobament des esca-
les originaus d’accès ath presbitèri e acabar 
de perfilar pera sua part intèrna era absida 
centrau que s’a de rehèr damb er estudi dera 
estratigrafia relacionada damb era. Localizam 
uns enterraments de darrèrs deth sègle xviii 
plaçadi ena part centrau (son enterraments 
lèu sincronics de dus caperans en taüts de 
husta). Posteriorament se continue era inves-
tigacion dera zòna de necropòli anteriora as 
bastisses religioses localizada en ostiu en cos-
tat exterior der immòble. Curiosament mos 
trapam damb un enterrament de darrèrs deth 
sègle xii que reprofite ua hòssa nautmedie-
vau e mos plantejam coma ipotèsi de trabalh 
que dilhèu poderie èster eth possible promo-
tor dera glèisa romanica. Entà díder açò mos 

Figura 13. Aspecte finau campanha ena part exteriora
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basam ena coneishença d’un document datat 
eth 19 d’agost der an 1165 a on Alexandre III, 
papa, mane des de Montpelhièr (País mont-
pelhierenc) a Hug, arquebisbe de Tarragona, 
qu’obligue ath bisbe de Lleida-Roda, Guillem 
Pere de Cornudella i de Ravidats, o as clèrgues 
que gesseren fiadors per eth, retornar cèrta 
quantitat de sòs a un sesterçon dera parròquia 
d’Arties (Naut Aran, Val d’Aran) (A.H.N., 
992 B, fol. 7 r. ALTISENT, 1993: Doc. 273, 
pag. 215-216). Auem de pensar qu’ua persona 
que se desplace enquia Roma e ei recebuda 
peth papa a d’auer un gran pes, tan sociau e 
politic coma economic e, a mès, atau coma 
s’intuís, auie pro potenciau economic coma 
entà auer collaborat ena bastenda dera naua 
catedrau bastida en Lleida. Deuant d’aguesti 
hèts, ei rasonable pensar qu’aguesta persona 

que localizam en un lòc tant especiau coma 
ei eth presbitèri deth nau temple d’Arties, pòt 
correspóner ad aguest personatge. Tot açò ei 
restacat damb era bastenda d’aguesta glèisa 
que, segontes es especialistes en istòria der 
art, correspon ath darrèr quart deth sègle 
xii, e aquerò concòrde damb era cronologia 
d’aqueri hèts. E ja entà acabar era seqüéncia 
der interior deth temple, localizam per dejós 
dera absidiòla nòrd e part deth presbitèri, rès-
tes der antic castèth nautmedievau (possibles 
rèstes d’ua tor que podie auer agut 6,85 mè-
tres de diamètre, mès que deuant des nivèus 
d’enrasament generadi enes actuacions der an 
1972 non s’a podut confirmar, ja qu’a despa-
reishut grana part dera sua planta). A mès, se 
hèn lheuaments planimetrics detalhadi de tot 
eth sector presbiteriau e dera façada èst.

Figura 14. Vedença der encastre presbiteriau un viatge dubèrt en extension.
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Figura 15. Enterrament de finaus deth sègle XII 
reaprofitant ua hòssa nautmedievau. Poderie èster 
eth possible promotor dera glèisa romanica.

Apareishen es labades de cuberta des hòs-
ses vinculades ara necropòli dera nauta Edat 
Mieja. 

A començaments der an 2008 é’inicièc eth 
seguiment arqueologic des esbaussi e recu-
peracion d’elements originaus ena part dera 
cabeçada deth temple. Aciu hérem ua analisi 
en verticau dera estratigrafia des paraments 
e elements que la conformauen tà desnishar 
quini èren medievaus e quini èren posteriors. 
Ja vedérem com aguesta absida auie patit quau-
qua remodelacion en periòde comprenut entre 
es sègles xiv e xv. Ua hièstra bastida ath dejós 
der arc presbiterau podec èster era colpabla 
de debilitar era estructura e provocar quau-
qua patologia ena estructura originau. Ath 
long d’aguesti trabalhs apareishec un element 
fondamentau entà poder restaurar era absida 
corrèctament, com ère era hièstra originau 
romanica dera part meridionau d’aguesta. Un 
viatge acabadi es trabalhs arqueologics e dem-
pús d’avalorar era importància des elements 
arqueologics qu’an apareishut, s’an consolidat 
e s’an reintegrat en entorn der espaci que s’ur-

Figura 16. Hòssa talhada pera fondamentacion dera naua absida romanica bastida ath dessús 
dera necropòli 
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banizarà, metent d’aguesta manèra en valor es 
elements arqueologics e patrimoniaus que mos 
ajuden a interpretar era evolucion d’aguest es-
paci a trauès dera istòria, acomplint ath ma-
deish temps ua foncion de divulgacion e de 
difusion deth nòste patrimòni.

En 2010 es trabalhs amiadi a tèrme s’iniciè-
ren en sector nòrd-èst deth temple, justament 
en lòc a on demorèren arturadi ena campan-
ha der an 2007. Era intencion ère constatar es 
resultats obtengudi en aquera campanha, e en 
conseqüéncia, comencèc era recèrca dera con-
tinuacion dera muralha localizada en aguest 
endret. Pr’amor d’obtier aguesti prumèri re-
sultats calec desmontar parciaument es escales 
d’accès tara plaça peth sòn costat èst. Per dejós 
d’aguestes se confirmèc era aparicion dera mu-
ralha èst deth vielh recinte castrau. Atau ma-
deish, tanben se confirmèc era manifestacion 
des prumères estructures plaçades en aguest 
airau, corresponentes a ua primitiva “disposi-
cion militara” d’epòca nautmedievau.

Gràcies ad aguesta campanha, s’a podut per-
filar definitivament era seqüéncia estratigrafica 
d’aguesta zòna, ja qu’ena campanha 2007 mos 
siguec impossible de definir era relacion estra-
tigrafica entre es estructures nautmedievaus e 
era necropòli deth sègle xi, qu’a resultat èster 
posteriora ad aqueres. Açò se pòt constatar 
pera aparicion ena òbra d’ua hòssa que talhe 
clarament era traça “castrau” que mos definís 
era sua relacion. A compdar d’aguesta donada 
podem afirmar qu’es prumères ordenacions 
apertien a un moment anterior ath sègle xi.

Atau madeish, e seguint delimitant e uedant 
er espaci plaçat apròp dera cabeçada dera glèi-

sa, s’a localizat ua tor quarrada plaçada ena 
cantoada nòrd-èst deth castèth. Era sua can-
toada tanben deth costat nòrd-èst ei compo-
sada de pèires picades de marme, atau coma 
era pòrta localizada ath sud. Un viatge deli-
mitada aguesta estructura castrau se procedic 
ath sòn uedat damb maquina enquiàs nivèus 
arqueologics. Aguesti orizonts de colmatacion 
corresponien ath moment d’esbaus des mu-
ralhes e des estructures militares que non in-
teressaue sauvar en 1766. Un viatge uedada era 
tor de manèra manuau i trapam eth cauçadat 
que mercaue er accès ara fortalesa per aguest 
endret, confirmant-mos qu’èm deuant dera 
pòrta nòrd dera fortificacion descrita per Juan 
Francisco de Gracia en 16132 (en un moment 

Figura 17. Es materiaus emplegadi an estat eth 
mortèr de caudia entàs juntes e plaçament des 
pèires nòbles e mortèr d’ormigon entath farciment 
interior. Inici dera collocacion des pèires originaus 
recuperades der esbaus des estructures de 1780

2. “Pasados los ríos de Garona y Belarties, á poco trecho de una montaña muy alta, en un sitio casi llano, muy cerca del 
mismo lugar, tiene un grande y fuerte castillo, rodeado de un contramuro de diez y ocho palmos en alto, con sus almenas 
y troneras al derredor, cuya puerta mira al Norte; está apartado diez y seis palmos del muro principal, en el qual hay 
otra puerta que mira á Poniente, y sobre ella está edificada una torre muy grande, con sus machacoles en lo alto, que la 
defienden. Este lienzo tendrá de largo ciento y cincuenta palmos, y de alto mas de sesenta, con sus almenas y troneras á 
trechos, y el lienzo que mira á Levante, tiene la misma proporción en lo largo y alto. De estos dos lienzos corren otros dos, 
que tendrán en largo cada uno de ellos mas de doscientos y sesenta palmos, y tienen quatro torreones en las esquinas, y 
uno en el medio de cada lienzo, con que todos ellos quedan defendidos. Está en el medio de la plaza de armas, que es muy 
grande, la Iglesia Parroquial de nuestra Señora, pegada á la torre maestra, tan levantada y fuerte, como he referido, de 
la qual se pueden defender á lo largo todos los quatro lienzos de la muralla: hay en aquesta torre quatro pasavolantes, y 
quatro mosquetes, y los Cónsules de esta villa me hicieron relación, que tenían repartidos en ella quarenta arcabuces...”.
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Figura 18. Desmontant parciaument es escales d’accès ara plaça pera sua banda èst, per 
dejós d’aguestes se confirmèc era aparicion dera muralha èst deth vielh recinte castrau. 

Figura 19. Vedença dera relacion estratigrafica entre es estructures nautmedievaus e era 
necropòli (s’obsèrve era hòssa que les talhe ena part esquèrra dera imatge). Atau madeish se 
ve damb claredat coma era absida romanica talhe er enterrament. 
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Figura 20. Atau madeish, e seguint delimitant e 
uedant er espaci plaçat pròp dera cabeçada dera 
glèisa, s’a localizat ua tor quarrada plaçada ena 
cantoada Nòrd-èst deth castèth. 

Figura 21. Era sua cantoada Nòrd-èst ei 
compausada per pèires picades de marme, atau 
coma era pòrta localizada ath sud. 

posterior vedem com aguesta ère paredada, se-
gurament damb posterioritat a 1649, e sonque 
foncionarie era gessuda oèst (non localizada en 
aguesta campanha). Per dejós dera tor, e peth 
sòn costat oèst, i trapam vielhes estructures 
restacades as disposicions nautmedievaus.

Quan ei delimitada era tor màger, delimitam 
mès elements arqueologics corresponenti a mo-
ments d’epòca modèrna, coma ua distribucion 
que parede er espaci entre era tor quarrada e es 
organizacions nautmedievaus. Aguest mur tan-
ben poderie correspóner a un moment posterior 
ath 1649, ja que barre un pas existent entre un 
petit pati a on abocaue er accès nòrd dera for-
talesa, e era plaça d’armes deth vielh castèth.

Un viatge localizades totes es estructures 
deth sector nòrd-èst, comencen es trabalhs ena 
cara septentrionau, tà perfilar e demilitar pera 
sua part interiora era muralha que barraue 
per aguest costat era fortificacion. Ath dessús 

d’aguest pan de muralha i trapam fondamen-
tada era bestor nòrd deth castèth.

Un viatge artenhut er extrem oèst dera pla-
ça, localizam eth barrament dera fortalesa 
per aguest extrem. Aguest tram de muralha 
continue per dejós dera actuau casa parroqui-
au. Tanben delimitam en aguest sector, e mès 
concretament ena cantoada nòrd-oèst, ua auta 
bestor de caracteristiques fòrça similares ara 
nòrd dera fortificacion.

Pr’amor de sanejar er entorn dera glèisa e sa-
jar de drenar ath maximom era cara nòrd deth 
temple, s’a rebaishat eth terren enquia on mos 
a estat possible, arturant eth procès en moment 
dera aparicion d’un cauçament der espaci me-
jançant granes pèires garonenques que non auie 
cap de sentit trèir, ja que les trapàuem barrejades 
damb tèrra fòrça grauerosa acomplint es nòstes 
perspectives ara ora de deishar un terren que 
drene es umitats deth parçan.
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Figura 22. Un viatge delimitada aguesta estructura 
castrau se procedic ath sòn uedat damb maquina 
enquiàs nivèus arqueologics. Aguesti corresponien 
ath moment d’esbaus des muralhes e des 
estructures militares que non interessaue sauvar en 
an 1766. 

Realizant aguesta operacion ena zòna sep-
tentrionau dera façada nòrd deth temple, e mès 
concretament deuant dera pòrta, auem redes-
curbit es antiques rèstes des escalèrs originaus 
dera glèisa, çò que mos a permetut, ena restau-
racion, de tornar a recuperar era volumetria 
originau qu’auie agut en sòn dia aguest portau, 
bastit en darrèr quart deth sègle xii.

Un viatge uedada tota era plaça e analisada 
era informacion que mos a facilitat, s’a deci-
dit d’esbaussar tota ua seguida d’elements que 
perjudicauen era interpretacion deth conjunt 
medievau e que non auien valor patrimoniau 
per eri madeishi. Mos referim a dues parts cor-
responentes ara antica grada, que ja patic un 
esbaus accidentau en 2002 quan se trabalhaue 
enes òbres deth carrèr plaçat per dejós e ath 
nòrd deth temple. Quan queiguec aguesta por-
cion deth paredau, demorèc ath descubèrt era 

part baisha dera bestor centrau dera cara nòrd 
dera muralha e tanben parts des muralhes 
originaus dera fortificacion. Un viatge evaluat 
eth sòn valor patrimoniau e era possibilitat de 
deishar mès paraments dera fortalesa medie-
vau ara vista, s’a decidit de sacrificar era con-
tinuacion d’aquera paret que s’esbaussèc e atau 
perméter era vision e era interpretacion mès 
detalhada der entorn emmuralhat.

Un viatge desbastidi aguesti elements fòr-
ça modèrns (non cau desbrembar qu’ua part 
d’aguest paredau non auie sonque trenta ans, 
ja qu’ère un fragment dera grada que s’auie 
esbaussat accidentaument enes ans setanta), 
podem percéber en tota era sua esplendor es 
paraments medievaus (tor quarrada plaça-
da ena cantoada nòrd-èst dera fortificacion, 
e superfícia de muralha entre aguesta tor e 
era bestor centrau. Un viatge desbastides es 
estructures modèrnes deth costat oèst dera 
plaça, podérem veir pera sua part exteriora 
era bestor situada en cornèr nòrd-oèst dera 
fortalesa antiga.

  Consolidacion e restauracion  
des estructures

En 2008, des parets que s’an des.hèt s’an tor-
nat a profitar toti es elements ena recuperacion 
dera absida centrau, tant es pèires escuairades 
de marme coma es pèires garonenques qu’an 
anat a formar part deth farciment deth mur 
qu’a agut de besonh un volum fòrça important 
de pèira pr’amor des sues dimensions (1,20 m 
d’amplada).

Coma qu’era bastissa originau ère bastida 
damb marme d’Arties, se triguèc de tornar a 
rehèr era absida damb aguest materiau; coma 
qu’era antica marmèra d’Arties ère barrada, 
s’a cercat un marme fòrça parion ath nòste 
e aguest s’a localizat en Sent Biat. En çò que 
tanh ath tèma des hièstres, siguec compensat 
damb era aparicion d’ua des originaus, pareda-
da damb eth bastiment dera sacristia en 1780. 
Açò mos a facilitat es dimensions tant de nau-
tada coma d’amplada dera madeisha, e coma 
s’an recuperat es tres lindaus se prevé era sua 
incorporacion.

des.hèt
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Figura 23. Un viatge localizades totes es estructures deth sector nòrd-èst, s’inícien es trabalhs 
ena cara nòrd, perfilant e demilitant pera sua part interiora era muralha que barraue per 
aguesta banda era fortificacion. 

Figura 24. Ath dessús d’aguesta muralha i trapam fondamentada era bestor nòrd deth castèth. 
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Deuant dera possibilitat d’auer ara nòsta 
disposicion es servicis d’un picapeirèr profes-
sionau, se decidís d’elaborar es pèires damb 
eth madeish tractament des originaus. Atau, 
donc, es pèces an estat hètes a man e s’a sajat 
que totes eres auessen mesures disparières, 
entà poder-les integrar de manèra corrècta 
ena naua absida. Entà arténher era integra-
cion maximau der element nau respècte deth 
vielh, s’a sajat de recuperar era modulacion 
qu’auec en sòn dia era absida originau. Açò a 
estat possible perque encara se sauvaue part 
dera paret primitiva e tanben gràcies ara hiès-
tra sud. Entà poder conformar era corbatura 
ara bastissa, es pèires naues s’an trabalhat de 
manèra corba entà integrar-les de manèra 
perfècta.

Dempús d’un trabalh suenhat s’a recuperat 
era volumetria qu’auec era bastissa originau, 
en tot recuperar era sua inflexion entà poder 

adaptar part des granes pèires originaus que i 
auie, e es sues dimensions de nautada dempús 
d’estudiar es emprentes enes paraments e hèr 
comparatives damb era absidiòla laterau nòrd 
que demore intacta des dera sua bastenda.

Entà començar era restauracion dera absida 
calec recuperar era còta originau der arringa-
ment, ja que dempús des trabalhs arqueologics 
poguérem veir coma part dera fondamentacion 
tanben auie estat espoliada. Un viatge recupe-
rada aguesta e recalculada era corbatura, se co-
mencen a trabalhar es pèires que conformaràn 
eth futur sòcle, ja que mejançant era actuacion 
arqueologica se recuperèc part deth primitiu. 
A compdar d’ara s’inície eth farciment interior 
dera futura absida; recuperades es sues dimen-
sions d’amplada se torne a farcir coma ère era 
originau damb pèires garonenques de grana 
mesura e se place eth sòcle mantenguent eth 
format qu’auec eth primitiu.

Es materiaus emplegadi sagen d’èster de 
fòrça qualitat (an d’èster resistents ath clima) 
e respectuosi damb er aspècte finau que vo-
lem dar ath monument. Entà arténher aguesti 
objectius emplegam mortèrs de caudia entàs 
paraments extèrns (recuperam era madeisha 
semblança qu’aurien originaument e tanben 
acomplim era Lei de Patrimòni, que mos exigís 

Figura 25. Un viatge artenhut er extrem oèst dera 
plaça, localizam eth barrament deth castèth per 
aguest extrem. Aguest tram de muralha continue 
per dejós dera actuau casa parroquiau. 

Figura 26. Deuant dera pòrta, s’an redescurbit 
es antiques rèstes dera escalinata originau deth 
temple, causa que mos a permetut ena restauracion, 
de tornar a recuperar era volumetria originau 
qu’auie agut en sòn dia aguesta portalada erigida 
en darrèr quart deth sègle XII. 
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Figura 27. Un viatge uedada tota era plaça e analisada era informacion que mos a facilitat, 
s’a decidit d’esbaussar tot un seguit d’elements que perjudicauen era interpretacion deth 
conjunt medievau e que non auien valor patrimoniau en se madeishi. 

Figura 28. Procès d’esbaus deth tram èst dera grada.
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Figura 29. Un viatge esbaussades es estructures modèrnes dera banda oèst dera plaça, podérem veir per sua 
banda exteriora era bestor plaçada ena cantoada nòrd-oèst dera antica fortalesa. 

diferenciar çò qu’ei originau de çò qu’ei mo-
dèrn). Açò ac artenhem damb era coloracion 
que mos da aguest mortèr, qu’ei un shinhau 
mès marronenc qu’er originau, qu’ei blanc. 
D’aguesta manèra acomplim damb era lei, 
recuperam er aspècte qu’aurie agut originau-
ment e protegim es estructures originaus. Es 
farciments intèrns des estructures se hèn damb 
hormigon convencionau.

Entà acomplir es precèptes dera Lei de Pa-
trimòni e que se diferéncie era part naua dera 
vielha, s’a trigat omogeneizar era amplada des 
juntades entre es hilades, tà que damb eth pas 
deth temps e era futura omogeneizacion deth 
color dera pèira, tostemp se pogue distinguir 
era part restaurada.

Un viatge artenhuda era còta des hièstres, 
profitam es lindaus (cau remercar qu’es tres 

son disparièrs e qu’eth centrau ei decorat damb 
relhèus). Sabem que corresponen ara absida 
originau, ja qu’aguesti sigueren profitadi quan 
bastiren era sacristia en 1780. Coma qu’aguesta 
siguec hèta totaument damb materiaus de re-
cuperacion dera vielha estructura, podem afir-
mar qu’aguestes pèces originaument anauen 
aquiu.

Mejançant es trabalhs preliminars d’arque-
ologia des paraments en verticau e era docu-
mentacion d’ua impòsta originau plaçada in 
situ, podérem aplicar era còta exacta der arrin-
gament des arcadures cègues desapareishudes 
damb era incorporacion des elements origi-
naus que conformèren en sòn temps aguestes 
e era cornissa escacada superiora. Eth registre 
preliminar tanben mos facilitèc era vision des 
emprentes deth losat originau d’epòca roma-
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nica e un viatge verificades totes es modulaci-
ons dera absidiòla laterau podem afirmar que 
corresponien as d’aguesta epòca.

Mos cau matizar qu’eth losat non a pas 
sauvat pas era forma de bastenda originau, 
ja qu’eth romanic ère plaçat dirèctament ath 
dessús des pèires que conformauen era vòuta. 
Nosati auem bastit ua estructura fongibla de 
husta que manten era madeisha pendent e vo-
lumetria qu’auec era originau romanica. Entà 
acabar, en moment de plaçar era lòsa agues-
ta non ei pas des madeishes caracteristiques 
qu’aurie ena epòca romanica; açò ac auem hèt 
pensant que demorèsse integrada respècte ara 
restauracion que se hec en 1972.

Es prumèri trabalhs de consolidacion en 
2010 comencèren pera muralha que barraue 

Figura 30. Es prumèri trabalhs de consolidacion s’inicièren pera muralha que barraue per èst era 
fortificacion. Aguesta s’a repujat ath torn de 50 cm., encara qu’era sua còta definitiva vierà mercada pes 
nivèus finaus deth paviment de labades que se plaçarà ena plaça. 

per èst era fortificacion. Aguesta s’a repujat ath 
torn de 50 cm, encara qu’era sua còta definitiva 
vierà mercada pes nivèus finaus deth paviment 
peirat que i aurà ena plaça. S’aurà de repujar 
ath torn de 30 cm, ja qu’eth nivèu lo mèrque 
eth gradon des escales d’accès tara plaça peth 
sòn costat de ponent.

Un viatge consolidada era muralha èst, es 
trabalhs se centren ena recuperacion dera tor 
quarrada situada ena cantoada nòrd-èst dera 
fortificacion. Eth critèri de restauracion volu-
metrica d’aguesta estructura a estat determi-
nada pera còta superiora d’aguest element en 
sòn extrem nòrd-oèst. S’a nivelat tota era cresta 
dera configuracion respècte ad aguesta nauta-
da. Eth punt a on se consolide mès elevacion, 
recupère 95 cm.
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Figura 31. Un viatge consolidada era muralha 
èst, es trabalhs se centren ena recuperacion dera 
tor quarrada plaçada ena cantoada nòrd-èst dera 
fortificacion. 

Dempús de consolidar era tor comencen es 
trabalhs ena muralha nòrd. Aguesta recupère 
ath torn de 50 cm de mejana ena sua altitud, 
excèpte en sòn tèrme oèst, a on puge 95 cm. 
Cau precisar qu’enes dus trams d’aguest para-
ment s’an deishat dus punts de lum entà poder 
illuminar eth carrèr e eth monument. Era ins-
tallacion s’a hèt per laguens dera estructura.

Fin finau s’a consolidat era bestor apareis-
huda ena cantoada nòrd-oèst dera fortalesa. 
Aguesta s’a lheuat mès d’un mètre en sòn ex-
trem oèst.

Figura 32. Dempús de consolidar era tor s’inícien es 
trabalhs ena muralha nòrd. Aguesta recupère ath 
torn de 50 cm. de mejana ena sua nautada, excèpte 
en sòn extrem oèst, a on puge 95 cm. 

Figura 33. Fin finau s’a consolidat era bestor 
apareishuda ena cantoada nòrd-oèst dera fortalesa. 
Aguesta s’a lheuat mès d’un mètre en sòn extrem oèst. 

  Urbanizacion der espaci

Atau coma ère previst en projècte iniciau, era 
urbanizacion dera plaça e dera cabeçada deth 
temple demore subordinada as estructures ar-
queologiques apareishudes. Coma qu’era prio-
ritat d’aguesta actuacion ère trèir es umiditats 
e aigües dera cara nòrd dera glèisa, s’a aumplit 
tot er espaci preliminarament rebaishat dera 
esplanada damb pèira, pr’amor de favorir-ne 
eth drenatge. En prevision de jardinar er airau 
mès apròp dera muralha nòrd, se i a calat 50 
cm de tèrra gribada e sense calhaus, pr’amor 
de facilitar que gesque era potja.

Tot er espaci plaçat ena desbocadura des 
escales que dan accès ara plaça peth sòn cos-
tat èst e cabeçada dera glèisa, tanben s’a aum-
plit damb pèira provienta der esbaus deth 
mur dera antica grada. Entà poder contier tot 
aguest materiau s’a bastit ua estacada, ja que se 
decidic de deishar vista era tor quarrada dera 
cantoada nòrd-èst dera fortificacion.

Un viatge aumplit e compactat aguest es-
paci, se i a plaçat 60 cm de tèrra, que tanben 
s’a compactat damb posterioritat. Aguesta basa 
mos a servit entà deishar prèsta era zòna ver-
da estacada ara superficia absidau deth temple, 
que tanben englòbe es trobalhes der an 2007, 
consistentes en plan dera antica glèisa prero-
manica e en estructures deth castèth baishme-
dievau (muralha èst).
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Figura 34.  Aspecte finau dera absida un viatge finalizada era sua restauracion
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Figura 35, 36, 37, 38, 39. Estat finau dera consolidacion des estructures castraus
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Figura 40 41, 42, 43. Estat finau dera consolidacion des estructures castraus
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Deu anys d’excavacions paleontològiques 
als jaciments de dinosaures de Coll de Nargó 
(Alt Urgell)
Àngel Galobart, Josep Peralba

  Introducció

La riquesa paleontològica de Coll de Nargó és 
coneguda en els àmbits científics d’arreu del 
món gràcies al gran nombre de localitats amb 
restes d’ous i nius de dinosaure distribuïdes 
al llarg de la vall del riu Sallent. No obstant 
això, aquest coneixement científic no ha estat 
transmès en l’àmbit social i al públic general 
fins fa ben poc. De fet, des de la primera ci-
tació científica, l’any 1967 (Rosell, 1967), fins 
al moment actual en què s’està desenvolupant 
una museografia específica sobre la reproduc-
ció dels dinosaures a l’espai Dinosfera, han 
passat gairebé 50 anys sense que ni autoritats, 
ni particulars hagin pres consciència de la im-
portància patrimonial que tenen.

En aquest camí cap a la divulgació i con-
servació del patrimoni hi ha tingut un paper 
cabdal el grup ADAU (Amics dels Dinosaures 
de l’Alt Urgell), fundat l’any 2002 per un grup 
de geòlegs i biòlegs amb la intenció d’aturar 
l’espoliació de les restes de dinosaure, conèixer 
l’abast dels jaciments de Coll de Nargó, conser-
var, estudiar i divulgar el patrimoni paleonto-
lògic de la comarca, i sensibilitzar i implicar la 
població en la defensa del patrimoni natural.

Com veurem més endavant, ADAU ha 
participat activament tant en les tasques de 
recerca (prospecció i excavació d’ous de dino-
saure) com en la tasca de divulgació i difusió 
del patrimoni, ja que van ser els responsables 
de l’activació dels projectes Mirador del Cre-
taci (un espai a l’aire lliure museïtzat com a 
jaciment paleontològic) o de l’espai Límit K/T, 
un centre d’interpretació que va començar de 
forma modesta en la rectoria del poble de Coll 
de Nargó i que, amb el temps i la implicació 
de l’Ajuntament, ha anat creixent fins arribar 
a convertir-se en un dels pilars del projecte de 
divulgació dels dinosaures del Pirineu, ano-
menat Dinosaures dels Pirineus i que s’ha de 
desenvolupar en el nou edifici que porta per 
nom Dinosfera.

  Història de les descobertes d’ous

Possiblement, la presència de restes fòssils al 
municipi de Coll de Nargó no hauria passat de-
sapercebuda per a alguns aficionats o amants 
de la natura, però la primera cita científica so-
bre els ous de dinosaure es produeix en l’ar-
ticle sobre un estudi geològic del Pirineu per 
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part del prestigiós geòleg Joan Rosell (1967). 
Aquesta primera referència bibliogràfica va ser 
el punt d’inici de treballs posteriors de pros-
pecció on es van trobar noves restes fòssils 
d’ous de dinosaure. Aquests descobriments els 
van fer principalment investigadors alemanys. 
En concret, diversos investigadors de la Uni-
versitat de Bonn han publicat un bon nombre 
de treballs científics que tenen Coll de Nargó i 
els seus fòssils com a eix de la seva recerca. El 

primer a fer-ho va ser Heinrich Karl Erben, 
quan l’any 1979 (Erben et al., 1979) utilitzà un 
gran nombre de closques d’ou de dinosaure 
provinents de Coll de Nargó dins d’un estu-
di que prova d’avaluar la hipòtesi del declivi 
dels dinosaures a partir de les patologies dels 
ous de dinosaure i d’establir les condicions 
ambientals del Maastrichtià a partir dels es-
tudis isotòpics dels elements que componen 
aquestes closques.

Figura 1. Situació geogràfica i geològica dels principals jaciments amb ous de dinosaure del Prepirineu català 
(A) i del municipi de Coll de Nargó
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Vint anys després, nous components 
d’aquesta universitat tornen a treballar a la 
zona fent recerca sobre ous i nius de dinosau-
re. L’any 1998, arran d’una denúncia feta pels 
agents rurals, es van localitzar un parell de 
nius de dinosaure que ja estaven empaquetats 
i a punt de ser extrets i enviats a la Universitat 
de Bonn. Aquest era el resultat dels treballs 
del Dr. Martin Sander amb ous de dinosau-
re de Coll de Nargó. La falta dels permisos 
corresponents per part de la Generalitat de 
Catalunya va permetre requisar les mòmies 
(que van anar a l’Institut de Paleontologia 
Miquel Crusafont, on es van restaurar), i d’al-
tra banda, també es va demanar formalment 
a la Universitat de Bonn la devolució de les 
mostres que es van obtenir en el decurs dels 
treballs (uns quants anys després va arribar a 
Barcelona una caixa, d’un volum aproximat 
de 1/2 metre cúbic amb centenars de mostres 
d’ous de dinosaure, que actualment estan di-
positats a l’ICP). Entre els treballs científics 
que es van obtenir a partir dels materials es-
mentats cal remarcar una tesi doctoral sobre 
ous de dinosaure (Peitz, 2000) i també diver-
sos articles sobre els ambients de deposició 
dels ous de dinosaure (Sander et al., 1998), 
sobre els processos tafonòmics lligats a l’eclo-
sió i conservació dels ous (Mueller-Töwe et 
al., 2002) o sobre la diversitat i riquesa d’ous 
de dinosaure del Maastrichtià català (Peitz, 
1999; Sander et al. 2008).

Amb aquesta actuació es va prendre consci-
ència de la rellevància científica dels jaciments 
de Coll de Nargó i també de la importància 
patrimonial i divulgativa que tenen. Així, des 
de principis del segle xxi es van desenvolupar 
treballs d’estudi científics per part de dos grups 
de recerca que, com veurem posteriorment, 
van acabar confluint en un article científic de 
síntesi. El primer equip estava format pels in-
vestigadors de l’Institut de Paleontologia Mi-
quel Crusafont de Sabadell (que posteriorment 
va passar a ser l’Institut Català de Paleonto-
logia) que van fer les excavacions d’urgència 

per recuperar ous i postes que l’erosió havia 
deixat en una situació de perill greu. Cal re-
marcar que algunes d’aquestes troballes van 
ser notificades per aficionats a la natura que 
van contactar, bé amb l’ADAU, bé amb el ma-
teix Institut, conscients del valor patrimonial 
i científic d’aquests fòssils. El segon equip de 
recerca el componien investigadors de la Facul-
tat de Geologia de la Universitat de Barcelona 
que feien del sinclinal de Nargó un lloc d’es-
tudi per als alumnes de la carrera. Fruit de la 
col·laboració d’aquests grups de recerca és un 
recent treball de síntesi sobre la diversitat d’ous 
de dinosaure d’aquesta zona i les implicacions 
bioestratigràfiques que se’n deriven (Sellés et 
al., 2013).

  Els treballs programats

Primeres prospeccions paleontològiques

L’any 2001, des de l’Institut de Paleontologia 
de Sabadell es va presentar un projecte de re-
cerca, de cinc anys de durada, al Servei d’Ar-
queologia i Paleontologia del Departament de 
Cultura, que seria el marc de treball per fer 
les excavacions a les comarques del Prepirineu 
amb restes de dinosaures. Dins d’aquest marc 
es preparen les primeres actuacions conjuntes 
ADAU-IPS; en concret, l’any 2002 es duu a ter-
me una prospecció sistemàtica de la vall del 
riu Sallent, al municipi de Coll de Nargó amb 
l’objectiu de cartografiar els punts amb ous de 
dinosaures. Hi participen 65 voluntaris, du-
rant 20 dies, i es registren 192 punts amb ous 
de dinosaures, 9 amb ossos i un amb petjades 
(Escuer et al., 2006). Aquestes prospeccions es 
repeteixen l’any 2003 i 2004. Durant aquests 
anys es planteja la possibilitat de fer divulgació 
del patrimoni de Coll de Nargó mitjançant una 
sala d’exposicions i activitats per als alumnes 
i també una zona amb jaciments, convenient-
ment museïtzada.
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Excavació del jaciment de Pinyes, any 
2005

Com a resultat de les campanyes de prospec-
ció dels anys 2002, 2003 i 2004 es va fer palesa 
la gran riquesa paleontològica d’una zona de 
badlands anomenada Pinyes, dins de la vall del 

Figura 2. Treballs de prospecció dels membres del grup ADAU, campanyes 2002-2004

riu Sallent. Per primer cop es va plantejar de 
fer una excavació programada en aquesta lo-
calitat, amb l’objectiu de cartografiar de forma 
detallada les diverses postes d’ous de dinosaure 
que s’hi havien localitzat i també d’extreure’n 
aquells conjunts d’ous que estiguessin en perill 
de destrucció per acció de l’erosió.

Figura 3. Delimitació i 
excavació de les postes 
d’ous de dinosaure del 
jaciment de Pinyes, 
campanya 2005
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Amb un equip de treball format per investi-
gadors i becaris de l’IPS, estudiants de biologia 
i geologia, i també membres del grup ADAU, es 
va fer una actuació que es va centrar principal-
ment en l’obtenció de la cartografia de les pos-
tes d’ous de dinosaure amb l’ús pioner d’una 
estació topogràfica per obtenir de forma acu-
rada les coordenades per cada ou excavat. La 
metodologia de treball va consistir en un tre-
ball previ d’estudi geològic per determinar la 
posició estratigràfica de cada agrupació d’ous. 
Un cop numerats els estrats es va procedir a 
una neteja de l’àrea de treball i a la localització 
de les zones amb acumulacions de closques. 
El nombre d’ous i el seu estat de conservació 
per cada posta depenia molt de l’afectació que 
havia sofert per l’erosió superficial; per això, 
cada ou delimitat era cartografiat amb detall 
mitjançant la presa de desenes de punts per de-
finir-ne el contorn, alhora que es prenien dades 
tafonòmiques relatives a l’estat de conservació 
o part conservada de l’ou (inferior o superior). 
Com a resultat d’aquesta excavació es van re-
cuperar diversos nius d’ous de dinosaure i es 
va cartografiar una àmplia zona del jaciment, 
de forma que es va poder modelitzar tant la 
distribució de les postes dins d’un mateix es-
trat com la recurrència de nidificació a través 
dels diversos estrats (Fortuny et al., 2007, Vila 
et al., 2010, Vila et al., 2013).

Així mateix, i encara sense saber-ho, una de 
les postes descobertes, la 18E02, seria el niu de 
dinosaures més gran trobat i excavat a Europa.

L’extracció de la posta 18E02, metodolo-
gia del ciment expansiu

L’any 2007 es va fer una actuació paleontològi-
ca en la mateixa zona amb l’objectiu de contro-
lar l’aparició de noves restes d’ous per acció de 
l’erosió i controlar aquelles postes que s’havien 
localitzat i no s’havien extret. En revisar una 
d’aquestes postes, la 18E02, ens vam adonar 
que s’hi observaven un gran nombre d’ous en 
superfície amb un grau d’erosió relativament 
baix. Això va fer pensar que ens trobàvem 
davant d’una possible posta completa de di-
nosaure titanosaure i es van demanar els per-

misos per fer l’extracció del bloc de sediment 
amb els ous.

Aquesta extracció va implicar un alt grau de 
dificultat per dos motius principals: per una 
banda, el sediment era d’una duresa notable 
a l’hora de delimitar la peça, però per l’altra, 
tenia una gran fragilitat estructural deguda 
a la laminació dels estrats. Aquestes caracte-
rístiques especials del sediment feien inviable 
una excavació tradicional per grans blocs de 
pedra, generalment a base de martells pneu-
màtics que transmeten grans vibracions al 
terra, de forma que es va buscar un sistema 
alternatiu que no posés en risc la integritat del 
conjunt fòssil. Per això es va optar per l’ús del 
ciment expansiu, un tipus de material que en 
assecar-se s’expandeix i pot arribar a provocar 
grans forces de ruptura de forma lenta i sense 
vibracions. Aquesta metodologia no havia es-
tat utilitzada mai directament sobre un fòssil, 
així que aquesta primera aplicació del ciment 
expansiu en l’extracció de fòssils va ser pionera 
(Galobart et al., 2013).

El primer pas va consistir en la protecció 
dels ous que es trobaven en superfície amb pa-
per d’alumini i una capa de guix. Al voltant 
de la zona amb ous es va delimitar una àrea 
de protecció suficientment gran per evitar que 
durant el procés d’extracció es poguessin mal-
metre altres ous que estiguessin situats sobre 
els que ja es veien i que no es podien observar 
pel sediment que els cobria. En total es va deli-
mitar una superfície que feia aproximadament 
dos metres de longitud per un metre d’ampla-
da. En el perímetre d’aquesta superfície es van 
efectuar un gran nombre de forats amb un tre-
pant amb una broca de corona de diamant de 
50 mil·límetres de diàmetre, refrigerada per 
aigua. Els forats es feien amb una distància en-
tre si d’uns 15 centímetres i una profunditat 
d’entre 40 i 50 cm. El ciment expansiu, que es 
barreja amb aigua com un morter, es va intro-
duir en els forats i es va deixar actuar durant 
un dia sencer. A mesura que es va solidificar, 
es va anar expandint i va provocar fractures 
al llarg del perímetre establert, deixant el bloc 
preparat per a una fase següent de protecció i 
extracció.
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Aquesta segona fase de protecció va consistir 
en un recobriment de tota la superfície del bloc 
(ous i pedra) amb una capa de resina acrílica 
i fibra de vidre. Un cop catalitzada aquesta re-
sina es va poder fer una estructura metàl·lica 
a mida que recobria tot el bloc i que havia de 
donar rigidesa a l’hora de donar-li la volta i 
també durant el transport posterior. Per poder 
compactar el bloc i l’estructura es va utilitzar 
espuma de poliuretà expandible a partir d’un 
encofrat de cartó que delimitava el volum total 
final del bloc.
El descalçament del bloc es va fer amb la cu-
llera d’una maquina retroexcavadora, que va 
donar la volta al conjunt de pedra i poliuretà 
i, un cop convenientment embragat, va trans-
portar-lo fins a un camió grua. Tant l’extracció 
com el transport van comportar una gran di-

ficultat ja que el bloc de pedra assolia fàcil-
ment dues tones de pes. El fòssil es va portar 
al taller de preparació de l’Institut Català de 
Paleontologia a la Universitat Autònoma de 
Barcelona on es va a començar a treballar-hi 
per la seva part inferior, fent una “excavació” 
de laboratori de forma que a mesura que es 
treia el sediment anaven apareixent la part 
inferior dels ous amb la seva forma original. 
L’equip de restauració, encapçalat per Sandra 
Val, va delimitar, netejar i consolidar els ous 
que hi van aparèixer (Val et al., 2013 i 2014) i es 
van restaurar les zones limítrofes als ous amb 
un clar objectiu de divulgació com a peça de 
museu. Paral·lelament, es van dur a terme els 
estudis científics que van permetre descriure el 
major niu d’ous de dinosaure d’Europa (Vila 
et al., 2013).

Figura 4. Per tal d’utilitzar el sistema del ciment expansiu en l’extracció de l’esquelet del mirador es van fer un 
conjunt de forats al voltant del perímetre del fòssil amb un trepant amb una broca de corona de diamant
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Figura 5. El bloc de sediment amb els ous de la posta 18E02 va haver de protegir-se amb una capa de resina 
acrílica amb fibra de vidre i una estructura metàl·lica per poder extreure-la sense perill de trencament
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Prospeccions paleontològiques

Durant els anys 2008 i 2009 es van dur a terme 
noves prospeccions paleontològiques dins dels 
treballs d’estudi científic per a la tesi doctoral 
d’Albert Garcia Sellés. L’objectiu global de la tesi 
era conèixer la distribució temporal dels nivells 
amb closques d’ous de dinosaure i també la va-
riabilitat de morfotips d’ous en aquesta àrea del 
Pirineu. Per aconseguir aquests resultats es van 
mostrejar el major nombre de capes de sediment 
possible amb presència de restes d’ous. Aquestes 
mostres se situaven en columnes estratigràfiques 
de detall, s’anotava la seva procedència i es nete-
javen en una solució aquosa d’hidròxid de po-
tassi al 10% i bany d’ultrasons. La classificació 
taxonòmica de les closques es va fer segons els 
elements de diagnòstic presents, és a dir: estruc-
tura de la closca, rugositat exterior i densitat de 
porus, entre altres. Aquests caràcters són apreci-
ables amb l’ajut de lupes binoculars i microscòpia 
electrònica. En total es van identificar més de 40 
punts amb restes de closques, ous o postes i es 
van recollir més de 4.000 mostres.

L’esquelet del Mirador

A principis de l’any 2013 des del grup ADAU es va 
donar la notícia de la descoberta d’unes possibles 
restes d’ossos fòssils molt a prop de l’anomenat 
Mirador del Cretaci. Aquesta troballa la va fer 
un dels membres de l’ADAU, Francesc Pérez Pe-
ralba, en una visita rutinària a la zona. El fòssil 
corresponia a fragments en connexió anatòmica 
d’un esquelet de petita mida envoltat per restes de 
closques d’ou. La mida de l’esquelet i la presència 
dels fragments de closques d’ou va fer pensar en 
un primer moment en la possibilitat de la pre-
sència d’una cria de sauròpode, o bé en un petit 
depredador en busca d’ous o pollets de dinosau-
re. Davant de la importància de la troballa es va 
demanar una actuació preventiva que es va fer a 
finals del mes de maig del mateix any.

Com que el fòssil es trobava en un sediment 
de característiques similars al del niu de sauròpo-
de de Pinyes, es va optar per utilitzar la mateixa 
metodologia del ciment expansiu. El procés va 
ser similar al ja comentat amb la diferència prin-

cipal que aquest cop la mida màxima del bloc era 
d’aproximadament 80 cm de diàmetre, és a dir 
un bloc molt més fàcil de treballar i transpor-
tar. Finalment es van fer un total de 18 forats al 
voltant de la peça que es van omplir de ciment 
expansiu. Un factor molt important amb relació 
a l’efectivitat del ciment expansiu és la tempera-
tura: amb temperatures extremes (molt altes o 
baixes) el temps necessari per assolir la màxima 
força de ruptura augmenta de forma conside-
rable. Les condicions meteorològiques durant 
l’excavació es van mantenir molt adverses, amb 
temperatures anormalment baixes per a l’època. 
Aquest fet va retardar molt l’extracció del bloc 
que ja estava embolcallat per una gruixuda capa 
de guix, de forma que es va deixar una nit més 
a l’espera d’una separació completa del bloc a la 
seva base, evitant fer percussió sobre un fòssil tan 
delicat. Malauradament, l’endemà, algú havia ro-
bat el fòssil en el transcurs de la nit. Gràcies a la 
ràpida actuació de la Brigada de Patrimoni dels 
Mossos d’Esquadra el fòssil va poder ser recu-
perat un mes després tot i que amb greus des-
perfectes.

Resultats científics

En el decurs d’aquests darrers 10 anys de tre-
balls de camp i recerca científica s’ha fet un gran 
avanç en el coneixement geològic i paleontològic 
dels jaciments amb ous de dinosaure de Coll 
de Nargó. Pel que fa al coneixement general de 
la riquesa i la diversitat d’ous de dinosaure cal 
destacar la publicació ‘‘Dinosaur eggs in the 
Upper Cretaceous of the Coll de Nargó area, 
Lleida province, south-central Pyrenees, Spain: 
Oodiversity, biostratigraphy and their implicati-
ons’’ (Sellés et al., 2013), un resum dels resultats 
obtinguts pels dos equips científics que han tre-
ballat a la zona en els darrers anys (UB-ICP). Un 
total de més de 30 nivells amb ous o fragments 
d’ous, repartits en 370 metres de potència de se-
diments de la Formació Tremp. Aquests nivells 
han aportat uns 75 jaciments, principalment en 
la zona de Mas de Pinyes. El grau de diversitat 
és molt gran en aquesta zona, on s’han descrit 
quatre ooespècies diferents: Megaloollithus au-
reliensis, Megaloolithus siruguei, Megaloolithus 
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cf. baghensis i Cairanoolithus cf. roussetensis. 
Aquest darrer oogènere, Cairanoolithus, se cita 
per primera vegada fora de Franca, on estava 
classificat com a endèmic per a aquella zona. A 
més a més, un treball recent (Sellés, Galobart, 
2015) presenta un estudi sobre aquest oogène-
re, tradicionalment emparentat amb l’oogènere 
Megaloolithus, produït per dinosaures titano-
saures. Un estudi detallat de l’estructura de la 
closca de Cairanoolithus ha permès als autors 
del treball de diferenciar una nova ovofamília: 
Cairanoolithidae, diferent de la Megaloolithidae 
on tradicionalment s’havia inclòs aquest oogè-
nere i, el que és més rellevant, situar-lo filoge-
nèticament proper als ootàxons de dinosaures 
ornitòpodes. Així, i tot i que no s’ha trobat cap 
embrió associat a aquest tipus d’ou, segons les 
característiques microestructurals, els resultats 
filogenètics i també l’anatomia comparada, els 
autors proposen per a aquests ous una possible 
afinitat amb els dinosaures cuirassats o nodo-
saures.

Però potser la major aportació científica que 
s’ha fet fins al moment a partir dels jaciments 
amb ous de dinosaure de Coll de Nargó corres-
pon al coneixement del comportament nidifi-
cador dels sauròpodes titanosaures a partir de 
les troballes dels jaciments de Mas Pinyes (Vila 
et al., 2010 i Vila et al., 2013). En el primer dels 
treballs (Vila et al., 2010) es donaven a conèixer 
els nous jaciments de Pinyes i es descrivia la me-
todologia d’excavació i la cartografia que va per-
metre demostrar que els ous de dinosaure van 
ser dipositats en unes depressions poc profun-
des en forma de bol i que a més a més, tenint en 
compte el gran nombre de porus presents en les 
closques de dinosaure, aquests van ser enterrats 
dins del sediment. En el segon article (Vila et 
al., 2013), es fa un treball més detallat, amb un 
modelatge en tres dimensions de la morfologia 
de les postes. S’estableix una mida de posta entre 
els 20 i 28 ous, que es dipositaven en tres nivells 
en un forat fet pel mateix dinosaure productor. 
La hipòtesis de treball dels autors de l’article és 
que el dinosaure, abans de pondre els ous, feia 
un solc poc profund en un sediment tou on hi 
dipositava els ous i els tornava a tapar amb l’ob-

jectiu d’obtenir la temperatura adient perquè 
s’hi desenvolupessin els embrions. Amb aquest 
treball també es prova de demostrar que anteri-
ors models de postes d’ous localitzats i estudiats 
a Europa i l’Índia corresponien, en realitat, a 
postes incompletes o erosionades de dinosaures 
sauròpodes.

  La divulgació

Un dels interessos principals dels autors d’aquest 
article ha estat la conservació i divulgació del 
patrimoni en el territori. Si bé de forma habitual 
hi ha hagut una recuperació patrimonial, ja si-
gui arqueològica o paleontològica, que consistia 
a preservar els objectes o fòssils en institucions 
que es trobaven centralitzades a Barcelona i co-
marques adjacents, aquest fet ha anat canviant 
amb el temps i, de forma coincident, tant des 
d’ADAU com des del Grup de Recerca del Meso-
zoic de l’ICP s’ha potenciat el territori com a lloc 
de preservació i divulgació del patrimoni fossi-
lífer. Així, i tenint com a museu de referència 
el Museu de la Conca Dellà, a Isona, com a lloc 
de dipòsit definitiu dels fòssils de les comarques 
del Pallars Jussà i l’Alt Urgell, s’ha provat de dis-
senyar una estratègia divulgativa que, sota el 
paraigua de la marca Dinosaures dels Pirineus, 
vol portar els museus al Prepirineu. Malaura-
dament, hem de constatar aquí la lentitud i la 
dificultat d’una proposta que volia convertir les 
localitats d’Isona, Coll de Nargó i Fumanya, en-
tre altres, en els aparadors d’un Museu dels Di-
nosaures del Pirineu que permetés mostrar un 
patrimoni únic a Catalunya i referent científic 
mundial. Aquest projecte es va iniciar l’any 2001 
i catorze anys després continua sent un projecte 
que només sembla caminar gràcies a l’empen-
ta de determinades persones i institucions que 
creuen encara en el territori i que lluiten contra 
el desinterès d’alguns organismes i les rivalitats 
polítiques. Malgrat tots els entrebancs, com pot 
ser la quasi desaparició del Museu de la Conca 
Dellà o la paràlisi del centre expositiu de Fu-
manya (Berguedà), s’han fet unes passes molt 
significatives que volem remarcar a continuació:
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Sala exposicions Límit K/T

La sala d’exposicions Sala Límit K/T estava si-
tuada a la rectoria del poble i es va gestar amb 
l’esforç dels Amics dels Dinosaures de l’Alt Ur-
gell i l’Associació Ilerdenca de Paleontologia. 
Els components d’aquestes associacions van 
preparar els continguts de l’exposició, que es 
va muntar amb la participació dels voluntaris 
d’ambdues associacions. La sala es va obrir al 
públic a l’estiu de l’any 2005, coincidint amb 
la primera excavació programada al jaciment 
de Pinyes. Des de llavors, i fins a la construc-
ció del nou espai expositiu Dinosfera, va ser el 
referent de la divulgació dels dinosaures a Coll 
de Nargó i, per extensió, de l’Alt Urgell.

El Mirador del Cretaci

Com a complement a la sala d’exposicions Límit 
K/T s’estava treballant amb la idea de museïtzar 
una zona a l’aire lliure on el visitant pogués veu-
re exemples de fossilització tal com les trobem 
al camp. Per això, des del grup ADAU es trià un 
punt que es troba molt a la vora del jaciment de 
Pinyes i es condicionà amb una sèrie de camins 
per visitar els diferents fòssils que es troben en 
aquell indret: diverses acumulacions amb ous 
de dinosaure, una zona amb possibles subtra-
ces de petjades de sauròpodes i unes fulles de 
palmeres fossilitzades. També es prepararen un 
seguit de plafons explicatius, sota la supervisió 

dels equips de recerca de la Universitat de Bar-
celona i de l’ICP. Aquesta zona s’inaugurà el 3 
de juliol de 2008. Malauradament, a principis de 
l’any 2015 aquest indret va tornar a ser objecte 
d’un acte vandàlic, amb la destrucció total de les 
restes d’ous que s’hi conservaren i que eren un 
reclam pel visitant interesat en el coneixement 
de la paleontologia.

Dinosfera

L’Ajuntament de Coll de Nargó es va implicar 
sense reserves en la divulgació paleontològica i, 
juntament amb el grup ADAU i el Consell Co-
marcal de l’Alt Urgell va crear el consorci Pa-
leontologia i Entorn, que tenia com a objectiu 
potenciar la divulgació dels dinosaures a Coll 
de Nargó. Els anys 2010 i 2011 es va construir 
el nou edifici que havia d’acollir Dinosfera, 
que havia de ser una exposició completament 
nova, basada en el que sabem de la reproducció 
dels dinosaures. El 25 de juliol de 2012 es va 
inaugurar l’edifici aprofitant l’exposició de la 
Sala Límit K/T a la qual s’afegí la posta d’ous 
de dinosaure i un audiovisual que és comú a 
tots els centres de divulgació de dinosaures del 
Pirineu.

L’any 2014 es va portar, amb gran èxit de pú-
blic, l’exposició ‘‘Eclosió del passat: ous i cries 
de dinosaures’’, una producció de Gondwana 
Studio, que mostra rèpliques dels principals 
fòssils relacionats amb la reproducció dels di-

Figura 6. La sala Dinosfera va 
acollir, durant l’any 2014, l’exposició 
itinerant ‘‘Eclosió del passat: ous i 
cries de dinosaures’’, amb gran èxit 
de públic
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nosaures i que és el complement ideal al gran 
niu ja restaurat de Pinyes que es troba a l’espai 
Dinosfera. Un cop acabada l’exposició temporal, 
al setembre de 2014, l’espai Dinosfera va quedar 
buit a l’espera de la nova museografia, centrada 
també en la reproducció dels dinosaures, que es 
va inaugurar el març de l’any 2015.

  Conclusions

El terme municipal de Coll de Nargó conté la 
major concentració d’ous de dinosaure de Ca-
talunya i està esdevenint un punt de referèn-
cia mundial en l’estudi de la reproducció dels 
dinosaures. Si bé la riquesa paleontològica es 
coneix des de fa més de 50 anys, no ha estat 
fins a aquesta darrera dècada que s’ha donat 
un poderós impuls tant a la recerca com a la 
divulgació paleontològiques.
Diversos treballs científics, publicats en les 
principals revistes d’àmbits paleontològic i 
geològic han situat Coll de Nargó en el centre 
de la recerca sobre ous de dinosaure i l’esforç 
de grups d’aficionats i algunes institucions han 
permès tirar endavant un projecte divulgatiu 
que ha de permetre als aficionats i al públic en 
general conèixer la riquesa fossilífera d’aquest 
municipi.
Una de les repercussions més importants de la 
recerca i la divulgació ha estat l’impacte eco-
nòmic i social tant en l’àmbit local com en el 
comarcal, que s’ha aconseguit gràcies a l’in-
crement de visites al municipi, que han passat 
de 500 visitants anuals en el museu Límit KT 
a més de 8.000 en el museu Dinosfera. 

  Agraïments

Els autors volen agrair la col·laboració a tots 
els participants en les campanyes de prospec-
ció i excavació que s’han desenvolupat durant 
aquests anys. El treball de camp no hauria es-
tat possible sense la participació de voluntaris, 
estudiants i científics que han vetllat per la re-
cuperació del patrimoni. Els treballs de camp 
s’han pogut dur a terme gràcies a les subvenci-

ons del Departament de Cultura de la Genera-
litat de Catalunya, els projectes de recerca del 
Ministeri d’Innovació i Ciència i de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs.
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Santa Creu de Rodes. 
Un poble medieval a la serra de Verdera
Montserrat Mataró i Pladelasala*,***, Imma Ollich i Castanyer**,***,
Anna Maria Puig i Griessenberger***

El jaciment de Santa Creu, situat a 540 metres 
sobre el nivell del mar, es troba al municipi del 
Port de la Selva (Alt Empordà) i forma part del 
conjunt monumental de la serra de Rodes, jun-
tament amb el monestir de Sant Pere i el castell 
de Sant Salvador o de Verdera (Fig. 1), un exem-
ple únic a Catalunya de fossilització de l’estruc-
tura del poblament medieval i de l’ordre de la 
societat feudal: oratores, bellatores, laboratores.

Des del 2006 es porten a terme excavacions 
arqueològiques programades dins la línia de 
recerca sobre Hàbitat fortificat i altres formes 
d’assentament a la Catalunya medieval, progra-
mada pel Departament d’Història Medieval, 
Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de 
Barcelona en conveni amb el Museu d’Història 
de Catalunya/Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural i amb el suport institucional i logístic 
del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya i l’Ajuntament del Port de la Selva.

Amb anterioritat s’havien fet diversos tre-
balls, els primers en la dècada dels anys setanta 

del segle xx mitjançant l’execució del Proyecto 
de carretera a San Pedro de Rodas. Recuperación 
del entorno de la ermita de Santa Elena de Rodas 
promogut pel Ministeri d’Educació –Direcció 
General de Belles Arts– i el Servei de l’Estat de 
Defensa del Patrimoni Artístic Nacional. Aquest 
projecte, redactat per l’arquitecte Jaume Casas, 
va comportar la recuperació de l’antic camí, el 
desenrunament, la recuperació i consolidació 
de les dues torres portal, la reconstrucció del 
coronament final del campanar, l’alliberament 
del voltant de l’església mitjançant un rebaix 
de terres amb la finalitat d’evitar que es pogués 
accedir a la teulada de l’edifici, i el rebaix de 
tota la plaça de l’església fins a les façanes de les 
primeres cases que l’envolten per la banda oest i 
sud, treballs que van permetre localitzar diver-
ses tombes i alguna sitja, a més de proporcionar 
material abundant.

El final de la dècada dels anys vuitanta del 
segle passat marca l’inici d’una nova etapa. El 
1989 la Direcció General del Patrimoni Cultu-

   *   Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

  ** Departament d’Història Medieval de la Universitat de Barcelona

*** GRAMP-UB
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ral inicia un programa ampli que té com a ob-
jectiu l’estudi global del monestir de Sant Pere 
i inclou, dins d’aquest programa, la intervenció 
a l’església de Santa Helena. 

L’excavació del temple, feta durant els anys 
1989 i 1991, va permetre establir l’evolució de 
l’edifici i obtenir la informació necessària per 
a la redacció del Projecte bàsic i d’execució per 

a la restauració de l’església parroquial de Sant 
Pere de Rodes, el qual fou executat i finalitzat 
en els anys 1991 i 1992 

Els treballs que s’han fet dins la línia de re-
cerca iniciada el 2006, a la qual ens hem referit, 
s’han centrat en els barris de cases situades al 
sud i a l’oest de l’església i ens permeten diferen-
ciar diverses fases d’ocupació al llarg de 5 segles.

Figura 1. Situació geogràfica de Santa Creu (base cartogràfica ICC, foto Aerimatge)

  El cementiri de tombes 
antropomorfes

La primera ocupació de la qual tenim cons-
tància correspon a un cementiri de tombes 
tallades a la roca, de forma antropomorfa més 
o menys definida segons la duresa del substrat 
rocós (Fig. 2). La majoria estan orientades est-
oest, mentre que les que estan en sentit nord-
sud són menys nombroses. Els individus hi són 
sebollits en decúbit supí i es conserven en mal 
estat a causa de l’acidesa del terreny i, sobretot, 

pel fet que la major part d’aquestes estructures, 
llevat d’un reduït grup situat a l’extrem més 
occidental de l’àrea excavada a dia d’avui, no 
conserven les lloses de coberta que són apro-
fitades per bastir les cases que, en una segona 
fase d’ocupació, s’hi construeixen al damunt. 
Per aquesta mateixa raó, la visió que tenim de 
la necròpolis és parcial i incompleta, l’ocupació 
successiva del lloc ha estat la causa de la de-
saparició d’una part important de les tombes 
que, en origen, devien formar una extensa àrea 
de cementiri.
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L’anàlisi de carboni 14 d’un dels individus 
excavats proporciona una datació de 980+30 
BP, la qual cosa ens permet afirmar que aquest 
cementiri està en ús, almenys, fins al segle x. El 
nombre de tombes excavades que han conservat 
restes humanes és, de moment, massa reduït per 
inferir aspectes poblacionals si bé es determi-
na la predominança d’una població adulta en 
la qual són representats els dos sexes, i on els 
individus infantils hi són poc representats.

L’existència d’aquestes tombes s’ha de relaci-
onar, sens dubte, amb l’església de Santa Creu 
que, tot i aparèixer esmentada per primer cop 
el 974 com una propietat del monestir de Sant 
Pere de Rodes, devia existir ja abans aprofitant 
una antiga torre de vigia convertida en campa-
nar. Ara bé, les restes conservades del cemen-
tiri, del qual hem pogut excavar una vintena 
de tombes, no ens permeten afirmar, per ara, 
si els enterraments corresponen als habitants 

d’un llogaret o vilar proper que no es devia 
conservar o que encara no ha estat localitzat, 
o bé si els individus inhumats provenen dels 
masos del voltant i, per tant, es tracta d’un po-
blament rural dispers.

  Els primers indicis d’hàbitat 

Les primeres estructures d’hàbitat es cons-
trueixen sobre el lloc ocupat pel cementiri. El 
canvi d’utilització d’aquest espai podria ser 
conseqüència, com succeeix en altres llocs, de 
l’aplicació de la nova normativa general ecle-
siàstica de les Constitucions de Pau i de Treva, 
impulsades pel bisbe abat Oliba a través dels 
concilis de Toluges (1027) i de Vic (1030), que 
definí l’àrea territorial de la sagrera establint 
30 passes al voltant de l’església. No podem 
descartar que aquest espai sagrat de Santa Creu 
acollís, a partir d’aquesta data, alguns habitat-
ges en què els pagesos i els ramaders de la zona 
s’hi establissin per evitar les violències exter-
nes. Si bé no ens n’han pervingut testimonis, 
podem considerar que aquests podrien haver 
estat l’embrió fundacional del poble de Santa 
Creu. No obstant això, les primeres construc-
cions documentades arqueològicament no es 
poden fer recular abans de final del segle xii.

A la fase inicial d’hàbitat contrastada arque-
ològicament, corresponen els tipus de restes 
següents: 
•  Sòls d’ocupació, formats per nivells de terres 

compactades, disposats directament damunt 
la roca, que omplen desnivells i forats d’aques-
ta. Són estrats d’escassa potència, d’un color 
ocre, amb restes de roca disgregada, i es ca-
racteritzen per la presència dominant de ce-
ràmiques de cuita reductora, especialment de 
pasta grollera, alguns datats, per la presència 
de ceràmica decorada amb rodeta, a partir de 
mitjan segle xii i primera meitat del xiii (Fig. 
3), o ja dins del segle xiii, per la presència de 
pisa arcaica de Barcelona (Fig. 4).

•  Fonaments de parets gairebé arrasades, que 
solen conservar una única filada, que són 
construïdes sense morter i no permeten de-
finir, per ara, cap edifici. 

Figura 2. Tombes antropomorfes excavades a la roca
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•  Sitges i cubetes excavades a la roca, més o 
menys ben conservades, moltes de les quals 
rebaixades per construir les estances de les 
fases posteriors. En la majoria de casos, les 
sitges estan amortitzades dins del mateix 
període, amb materials ceràmics de cuita 
reductora. La funció de les cubetes és menys 
evident, tot i que, en alguns casos, la rube-
facció de la roca en què han estat tallades 
sembla indicar una clara relació amb el foc 
que podria correspondre a un treball artesà.

•  I finalment, forats de pal excavats a la roca, 
alguns dels quals presenten pedres de falca; 
són difícils d’interpretar, malgrat que potser 
devien formar part d’estructures complexes 
que no s’han conservat.
La mala conservació de les restes d’aquest 

moment i la seva dispersió en el subsòl no per-
meten conèixer ni l’extensió ni la distribució i 
l’organització del poble en la seva fase inicial. 
Ara bé, atès que les troballes no sobrepassen 
el perímetre que defineixen les dues torres 
portal, les quals considerem que corresponen 

al moment inicial de la població, hem de su-
posar que aquest nucli devia quedar clos dins 
d’aquest recinte. Les torres, amb elements de 
defensa clars, com són les espitlleres i l’encaix 
pel rastell, devien formar part d’una fortifica-
ció que encara no hem acabat de resoldre si es-
tava construïda amb material perible o bé amb 
pedra, estructura que no s’ha conservat. En el 
seu interior devia destacar com a edifici prin-
cipal l’església, consagrada l’any 1113, ampliada 
amb la incorporació d’un transsepte i un absis 
carrat, i convertida, ara ja, en parròquia.

  Els habitatges dels segles xiii-xiv

A partir de la segona meitat del segle xiii, i coin-
cidint amb un fenomen d’expansió demogràfica 
i urbanística general a Catalunya i Europa, el 
poble de Santa Creu creix i se n’estabilitza el nu-
cli urbà. Corresponen a aquest període un seguit 
d’habitatges, organitzats al voltant de l’església, 
que semblen ser el resultat d’una parcel·lació 

Figura 3. Conjunt de ceràmica grisa decorada amb rodeta (segle xii)
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urbana premeditada. Aquests edificis responen 
a un patró d’assentament de mòduls arquitec-
tònics rectangulars que amiden uns 6/7 m de 
llargada per uns 3 m d’amplada (Fig. 5), que 
hem detectat en les darreres campanyes d’exca-
vació. Són construccions adaptades al desnivell 
del terreny, que combinen el retall de la roca 
amb l’aixecament de parets de pedra unida amb 
fang, sense morter. En desconeixem la distri-
bució interna així com la part aèria, atès que 
és modificada, o fins i tot arrasada, per cons-
truccions posteriors; per aquesta mateixa raó 
desconeixem si disposaven d’un pis superior i 
quin era el tipus de coberta.

Aquestes construccions s’edifiquen al voltant 
de la plaça, a la qual tenen accés i que, situada 
davant del temple, esdevé un lloc de mercat ja 
des del segle xiii. En aquest sentit, cal ressaltar 
la funció dels dos portals com a lloc de con-

trol d’arribada i sortida tant de persones com 
de mercaderies. Aquests dos portals emmar-
quen, doncs, l’eix de circulació principal, que 
es mantindrà fins al moment d’abandonament 
del poble. La situació dels carrers secundaris 
dins la trama urbanística que es correspon amb 
aquesta parcel·lació de l’espai no la coneixem si 
bé és probable que, igual que el carrer principal, 
també es fossilitzin i perdurin.

En aquest moment, la zona de cementiri, 
format ara ja per tombes en caixes de lloses, 
ha estat plenament desplaçada cap a la zona de 
la capçalera de l’església.

La plena ocupació del lloc en els segles xiii-xiv 
queda reflectida pel material arqueològic recu-
perat. En els atuells d’ús domèstic, la producció 
principal és la ceràmica catalana decorada en 
verd i manganès, i en menys quantitat la de pro-
ducció valenciana, acompanyada de vidrada mo-

Figura. 4 Exemplars de pisa arcaica de Barcelona (segle xiii) 
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nocroma i de cuina (Fig. 6/7/8). Aquest material 
és especialment abundant en les cases situades 

prop de la porta nord del poble. També en són 
testimoni diverses peces monetàries (Fig. 9). 

Figura. 5 Proposta de parcel·lació urbana per als habitatges dels segles XIII-XIV, en trama 
grisa

Figura. 6 Ceràmica catalana decorada en verd i manganès
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Figura. 7 Ceràmica valenciana i catalana decorada en verd i manganès
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Figura. 8 Ceràmica valenciana decorada en blau de cobalt
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  El poble del segle xv, 
remodelació urbana i 
abandonament

A Santa Creu discernir i establir amb claredat 
l’evolució arquitectònica dels edificis esdevé 
una tasca complexa per les escasses relacions 
estratigràfiques entre els nivells d’ocupació i 
amortització i les estructures, així com per la 
manca de rasa de fonamentació dels murs. No 
obstant això, disposem de testimonis suficients 
per considerar que a partir de la primera mei-
tat del segle xv es produeix una remodelació 
urbana, reflex, possiblement, d’una activitat 
econòmica que comporta la compravenda de 
terrenys i de propietats. Es defineixen en aquest 
moment nous habitatges que multipliquen la 
superfície dels precedents i que perduraran fins 
que el poble s’abandoni. 

En aquest sentit, Santa Creu de Rodes esde-
vé un cas singular per la seva ocupació conti-
nuada fins al segle xv, fet que el diferencia de 
la majoria de pobles de muntanya situats a la 
Catalunya Vella que experimenten un despo-
blament generalitzat a partir del segle xiv. 

Fins a dia d’avui hem excavat 7 edificis, situ-
ats al sud i a l’oest de l’església, que hem definit, 

Figura. 9 Conjunt de monedes datades dels segles xiii-xiv

de forma teòrica, com a sectors, és a dir unitats 
arquitectòniques construïdes i individualitza-
bles, que poden estar compartimentades en 
diferents àmbits. (Fig. 10)

  Les cases al sud de la plaça

La documentació d’aquest període i concreta-
ment el capbreu de la Cellereria del monestir 
de Sant Pere de Rodes, datat entre 1420 i 1429, 
permet identificar el barri de cases situat al sud 
de l’església amb el raval dit Sa Petja (Plujà, 
Masmartí, 2013: 52-53). En aquesta part del 
poble s’identifiquen 2 grans edificis, els sectors 
5 i 6, separats per un carrer que, de nord a sud, 
comunica la zona de migdia de l’església amb 
el vial principal. Aquest carrer devia tancar-se 
deixant la vila closa per aquesta banda, tal i 
com mostren les pollegueres i els forats de bar-
ralleba practicats en els murs de les cases que 
el delimiten. 

El sector 5, situat ran de la porta sud del po-
ble, és un gran edifici que ocupa un lloc desta-
cat prop de l’església. (Fig. 11) Té una superfície 
d’uns 130 m2, compartimentada en 4 estances, 
que han sofert diverses remodelacions. S’adap-
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ta al desnivell del terreny molt pronunciat en 
direcció al sud de manera que té accés directe 
a la plaça i al carrer principal. Les estances si-
tuades a la cota de terreny més baixa tenen ac-
cés al carrer i podrien correspondre a zona de 
magatzem –si hem de jutjar per la poca altura 
de l’arc de mig punt que s’ha conservat i que 
és poc practicable– o a cort de bestiar, possi-
bilitat que trobaria el suport de l’existència de 
l’abeurador picat a la roca que es conserva al 
peu del portal sud. 

Figura. 10 Planta dels habitatges que corresponen al segle xv

A les estances que se situen a la cota de terreny 
més alta i que comuniquen amb la plaça, diversos 
elements arquitectònics fan evident l’existència 
d’un segon pis que no s’ha conservat. Ens refe-
rim, bàsicament, a una escala i a diverses mèn-
sules, estructures que devien servir de suport a 
l’empostissat del pis superior. La presència de 
restes escadusseres d’argamassa sembla indicar 
que hi havia un paviment de calç. 

En una de les estances destaca una filera de 
pedres ben tallades adossada al parament sud, 



Mataró i Pladelasala, M.; Ollich i Castanyer, I; Puig i Griessenberger, A. M. • Santa Creu de Rodes 258

a mode de banc corregut, que sembla corres-
pondre al suport d’una estructura, possible-
ment de fusta, de la qual no queden restes, 
però que podria haver servit de base per col-
locar bótes de vi, fet que l’estudi documental 
que avui es troba en curs sembla confirmar.

A la mateixa estança cal remarcar, també, 
la trobada de dos elements destacats que do-
nen suport a la possible funció d’aquest espai 
com a taverna o botiga per a la venda al detall 
d’aquesta casa. Ens referim a un getó d’origen 
francès, del tipus que es coneix com del castell 
tornès, de Tournai, que es fabrica de mane-
ra industrial al segle xv i té una difusió molt 
àmplia. Es tracta d’una peça monetiforme, 
sense valor monetari, que servia per facilitar 
els càlculs aritmètics, d’acord amb els princi-
pis de l’àbac, que s’utilitzava sobre una tauleta 
anomenada comptoir. L’altra troballa, dins la 
mateixa estança, correspon a un conjunt de 5 
mesures de ceràmica que foren localitzades ran 
del mur nord. Són peces fetes amb ceràmica 

comuna de pasta oxidada, sense aplicació de 
vidrat, tres de les quals porten marques gra-
fitades en sec a la part superior del cos, prop 
de la vora i agrupades de 2 en 2. Aquests gra-
fits tenen la forma d’una F barrada, que mira 
tant a la dreta com a l’esquerra. Aquestes pe-
ces semblen correspondre a mesures per a vi, 
que segueixen el patró del mercat de Castelló 
d’Empúries, concretament el petricó (200 cl), 
el mig porró (400 cl) i el porró (800 cl). No 
obstant això, cal tenir en compte també la 
possibilitat que es tracti de mesures censals i 
que en aquest cas la casa fos el lloc on es fessin 
els pagaments corresponents (Mataró, Ollich, 
Puig, 2010-2011). 

L’altre edifici que forma part del raval de Sa 
Petja és el que hem anomenat sector 6 (Fig. 
12). Es tracta d’un habitatge d’uns 100 m2, 
compartimentat en 5 estances i amb accés al 
carrer principal que travessa el poble en sentit 
nord-sud, el qual discorre entre les dues torres 
portal dites portal de Baix (la sud) i portal de 

Figura. 11 Vista general de la casa del sector 5, dins del raval de Sa Petja, a tocar del portal sud
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Dalt o portal d’Allà (la nord), segons el capbreu 
esmentat de la Cellereria.

Desconeixem si l’edifici tenia un pis supe-
rior ja que els murs conserven poca alçària, 
però sí que constatem un nombre important 
de reformes en els seus paraments, que es ma-
terialitzen en obertures i tapiats de portes, i 

que interpretem com el resultat de transacci-
ons de compravenda o de problemes d’estabi-
litat estructural. En aquest sentit destaquem 
la gran concentració de carbons i de terra 
termoalterada de les estances de llevant, que 
podria ser conseqüència d’un incendi de part 
de l’edifici. 

Figura. 12 Vista general de la casa del sector 6, dins del raval de Sa Petja, al sud de l’església

  Les cases a l’oest de la plaça

Les cases situades en aquest costat de plaça, 
en l’espai comprès entre els dos portals, són 
també edificis d’una superfície considerable. 

El sector 4 (Fig. 13), de 120 m2, s’adapta al 
desnivell pronunciat que fa el terreny cap a lle-
vant i té accés a plaça així com a un dels carrers 
secundaris, orientat est-oest, que des del carrer 
principal porta a la part més alta del poble. El 
desnivell del terreny facilita la construcció d’un 
pis superior a la banda oest, de manera que 
l’estança més occidental de la casa se situa a 
una cota d’aproximadament 2 m per sobre del 
nivell de circulació de la resta d’habitacions. 
Aquesta estança es construeix sobre un potent 
nivell de sediment estèril aportat que amor-

titza diversos estrats antròpics de la primera 
fase d’hàbitat, els quals proporcionen materials 
ceràmics del segle xii. Aquests materials també 
es localitzen en alguns punts de les altres es-
tances, sempre damunt la roca, i no és possible 
associar-los a un cos arquitectònic primerenc 
ben definit. No obstant això, no podem des-
cartar la possibilitat que l’edifici del segle xv 
remodeli i integri alguns murs de l’habitatge 
primigeni. 

De fet, tal i com el percebem avui, el sec-
tor 4 és un edifici on observem un seguit de 
reformes arquitectòniques que ens permeten 
parlar de diverses fases constructives, difícils 
de datar per la manca de materials arqueolò-
gics directament associats. Algunes d’aques-
tes reformes són causades, possiblement, per 
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la inestabilitat dels murs construïts amb pedra 
enganxada amb fang i, de forma generalitzada, 
sense rasa de fonamentació. No obstant això, la 
planta i l’estructura d’aquest edifici sembla que 
no varien gaire al llarg dels anys en què s’utilit-
za; es tracta, doncs, d’unes modificacions que 
l’afecten de forma puntual sense variar la seva 
distribució interna.

L’edifici s’estructura, com ja hem comentat, 
en dues plantes. Els elements estructurals que 
ens permeten distingir l’existència d’un pis són 
l’escala de tres graons adossada a la cantonada 
sud-est d’una de les estances de la planta bai-
xa, el pilar situat al centre d’aquesta mateixa 
estança i les mènsules conservades a la cambra 
situada a la cantonada nord-oest de l’habitatge 
on és necessari rebaixar un metre la roca per 
tal d’aconseguir el mateix pla de circulació de 
la resta de cambres. 

El pis superior l’ocupa, com ja s’ha apuntat, la 
cambra més occidental de l’habitatge. Aquesta 
és la peça més complexa de la casa, amb una 

sèrie d’elements conservats que permeten iden-
tificar-la com una possible cuina. Al centre de 
l’habitació se situa la llar de foc, una estructura 
de forma quadrangular, delimitada per lloses 
d’esquist clavades en el sòl d’ocupació i amb so-
lera de lloses també d’esquist. Al seu voltant es 
conserva un nivell de cendres i carbons impor-
tant que hem de posar en relació amb l’atiador 
de ferro localitzat a poca distància de la llar. Al 
parament nord s’hi adossa una estructura cor-
reguda que en el seu extrem oriental presenta 
un petit espai de 80 x 50 cm, delimitat per l’an-
gle dels murs nord i est de l’estança i per dues 
lloses clavades verticalment en el sòl d’ocupació. 
El conjunt de l’estructura és cobert amb 4 capes 
de teules. La seva relació amb el foc i amb la 
manipulació d’aliments es fa evident per la im-
portant quantitat de carbons i d’escates de peix 
que s’hi han recuperat. Destaquem que una de 
les peces ceràmiques localitzades en aquest es-
pai és precisament un plat ceràmic decorat amb 
manganès i que representa la figura d’un peix. 

Figura. 13 Vista aèria de la casa del sector 4
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Aquesta ceràmica que podem datar del segle xiv 
s’acompanya d’altres un xic més modernes que 
ens porten al segle xv. Finalment, en el para-
ment oest de l’estança s’identifiquen 4 fornícu-
les, estructures que definim i interpretem com 
a armariets amb una clara funció domèstica.

Al nord del sector 4 hem identificat dos al-
tres edificis que hem anomenat sectors 2 i 10. 
Aquí l’estructura arquitectònica que perviu 
fins a final del segle xv s’assenta, en bona part, 
sobre les parets d’habitatges construïts a par-
tir de la segona meitat del segle xiii, moment 
en què, tal com hem comentat, es defineix la 
primera trama urbana coneguda.

En el cas del sector 2 les parets d’aquest mo-
ment anterior, que es concreten en 3 mòduls 
orientats est-oest, resten gairebé del tot dem-
peus i es mantenen fins a l’abandonament del 
poble. Desconeixem si aquests mòduls primi-
genis disposaven d’un pis superior atesa la re-
estructuració que es produeix en el segle xv, la 

qual provoca que la llargada de 2 dels 3 mòduls 
es redueixi, aproximadament, fins a un terç per 
la banda oest, mentre que la façana est resta 
intacta. La remodelació del segle xv afecta 
també l’interior de l’habitatge, amb l’obertu-
ra de noves portes, la construcció d’una canal 
de recollida d’aigües (Fig. 14) i la instal·lació 
d’un terrabastall adossat en el parament oest 
de la cambra més septentrional. La part dels 
àmbits empetitits és ocupada, en aquests mo-
ments, per la casa que anomenem sector 10.

El sector 10 és un habitatge amb accés molt 
probablement per la banda sud, des del car-
rer que comunica la part alta del poble amb 
la plaça, tot i que encara no ha estat localitzat. 
Està format per una gran estança amb un ves-
tíbul en el qual trobem una estructura amb 
restes de combustió que resta pendent d’exca-
vació i, per aquesta raó, de difícil interpreta-
ció (Fig. 15); els propers treballs ens hauran 
de permetre concretar si es tracta d’un forn o 

Figura. 14 Detall de l’àmbit central del sector 2, amb entrada des de la plaça, amb la canal per a la recollida 
d’aigües brutes i pluvials
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d’una possible llar. Destaquem en aquest ha-
bitatge un nivell que sembla correspondre a 
un incendi i que, possiblement, devia obligar 
a fer, en el segle xv, alguna reforma tal i com 
mostra la remunta i la superposició d’alguns 
murs. A una cota superior hi trobem encara 
una altra estança, a la part més alta de la casa, 
que es defineix com un gran espai que, atesa 
l’estratigrafia i les característiques dels murs 
perimetrals, creiem que podria correspondre 
a un hort, peça de la qual es té constància en 
la documentació del moment i que actualment 
es troba en curs d’estudi. El mur oest d’aquest 
hort sembla alinear-se amb el límit occidental 
dels habitatges construïts enfront de l’església, 
als quals els mateixos documents que hem dit 
es refereixen com els murs de la vila.

Finalment, en el barri situat prop de la porta 
nord dita portal d’Allà distingim 2 habitatges 
nomenats sectors 8 i 9 (Fig. 16). El sector 8 és 
un edifici d’uns 67 m2 compartimentat en 3 

Figura. 15 Vista de la part excavada del sector 10, amb l’estructura amb restes de combustió en primer terme

àmbits; el sector 9, contigu al 8, ocupa una su-
perfície de 63 m2 i està format per 4 estances.

Establir una seqüència evolutiva clara al 
llarg dels anys d’ocupació d’aquests espais és 
molt complex a causa de les relacions estra-
tigràfiques escasses entre els nivells d’ocupa-
ció/amortització i les estructures. No obstant 
això, les intervencions han aportat dades su-
ficients per afirmar que la reforma construc-
tiva d’aquesta zona, que es porta a terme dins 
la primera meitat del segle xv, amortitza els 
murs d’habitatges anteriors, que datem dels se-
gles xiii-xiv, de les fonamentacions dels quals 
en queda un petit testimoni en alguns punts, 
mentre que en altres sembla que queden in-
tegrats en les reformes posteriors. En tot cas, 
destaquem que el nivell d’arrasament d’aques-
ta banda del jaciment és important, especial-
ment en les estructures situades més a prop de 
la porta, sobretot en el sector 8, on l’enderroc 
dels murs arriba en molts punts fins a la roca, 



Mataró i Pladelasala, M.; Ollich i Castanyer, I; Puig i Griessenberger, A. M. • Santa Creu de Rodes 263

que fa la funció de paviment, i on algunes de 
les estances no conserven el full de la façana 
est, la qual cosa en dificulta l’estudi; per aquest 
mateix motiu, desconeixem si la casa disposa 
d’un pis o és només de planta baixa.

En el sector 9 les estructures, més ben con-
servades que en la casa veïna, són un xic més 
complexes. L’estança principal, que afronta 
amb els sectors 2/10 als quals ja hem fet refe-
rència, amb una superfície útil d’uns 34 m2, 
conserva diverses estructures que són el tes-
timoni de l’evolució arquitectònica d’aquesta 
part de l’edifici. L’accés es fa per la banda nord, 
en un primer moment a través d’una gran ar-
cada de la qual es conserven els arrencaments. 
La presència de restes d’altres dos al centre de 
l’estança, sembla indicar que hi havia una sala 

porxada, plantejament arquitectònic que can-
via en un moment del qual no podem precisar 
la cronologia, amb l’eliminació dels arcs. El 
primer porxo se substitueix per un mur en el 
qual es deixa una porta com a accés. Així ma-
teix, l’arcada que se situava al mig de l’estança 
és enderrocada i en el seu lloc es construeixen 
dos pilars que devien servir, a partir d’aquest 
moment, per sostenir el sostre o, tal vegada, un 
pis superior. Les reformes afecten també el pa-
rament sud de l’estança en el qual són evidents 
diversos tapiats. Aquest conjunt de reformes, 
que conformen l’edifici tal i com ens ha per-
vingut, són difícils de datar atesa la manca de 
relació amb nivells estratigràfics, si bé la pre-
sència de ceràmica de reflex metàl·lic valencià 
decorada amb bandes paral·leles amb aspes 

Figura. 16 Cases a tocar del portal nord o portal d’allà, on s’han diferenciat les cases dels sectors 8 i 9
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inscrites, localitzada a la rasa de fonamentació 
d’uns dels pilars, podria situar-nos dins la pri-
mera meitat del segle xv. Els nivells conservats, 
associats als murs perimetrals, aporten materi-
al que ens situa ja en un context de ple segle xv. 
A les altres estances de l’edifici es detecten es-
trats que regularitzen els desnivells de la roca, 
tots ells amb material escàs, on la presència de 
verd i manganès ens aproxima al segle xiv, la 
qual cosa podria indicar que alguns dels murs 
que les delimiten pertanyen a edificis anteriors 
que s’incorporen en la reestructuració urbana 
del segle xv que afecta totes les cases del poble 
que han estat excavades fins ara.

  Apreciacions cronològiques  
i conclusions

La grandària de les cases de Santa Creu és poc 
habitual en els jaciments d’aquest període, 
fet que ens ha portat a pensar que depassen 
la funció domèstica i que poden tenir relació 
amb el pelegrinatge que, des del segle xi fins al 
xvii, té lloc al monestir de Sant Pere de Rodes 
amb motiu dels jubileus, i que devien funci-
onar com a possibles albergs o hostatgeries 
en moments de gran afluència de peregrins. 
Ressaltem en aquest sentit el document de 
1443, conservat a l’Arxiu Diocesà de Girona, 
on s’ordena al monestir que, en temps de jubi-
leu, s’impedeixi als clergues posar paradetes al 
poble de Santa Creu i als voltants del monestir 
(Masmartí, 2009: 72).

La remodelació urbanística del segle xv, 
que es materialitza en la construcció de grans 
edificis, correspon a un moment en el qual els 
habitants de Santa Creu devien disposar d’una 
capacitat econòmica notable que els permetia, 
entre altres coses, bastir les seves taules amb 
vaixelles valencianes d’un cert luxe, pròpies 
de gent acomodada. Al costat de la ceràmica 
de cuina i de rebost, documentada en tots els 
habitatges, trobem produccions valencianes 
decorades en blau i daurat, algunes ja comunes 
a mitjan segle xv (Fig. 17), al costat d’altres en 
blau, també minoritàries (Fig. 18), acompanya-
des d’una molt abundant producció en daurat 
o reflex metàl·lic, especialment amb els motius 

dels margallons (Fig. 19) i de l’ocell estilitzat 
(Fig. 20). 

A Santa Creu destaca la uniformitat de lots 
ceràmics de reflex metàl·lic, amb dos motius 
decoratius dominants, els ja esmentats dels 
margallons o palmes inscrites dins de cercles, 
i el de l’ocell o l’àliga, traçat de forma estilitza-
da, disposat entre fulles de falguera i pinzella-
des simples. Això fa pensar en la compra d’un 
carregament d’una certa magnitud d’un ma-
teix model, que molt probablement va arribar 
al poble des d’algun dels ports principals del 
comtat, com ara els de Roses o Castelló d’Em-
púries, directament i després per terra, o bé 
per cabotatge cap algun desembarcador o port 
secundari més proper, situat potser a la costa 
del Port de la Selva. El predomini clar de cerà-
mica valenciana enfront d’una manca acusada 
de produccions catalanes posa de manifest la 
importància de València com el major centre 
ceràmic de la península en aquest període, 
amb un gran prestigi i capacitat d’exportació 
arreu de la Mediterrània.

Quant a formes s’aprecia un predomini clar 
de les escudelles, molt per damunt dels plats, 
mentre que altres tipus de formes, més grans 
o tancades, són molt residuals, fruit potser 
dels hàbits en el consum dels aliments. En 
aquest sentit, l’estudi de les restes de fauna 
marca un predomini clar del consum d’ani-
mals domèstics, especialment d’ovella, cabra, 
porc, bou i gallina, enfront d’un consum molt 
més petit d’animals salvatges. Destaca, també, 
la presència elevada i gens estranya de restes 
de peix, amb un pes important en la dieta, i la 
presència de túnids i taurons i, fins i tot, d’un 
cetaci. Aquesta dieta es complementa amb el 
consum de cereals, com l’ordi, el blat i el mill 
o panís, a més de llegums, com la fava, la llen-
tia o el pèsol, així com de la vinya, tal i com 
mostra l’anàlisi de les restes carpològiques 
recuperades.

L’estudi acurat del material ceràmic ens 
permet afirmar que el poble de Santa Creu 
s’abandona a final del segle xv. Poc després de 
l’abandonament, s’inicia el procés d’enderro-
cament dels edificis, que és ràpid a causa de 
la sostracció dels elements de coberta. Aquest 
fet, que queda reflectit en el reduït nombre de 
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Figura. 17 Plats i escudelles de ceràmica valenciana decorada en blau i daurat
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Figura. 18 Escudella valenciana decorada en blau amb el motiu corrent de les fulles radials de front, present 
al poble al costat de les d’orles de peixos
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Figura. 19 Escudelles de ceràmica valenciana decorada amb el motiu dels margallons
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Figura. 20 Escudelles de ceràmica valenciana decorades amb el motiu de l’ocell estilitzat
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fragments de teula conservats amb relació a 
l’espai de les cases, accelera també el procés de 
caiguda de l’embigat i de la part alta dels murs, 
la qual cosa afavoreix, al seu torn, la conserva-
ció dels atuells i eines d’ús quotidià que havien 
quedat en el seu interior i que apareixen, en 
gran quantitat, en els nivells d’enderroc.

L’abandonament de Santa Creu, al qual pos-
siblement es pot atribuir més d’una causa, té 
lloc en el context de la Guerra Civil Catalana 
(1462-1472), moment en què diverses pobla-
cions de la zona de l’Empordà sofreixen més 
d’un atzucac. Els habitants de Santa Creu es 
traslladen al poble de la vall i l’església, que ja 
ha perdut la condició de parròquia, passa a ser 
administrada des de la rectoria de Sant Esteve 
de la Selva de Mar. A partir d’aquest moment 
comença un llarg procés de degradació que 
acabarà amb la desaparició total del poble i la 
conversió de l’església en una ermita, encara 
utilitzada al segle xviii, coneguda en endavant 
com a Santa Helena.
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Resultats preliminars de la nova intervenció 
arqueològica a la vil·la del Pont del Treball a 
Barcelona
Daniel Alcubierre (CODEX-SCCL), Jordi Ardiaca (CODEX-SCCL), 
Pere Lluís Artigues (CODEX-SCCL), Sílvia Llobet (ABAC-Restauració)

La vil·la del Pont del Treball es localitza al bar-
ri de la Verneda i la Pau, al districte de Sant 
Martí (Barcelona, Barcelonès). La parcel·la de 
grans dimensions on es va desenvolupar la in-
tervenció, és delimitada pels carrers del Pont 
del Treball Digne, Santander i Cantàbria a l’est, 
rambla de Prim al nord i pel traçat de l’antiga 
ronda de Sant Martí a l’oest.

La vil·la fou localitzada l’any 2011 durant el 
rebaix de terreny per construir un vial segre-
gat per a vehicles i, al mateix temps, desviar el 
pont del Treball i facilitar l’inici de les obres 
de l’estació de la LAV (línia d’alta velocitat). 
Aquesta primera fase d’excavació es va fer entre 
els mesos de juliol a octubre del 2011 i es va po-
der excavar un total de 1.150 m2 de la vil·la, que 
corresponen a la pars urbana. Els resultats de 
la intervenció van quedar reflectits a la Tribu-
na d’Arqueologia de 2012 (Alcubierre, Hinojo, 
Rigo, 2012) (Alcubierre, 2012).

És durant la construcció de l’estació de la 
LAV que s’inicia una nova campanya d’inter-
venció. Aquesta campanya va ser encarregada 
i finançada per Administrador d’Infraestruc-
tures Ferroviàries (ADIF) a través de l’empre-
sa constructora de les obres UTE Estructura 
Estación Sagrera. 

L’actuació arqueològica s’inicià a l’abril del 
2012. Després d’haver-se desmuntat el pont del 
Treball es va procedir a efectuar un rebaix amb 
giratòria, es van eliminar les restes de talussos 
de la ronda de Sant Martí i del pont del Tre-
ball Digne fins arribar a una cota propera a les 
restes arqueològiques. Seguidament, amb una 
retroexcavadora, s’enretirà l’estratigrafia mo-
derna i contemporània fins a assolir les cotes 
arqueològiques desitjades. Un cop assolit aquest 
punt s’inicià l’excavació arqueològica intensiva i 
extensiva, que es perllongà fins al juny del 2014.

El total de la superfície de la vil·la delimi-
tada era de 10.423 m2, dels quals se’n van es-
gotar prop de 9.373, mentre que la resta es va 
excavar parcialment i va quedar en reserva, a 
l’espera de poder ser excavada en el moment 
que es reiniciïn les obres de la LAV. Les restes 
documentades responen a una part de la vil·la, 
ja que aquesta es perllonga a llevant fora dels 
límits de l’obra, en direcció al carrer de San-
tander. Coneixem el límit pel sud, però no pel 
nord, ja que malauradament va ser destruïda 
en algun moment anterior que desconeixem i 
algunes estructures i àmbits han quedat tallats. 
Desconeixem també els límits exactes per po-
nent, on el pendent del terreny era més elevat, 
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per la qual cosa la vil·la estava lleugerament 
terrassada. En aquesta àrea les estructures de la 
vil·la foren destruïdes en bona part per la cons-
trucció de la platja de vies de l’antiga estació de 
mercaderies de la Sagrera l’any 1920, i en que-
den principalment retalls al substrat geològic. 
Segons les dades de què disposem actualment 
creiem que la superfície aproximada de la vil·la 
era d’uns 20.000 m2. (Fig. 1)

Durant el mes d’abril del 2012 s’inicià la 
nova excavació dirigida per Francesc Anteque-
ra. Al mes de juliol del mateix any la direcció 
passà a Daniel Alcubierre i l’equip de direcció 
s’amplià al setembre de 2012 amb Jordi Ardiaca 
i Pere Lluís Artigues amb 5 tècnics de suport, 
tots de l’empresa Codex SCCL. L’equip d’ex-
cavació va anar variant, segons les necessitats 
de l’obra. En un primer moment aquest estava 
format per 8 arqueòlegs i 60 auxiliars de dues 

Figura 1. Vista aèria de la intervenció (Autor: Adif)

empreses, Codex i Atics. L’any 2013 es reduí a 
23 auxiliars i es mantingué l’equip tècnic. 

Creiem interessant destacar que s’ha pro-
cedit a mantenir el mateix sistema de docu-
mentació i registre utilitzat durant la primera 
campanya, a més de la documentació fotogrà-
fica habitual, que ha proporcionat un registre 
de més de 80.000 imatges. Totes les estructures 
aparegudes en el decurs de la intervenció es 
van documentar mitjançant tècniques de fo-
togrametria i escaneig làser, tasques efectua-
des per l’empresa Global. Aquestes tècniques 
permeten d’obtenir plantes ortofotogràfiques 
(sense deformació) de les restes, amb un grau 
elevat de detall, ja que poden assolir l’escala 
real i permeten compondre plantes molt acura-
des de cada una de les fases en què es divideix 
l’evolució del jaciment. D’altra banda, l’esca-
neig làser permet obtenir un model digital 
tridimensional de les restes, utilitzable tant en 
el procés de tractament de la informació com 
per a treballs posteriors de difusió i presentació 
dels resultats.

Els treballs d’excavació van incloure la re-
collida de mostres d’elements diferents –se-
diments, enlluïts, paviments– per fer-ne les 
analítiques corresponents. Igualment va ser 
necessària la participació d’un equip de res-
tauració, aportat per ABAC, encarregat de la 
consolidació i posterior extracció dels elements 
immobles i mobles que ho requerien i que hom 
va decidir de recuperar (mosaic, revestiments, 
pintures murals, elements arquitectònics, do-
lis, etc.), i de la seva restauració posterior.

  Context

La vil·la del Pont del Treball va ser un assenta-
ment de caràcter periurbà, situat dins de l’ager 
de la colònia de Barcino, a 5 quilòmetres del 
seu nucli urbà. La construcció de la vil·la s’ha 
de situar a finals del segle i aC, en relació amb 
la fundació de colònia de Barcino i la posterior 
organització del territori circumdant.1

1. El seu context històric i geogràfic fou àmpliament exposat en l’article de la Tribuna d’Arqueologia de l’any 2012.
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  Resultats de la intervenció

L’actuació arqueològica va posar de manifest 
una ocupació duradora i continuada d’aquest 
punt de la ciutat. Les restes més antigues se 
situen en període prehistòric. D’època ibèri-
ca són les restes més nombroses anteriors a la 
construcció de la vil·la, principalment sitges 
que es daten des del segle iii aC fins a l’època 
republicana, moment en què es documenta 
un primer assentament de caire agrícola, amb 
sitges i magatzem, que passaria a convertir-se, 
després d’un important procés constructiu, en 
una vil·la, al segle i. D’aquesta nova vil·la, se’n 
va localitzar part de la seva àrea residencial, 
pars urbana; la de treball, pars rustica, i la de 
magatzem, pars fructuaria, que s’anirà dotant 
amb el temps, ja no tan sols dels elements bà-
sics, sinó fins i tot de notables comoditats i 
destacables elements de luxe, que reforcen la 
seva funció i caràcter residencial, però sense 
oblidar la seva activitat agrícola i d’explotació 
de l’entorn, fins al seu abandonament defini-
tiu al segle vii dC. Ja en època baixmedieval i 
moderna torna a ser ocupada, però de forma 
molt puntual, fase de la qual se n’han localitzat 
algunes estructures molt escadusseres. 

  Estructures anteriors a la vil·la

Les estructures més antigues se situen en una fase 
prehistòrica localitzades en el denominat sector 
8, a ponent, el més afectat per l’antiga platja de 
vies. El conjunt està format per tres cubetes i una 

sitja. Les cubetes són totes de planta circular i 
fons pla, a l’interior de les quals s’ha recuperat 
algun fragment de sílex i fragments informes 
de ceràmica feta a mà. Del conjunt cal destacar 
la sitja, de cos cilíndric, parets rectes i fons pla, 
que va proporcionar olles de ceràmica a mà amb 
cordons aplicats amb digitalitzacions. En el fons 
d’aquesta estructura es van recuperar les restes 
humanes sense connexió anatòmica formades 
per una clavícula, un fèmur i una ròtula, que 
respondrien a una deposició secundària. 

Pel que fa a la cronologia de les estructures 
caldria situar-les en algun moment del perío-
de del bronze, sense precisar-ne més. Val a dir 
que aquest tipus d’estructures es documenten 
en altres jaciments, que les situen en el bronze 
inicial, com els de Can Roqueta (Sabadell, Va-
llès Occidental) (González et al., 1999) o Can 
Gambús (Artigues, Bravo, Hinojo, 2007). 

  Període ibèric

En aquest període tenim dues fases, la primera 
se situa a l’ibèric ple i la segona, a l’ibèric final. 
(Fig. 2)

Per a aquests dos períodes, es documenten 
principalment elements vinculats a l’explota-
ció agrària de l’entorn i a activitat artesana o de 
transformació de petita escala. La dispersió dels 
elements excavats provoca que no hi hagi relació 
física entre la majoria d’aquests. Tot i que es pot 
veure una successió d’estructures en punts con-
crets, en la majoria dels casos és difícil assignar 
els elements a una subfase concreta. 

Figura 2. Planta 
general de les 
estructures ibèriques 
(Autor: CODEX)
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Ibèric ple

Les estructures més antigues documentades 
en el sector de la vil·la responien a un petit 
assentament que cal situar en l’ibèric ple. 
Aquest està format per dues sitges, a les quals 
cal sumar, de la fase anterior, tres sitges més, 
una gran bassa i un retall indeterminat, sense 
estructures constructives associades. 

Les sitges presenten totes les mateixes carac-
terístiques. Són de grans dimensions que supe-
ren els 2,5 metres de fondària i entre 1,70 i 2,50 
m d’ample, de cos globular i fons còncau. El 
material recuperat al seu interior respon prin-
cipalment a ceràmica comuna ibèrica, àmfora 
ibèrica, àmfora ebussitana i grollera feta a mà, 
i està format per plats, tapadores olles decora-
des amb cordons incisos, digitats, o amb parets 
rugoses amb incisions i línies concèntriques. 
Destaca un fragment de campaniana A Lamb. 
31 pintada amb franges de color blanc (finals 
s. iii - principi s. ii aC) i un plat dels Tallers de 
Roses amb estampilles Lamb. 27.

Al llarg del s. iii augmentà el nombre de pe-
tits nuclis rurals, a causa de la intensificació 
de les activitats econòmiques i la recerca d’una 
productivitat més gran. Entre els exemples de 
petits nuclis, tenim el que es documenta a 
l’àrea central en les obres de nova estructura 
de l’estació de la Sagrera (Antequera, 2013), o 
els de Can Gambús 2 (Artigues, Bravo, Hinojo, 

2007). A més, aparegueren altres assentaments 
de dimensions superiors, identificats com a 
granges o llogarets, com el de Can Xercavins 
a Cerdanyola. L’excedent produït en aquests 
assentaments era controlat per les classes do-
minants que devien viure en els poblats situats 
en els turons que vertebraven i organitzaven 
l’espai. Aquest control de l’excedent devia com-
portar l’augment de camps sitges a tocar dels 
poblats per tal d’acumular-lo, tal i com s’han 
documentat a Ca n’Olivé o al Turó de la Rovi-
ra. (Francès, 2000; CRAC, 2002).

Ibèric final

Datats entre el segle ii i i aC són un total de 8 
sitges, un pou i restes d’algunes fonamentaci-
ons molt arrasades i malmeses, així com un 
conjunt de forats de pal associats a les fona-
mentacions. Aquestes fonamentacions es tro-
ben molt malmeses i estan obrades amb pedres 
de mida mitjana i petita, sense escairar i lliga-
des amb argila, i conserven una o dues filades 
de pedres. Malgrat el seu estat de conservació 
és possible establir dos possibles àmbits. És en 
un d’aquests àmbits, on malgrat l’estat d’arra-
sament, es va poder documentar una llar de 
foc de planta circular de 0,50 metres de dià-
metre formada per fragments de ceràmica a 
la base. (Fig. 3) 

Figura 3. Estructures ibèriques 
(Autor: J. Ardiaca)
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El pou se situava al sud del conjunt d’es-
tructures documentades. Era de planta rec-
tangular, però amb la boca molt més ampla i 
circular, segurament per causa de la degrada-
ció del tall. Les parets excavades en el substrat 
natural no presentaven cap mena de perforació 
o encaix que permetessin suposar que hi havia 
una escala. El seu rebliment ha proporcionat, 
entre d’altres, algun fragment de campaniana 
A i gran quantitat d’àmfora ibèrica.

Pel que fa al conjunt de sitges, es troben dis-
perses al volant de les estructures ans descrites. 
Són de cos globular amb el fons pla o còncau 
i de mides variants, que oscil·len entre l’1,30 i 
els 2 m de fondària i una amplada entre 1,34 
i 1,73 m.

Les restes documentades devien formar part 
d’un petit assentament agrícola del pla, del ti-
pus dispers. No podem oblidar que a uns 500 
metres al sud es localitzà l’any 2011 un con-
junt amb sis sitges, un pou i un fons de caba-
na de cronologia molt semblant (Antequera, 
2013: 96). Aquests petits nuclis possiblement 
els hauríem de relacionar ja amb el patró d’as-
sentament rural que comença a aparèixer amb 
el procés de romanització a partir del segle ii 
aC. Aquest tipus d’assentament devia augmen-
tar a causa d’un reassentament de la població 

indígena com a resultat de l’establiment sobre 
el territori d’una estructura cadastral romana, 
que permetia un millor registre i avaluació dels 
recursos del territori (Olesti, 1997; Arrayàs, 
2002). Aquest reassentament comportà el tras-
llat de bona part de la població dels turons a 
la plana i l’abandó d’alguns establiments de la 
plana que no foren integrats en el nou cadastre. 
(Olesti, 1997; Arrayàs, 2002)

  Primer assentament romà

En el tercer quart del segle i aC se situen les 
restes del primer assentament romà. A aquest 
moment corresponen algunes fonamentaci-
ons, àrees de conreu de vinya, basses de de-
cantació, dues sitges, un pou de maniobra de 
premsa amb restes de maquinària associada i 
una concentració de dolis ja documentada en 
la campanya del 2011. (Fig. 4)

Les fonamentacions documentades en 
aquesta fase són dues, a les quals cal sumar-ne 
una més de la campanya anterior. Es caracte-
ritzen per estar obrades amb pedres de mida 
petita i mitjana sense escairar i lligades amb 
argila, són gairebé paral·leles, amb orientació 
est-oest. De totes les estructures cal destacar la 

Figura 4. Planta general del primer assentament romà (Autor: CODEX)
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situada més al sud, de la qual s’ha documentat 
la fonamentació i part del mur i que era més 
ampla que la resta. En desconeixem la longitud 
original ja que es perllonga fora del límit de 
l’obra i de l’actuació arqueològica.

Al sud de les fonamentacions es van excavar 
3 basses de decantació i tractament d’argiles 
disposades en ela, dues orientades de nord a 
sud i la tercera perpendicular a aquestes dues 
situada al nord i orientada d’est a oest. Les bas-
ses presentaven planta rectangular i mesuraven 
9 metres de llarg per 5 de costat i estaven ex-
cavades al terra. Conservaven algunes tegula 
col·locades de cantell en el seu perímetre, que 
devien protegir i reforçar el tall i n’evitaven una 
degradació ràpida. Els fons de les diferents bas-
ses es trobaven a diferent nivell, fet que devia 
permetre la decantació de les argiles. Una de 
les basses conservava en l’extrem de ponent 
les restes d’una canalització, segurament per 

evacuar les aigües. Protegint aquesta sortida 
i formant un semicercle es van documentar 7 
forats de pal que devien conformar, amb un 
tramat de branques, com una mena de filtre 
per evitar que les argiles marxessin. (Fig. 5)

 Associada a aquestes basses i perfectament 
alineada amb elles, hi ha una canalització feta 
amb imbrex invertits, que creiem que devia ca-
nalitzar les aigües de sortida.

Basses d’aquestes característiques foren 
localitzades i excavades durant les obres de 
l’estació de la Línia 2 del metro a Badalona, 
on es localitzaren 4 basses associades a un 
complex terrisser. Les basses eren de planta 
rectangular amb tegula en el seu perímetre i 3 
de les basses estaven connectades, mitjançant 
una canalització, a una arqueta (Antequera et 
al., 2010). 

Associat a aquest conjunt tenim un pou de 
planta quadrangular de 2,40 de longitud i 2,20 

Figura 5. Detall d’una de les basses de decantació (Autor: D.Vazquez)

D.Vazquez
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d’amplada del qual s’ha assolit una fondària de 
2,80 m. Les parets presenten nombrosos forats 
d’encaixos que s’haurien de relacionar amb la 
situació de bigues o elements que devien per-
metre l’accés al seu interior. Malauradament 
no s’ha assolit una cota més baixa per qües-
tions de seguretat. 

Pel que fa a les sitges, només se’n poden 
adscriure dues a aquesta fase. Són de cos glo-
bular amb el fons còncau amb una fondària 
conservada que oscil·la entre 0,8 i 2 metres i 
una amplada entre 1,34 i 1,73. 

En una fase immediatament posterior, el 
sector de les basses s’abandona per passar a 
convertir-se en una àrea de premsatge i trac-
tament del raïm, i s’hi documenta un pou de 
maniobra i les empremtes deixades pel que cre-
iem que devia ser algun tipus de maquinària.

El pou de maniobra era un retall quadran-
gular d’1,75 x 1,70 de costat i 1,82 de fondària. 
Els diferents rebles han estat formats per argi-
les i graves i força carbons, excepte el darrer 
estrat de 0,60 cm de potència, compost ínte-
grament per còdols de mida mitjana. Aquesta 
acumulació de pedres ha estat interpretada 
com el material que devia contenir una caixa 
de contrapès (arca lapida). A tocar de la base 
del pou i sobre un estrat d’anivellació compost 
d’argiles i carbons, recolzava una pedra que ha 
estat interpretada com a part del conjunt de 
pedres que sustentaven la caixa i evitaven el 
seu contacte amb el terra. Acabada l’excavació, 
també es va poder observar com a la base del 
retall, les bandes nord i sud estaven més rebai-
xades i el centre quedava més elevat. Creiem 
que aquests rebaixos devien formar part de les 
empremtes deixades per altres pedres de sus-
tentació d’una primera arca lapida que en una 
reforma posterior van ser eliminades i que es 
regularitzà el terra.

Al nord del pou de maniobra se situa un 
retall en forma de T. Aquest retall ha estat 
interpretat com l’encaix d’algun tipus de ma-
quinària. A partir d’una biga central de secció 
rodona surten tres braços de base, a l’extrem 
dels quals s’han recuperat diversos claus que 
devien reforçar altres bigues de sustentació de 
la biga central. 

A tota l’àrea sud es documentaren nombro-
ses rases de vinya de planta rectangular for-
mant diverses alineacions. Abandonada l’àrea 
de conreu es construeix un petit forn, el qual 
ens ha arribat molt arrasat de manera que no 
en podem establir la tipologia.

Al nord-oest del jaciment es documentà un 
segon forn molt arrasat. Aquest era de planta 
circular i conservava les restes de dos pilars 
centrals que devien sustentar la graella. A la 
bada sud es devia localitzar el praefurnium i la 
zona de treball.

A ponent d’aquestes estructures se situa-
va una gran bassa de 17 metres de diàmetre. 
Aquesta bassa presenta una planta lleugera-
ment el·lipsoïdal i un fort pendent vers el sud, 
on a l’àrea més profunda, de 2,5 metres, s’han 
excavat nombrosos nivells de llims fet que con-
firma la presència continuada d’aigües. Cal es-
mentar que en la fase immediatament poste-
rior es documentaren diverses canalitzacions 
que aportaven l’aigua de pluja cap a aquesta 
bassa. Cal destacar dues particularitats docu-
mentades a l’interior de la bassa: la primera, 
que la banda nord aparegué completament 
pavimentada amb terra piconada i graves. La 
segona, que al límit sud-est es documentaren 
quatre forats de pal que han estat interpretats 
com la base d’una mena de plataforma de fusta 
que permetia la recollida d’aigües al seu in-
terior. Posteriorment aquesta plataforma fou 
substituïda per una altra feta amb pedres obra-
des en sec.

  Formació de la vil·la

En el darrer quart del segle i aC es produeix 
la construcció de la vil·la. Hem de recordar 
que durant la campanya de 2011, al voltant 
d’un petit pati, de planta quadrada de 93 m2, 
es documentaren diverses habitacions de tipus 
residencial, una de les quals conservava les em-
premtes d’un hipocaustum i, per tant, podem 
afirmar que estava calefactada (Alcubierre, 
Hinojo, Rigo, 2012). Pel sud, les habitacions 
donaven a un corredor i a un segon pati de 
grans dimensions. En el transcurs de la campa-
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nya actual vam documentar bona part d’aquest 
pati, amb una superfície de 1.142 m2 aproxima-

dament, i vam confirmar que al seu voltant hi 
havia un corredor porticat. (Fig. 6 i 7) 

Figura 6. Planta general de la vil·la al segle I (Autor: CODEX)

Figura 7. Vista del peristil al segle I (Autor: CODEX)
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Aquest peristil no ha pogut ser documentat 
en tota la seva extensió, ja que, com hem esmen-
tat, part de la vil·la s’estén per llevant, fora dels 
límits actuals de l’obra. La part documentada 
ens permet afirmar que el peristil devia tenir 
planta rectangular, amb el tancament nord 
amb una longitud de 38 metres, mentre que del 
tancament sud se n’ha documentat un tram de 
38 m amb una amplada de 3,5 m. Així com el 
corredor a la banda sud presentava un pendent 
suau i era pla a la banda oest, el corredor nord 
tenia dos nivells que eren salvats per una escala 
formada per tres graons, excavada en el substrat 
natural i a tocar de l’àrea residencial. (Fig. 8)

 Els murs d’aquest peristil estaven obrats 
en pedra de pissarra sense treballar lligada 
amb argila, i formaven una banqueta de 0,60 
metres d’ample i una alçària de 0,5. Val a dir 
que el mur del corredor exterior ha estat molt 
transformat per reformes posteriors i només 

conservava les primeres filades, mentre que el 
mur que dóna al pati estava força ben conser-
vat en el tram sud. Sobre la banqueta i a una 
distància de 3 metres entre si, recolzaven els 
basaments de les columnes de planta trapezo-
ïdal i estaven fets de la mateixa tècnica que els 
murs. L’acabat superior de les banquetes estava 
fet amb tegula plana de manera que quedava 
un pla sobre el qual devia anar la columna. 
Sobre el fonament i entre basaments, ocupant 
només la meitat exterior, es devia construir un 
muret amb la mateixa tècnica, que devia fun-
cionar com a reforç. 

A l’interior del pati i seguint el perímetre del 
peristil es documentà una canal que ha estat 
interpretada com a desguàs de les aigües de 
pluja. Igualment es documentaren diferents 
retalls com forats de pal, les alineacions dels 
quals devien formar part d’alguna maquinària, 
i altres de funció indeterminada.

Figura 8. Detall de les escales al tram nord del peristil (Autor: D.Vazquez)

D.Vazquez
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En l’extrem sud de la vil·la se situava un 
gran recinte obert de funció desconeguda de 
planta lleugerament trapezoïdal, de 24 me-
tres de llarg i 20 d’ample la part documenta-
da, ja que es perllonga més enllà del límit de 
l’obra. Tot el mur perimetral estava obrat en 
maçoneria de pedra mitjana i petita lligada 
amb morter i segurament devia funcionar de 
tanca. 

A l’interior d’aquest espai obert es docu-
mentaren 5 dolis, 3 dels quals eren in situ i els 
altres dos s’excavaren en el retall d’espoliació. 
Un d’aquests dolis presentava dues inscripci-
ons2 que podrien fer referència al pes de l’envàs 
(la tara) i al volum del contingut, malaurada-
ment la primera no es veu amb claredat. La 
inscripció del volum diu TP XXVII S XV, on 
les primeres lletres signifiquen testae pondus 
amb XXVII i la S respon a XV sextarii. Segons 
aquestes mesures, tenia una capacitat de 720 
litres (27 x 26,364 = 711,828;  15 x 0,5468 = 
8,202; 711,828 +  8,202 = 720,030).

A tocar de bona part de les estructures do-
cumentades en aquesta fase a l’àrea sud, pars 
fructuària de la vil·la, hi havia associats un to-
tal de 25 enterraments infantils. A trets gene-
rals, totes les tombes eren de planta el·líptica, 
amb coberta en tegula col·locades planes, de 
les quals algunes ens han arribat molt destros-
sades, i en menys quantia s’han documentat 
algunes pedres cobrint la tomba. Els esquelets 
es trobaven de decúbit supí. Només un cas, la 
tomba 14, va proporcionar claus al voltant de 
l’esquelet, a diferents cotes, la qual cosa permet 
afirmar que fou enterrat amb caixa. Pel que fa 
a l’aixovar, només dues tombes l’han proporci-
onat, la 14 i la 20, amb una polsera i un penjoll 
de bonze respectivament.

Entre el peristil i el gran recinte es devia si-
tuar un torcularia, i restes de dues edificacions 
més, molt arrasades que no permeten establir 
cap funció.

  La pars fructuaria

En el decurs de les excavacions es van po-
der documentar dos edificis de premsatge de 
raïm, anomenats en època romana torcularia. 
Aquests edificis no devien ser coetanis. El pri-
mer, amb dues premses, fou construït entre el 
30 i el 20 aC i perdurà fins a finals del segle i 
dC, moment en què fou substituït per un nou 
torcularia amb sis premses, del qual encara 
manquen els estudis de materials per poder-ne 
datar l’amortització. 

  El primer torcularia

El primer torcularia tenia unes dimensions de 
13,70 m de llarg per 8,40 m d’ample, que fan 
una superfície de 115 m2. Hem de dir que la 
construcció del segon torcularia el va malme-
tre parcialment, ja que només es conservaven 
tres dels murs perimetrals. La construcció del 
segon edifici de premsatge de vi va significar la 
substitució del mur situat a l’est per un altre de 
dimensions més grans i la destrucció dels ni-
vells de circulació per causa d’un escapçament 
de l’edifici. (Fig. 09)

2. Hem d’agrair a Joaquim Tremolda la seva ajuda en l’estudi d’aquestes inscripcions en dolis.

Figura 9. Vista del primer torcularia (Autor: J. Ardiaca)
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 La datació d’aquest primer torcularia la ba-
sem en funció del material ceràmic observat al 
mateix jaciment, ja que encara queda pendent 
l’inventari de material, és per això que la crono-
logia podrà variar quan es faci aquest. Fins ara, 
tant als estrats tallats per l’edificació del torcu-
laria com en les anivellacions dutes a terme en 
el seu interior hem vist que no tenim presència 
de TS itàlica ni d’àmfora Dressel 2-4, i sí que 
hi tenim de forma dominant l’àmfora Pascual. 
Això ens porta a donar una forquilla cronolò-
gica per a la seva construcció que va del 30 al 
20 aC. Aquest edifici va estar en funcionament 
al voltant d’uns cent anys, moment en què s’hi 
devia construir el nou torcularia al damunt. 

Aquest primer torcularia estava dividit en 
dos àmbits. El primer era la sala de premsatge 
i maniobra, que ocupava un mateix espai de 65 
m2 útils, del qual com hem dit abans es con-
serven tres murs perimetrals. Aquests estaven 
fets amb pedres de dimensions mitjanes sense 
treballar i lligades amb morter. El que sí que es 
va conservar i s’ha pogut documentar són dues 
fonamentacions dels forum; per tant, podem 
afirmar que hi havia dues premses. El forum 
és la pedra, que pot tenir de dos a quatre en-

caixos, on es col·loquen les bigues verticals co-
negudes com a arbores que tenien la funció de 
fer que la biga de premsatge tingués el menor 
moviment possible. Aquestes dues fonamen-
tacions estaven fetes amb pedres petites sense 
escairar i lligades amb morter, recolzaven en el 
mur oest de l’edifici i mesuraven 1,50 per 1,20 
m amb una alçària de 0,60 m. La part superior 
comença just quan trobem la separació entre 
l’alçat del mur i la fonamentació d’aquest, on 
pensem que se situaven els nivells de circula-
ció, que ja hem dit amb anterioritat que foren 
escapçats amb la construcció del segon edifici 
i del qual només conservem les anivellacions 
inferiors. Això ens impedeix saber la llargada 
de les dues premses, ja que no tenim els encai-
xos de l’ara de premsatge ni de l’emplaçament 
del mecanisme d’accionament. 

No es va trobar cap retall en les anivellaci-
ons que ens indiqués on podia estar col·locat el 
contrapès, això ens va fer pensar que el meca-
nisme de funcionament de les premses era mit-
jançant un torn, del tipus C21 de la tipologia 
elaborada per Jean Pierre Brun (Brun, 1999). 
Aquesta és la que s’ajusta més a les restes tro-
bades. (Fig. 10)

Figura 10. Tipologia de premses segons Jean 
Pierre Brun (Autor: J.P. Brun)
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L’altre àmbit d’aquest edifici era el dipòsit 
situat a la part nord. Tenia unes dimensions 
de 7,40 m de llarg per 3,15 m d’amplada per 
1 m d’alçària, això ens donava una capacitat 
màxima de 23 m3. El terra i les parets estaven 
revestits amb opus signinum i el dipòsit dispo-
sava d’una mitja canya en el perímetre inferi-
or per segellar-lo millor. Entre el revestiment 
i les parets vam documentar una capa prima 
de cendres per reforçar la impermeabilització. 
Vam poder observar una petita reforma en el 
terra, que consistia en una capa prima d’opus 
signinum, de 2 a 3 cm, que estava disposada al 
damunt del paviment originari. Tant aquesta 
reparació com el paviment originari estaven 
molt malmesos i en alguns punts havien desa-
paregut i s’observaven directament les prepa-
racions del paviment. 

L’alçària del dipòsit es va poder documentar 
a través del revestiment de les parets. En algun 
punt del mur a un metre d’alçària, una mida 
bastant propera als tres peus romans, hi tro-
bàrem un plec cap endins, fet que ens permet 
afirmar que es tracta de l’alçària màxima del 
dipòsit. Aquest dipòsit tenia un desguàs en la 
seva paret est, que estava connectat amb una 
canal que conduïa el most cap a la cella vinaria. 
El desguàs estava col·locat a la mateixa altura 
del paviment originari del dipòsit i que tam-
bé funcionava amb la reparació del paviment 
abans esmentada. Presentava entre les capes de 
preparació una peça de plom disposada envol-
tant la part inferior i els laterals del desguàs. 
A causa d’una reforma posterior no sabem si 
també l’envoltava per la part superior. La seva 
funció es fa difícil d’assegurar, però creiem que 
potser disposava d’algun tipus de filtre per al 
most o permetia ajustar i assegurar alguna 
mena de tap, per evitar la sortida del most. 

La canal que connectava amb el desguàs 
s’ha pogut documentar en 9,30 m fins arribar 
al límit de l’excavació. Tenia un pendent molt 
suau de 0,61 graus per evitar que el most agafés 
velocitat. Estava feta amb revestiment d’opus 
signinum i presentava una fonamentació amb 
un gruix en alguns punts d’un metre. L’am-
plada interna varia entre els 0,22 m a la part 
més propera al dipòsit i els 0,17 m a la resta de 

la canal. Quant a la cella vinaria d’aquesta fase 
no la coneixem, ja que gairebé la teníem situa-
da fora dels límits de l’excavació, tan sols hem 
documentat quatre retalls d’espoliació de dolis.

El dipòsit fou reformat cap a mitjan segle i 
dC, segurament pel deteriorament de les im-
permeabilitzacions. Fou anivellat amb una 
capa de terra i hi van col·locar un nou pavi-
ment d’opus signinum, que aixecà el dipòsit 
uns 0,15 m. Les característiques són similars 
a les que s’han descrit anteriorment, és a dir, 
impermeabilització de les parets amb un sig-
ninum, col·locació d’una capa de cendres entre 
aquest i la paret, i novament una mitja canya 
perimetral inferior. Es manté el nivell superior, 
ja que en el plec esmentat anteriorment veiem 
que el nou revestiment recolza en l’anterior i, 
com que s’apuja el terra, el cubicatge passa a ser 
de 18 m3. (Fig. 11) 

Figura 11. Vista del dipòsit del primer torcularia 
(Autor: J. Ardiaca)

El desguàs anterior serà anul·lat i se’n farà 
un de nou a una cota més elevada, d’acord amb 
el nou paviment. Pel que fa a la canal, per evi-
tar una caiguda del most li fan una mena de 
graonet per fer una sortida més suau, la resta 
de canal no es veurà afectada per aquesta re-
forma.

Aquest dipòsit devia rebre el most de les 
premses i devia servir per decantar les impu-
reses, és a dir, les restes de pinyols i pells del 
raïm que s’havien barrejat amb el most. Sense 
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que es produís la fermentació del most en el 
dipòsit, aquest era transvasat per la canal cap 
a la cella vinaria, on es produïa la fermentació 
ja a l’interior dels dolis, ja que com que hi ha 
dues premses aquest dipòsit es podia omplir 
diverses vegades durant la verema (Peña, 2010).

Com ja hem dit al començament, en l’últim 
terç de segle i dC aquest torcularia serà subs-
tituït per un de dimensions més grans que es 
col·locarà parcialment al damunt d’aquest. 

  El segon torcularia

Aquest segon torcularia era de planta rectan-
gular de 26,70 m de llarg per 14,80 m d’am-
ple, que fan una superfície de 367 m2, on hi 
havia disposades cinc premses en bateria, a la 
qual cal sumar els 31 m2 de l’antic dipòsit, ara 
convertit en sala de premsa on se situava una 
sisena premsa. Tot això dóna una planta de 
l’edifici de 398 m2. Recolzat a la banda de po-
nent tindríem una porxada de 160 m2. (Fig. 12) 

 Les reformes efectuades a partir d’època bai-
ximperial afectaren l’edifici de diverses mane-
res. Així, ja en època tardoantiga la construcció 
d’una gran bassa comportà la destrucció de la 
porxada situada a ponent. A la zona de manio-
bres es construïren nous àmbits que obliteraren 
els pous de maniobra i a la sala de premsatge 
es produí una espoliació important. En època 
baixmedieval es va construir un pou a l’empla-
çament de la sisena premsa que afectà les pavi-
mentacions, i en època moderna una canal va 
partir per la meitat l’edifici. La construcció de 
terrasses amb el rebaix de terreny afectà tant 
la sala de premsatge com la de maniobra, i la 
construcció d’una feixa per contenir les terres 
del talús comportà un escapçament dels nivells 
de circulació que quedaven de la sala de prem-
satge. Per últim, al segle xix es va construir un 
nou canal de rec amb una bassa feta amb maons 
lligats amb morter i una fossa sèptica d’alguna 
estructura industrial. L’abast de l’afectació en 
algun punt és tan notable que arriba a desmun-
tar l’edifici fins a la cota de les fonamentacions.

Figura 12. Vista de conjunt del segon torcularia (Autor: J. Ardiaca)
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Malgrat tot, en aquest segon torcularia po-
dem distingir tres grans àmbits segons el seu 
ús: la porxada, la sala de premsatge i la sala de 
maniobres.

La porxada era un espai annex. Situada al 
costat oest de l’edifici tenim a 5,47 m de la fa-
çana una filera de fonamentacions de pilars fets 
amb pedra sense escairar lligada amb morter. La 
distància entre aquests pilars és de 4,50 m, i se’n 
documentaren els quatre situats més al nord, ja 
que els rebaixos efectuats en època tardoantiga 
i moderna van destruir-ne la resta. La funció 
d’aquest àmbit era la d’aixoplugar la descàrrega 
del raïm a la part posterior de les premses.

El segon d’aquests àmbits devia ser la sala 
de premsatge. Com ja hem comentat abans, 
tan sols se n’havia conservat una mica menys 
de la meitat i en l’àrea conservada no es dis-
posava del nivell de circulació, només la seva 
preparació. Malgrat l’estat d’arrasament es van 
poder documentar sobre aquesta preparació 
diversos encaixos i soleres. Les soleres estaven 
disposades en dues alineacions. En la prime-
ra devia estar col·locat el forum, espoliat, que 
havia deixat l’empremta al rudus. Aquests en-
caixos feien unes mides de 2,28 m de llarg per 
1,55 m. Disposats al mig d’aquests encaixos 
que formen la primera alineació, se’n troba-
ven altres de mides més petites, d’1,39 m de 
llarg per 1,55 d’ample. Aquesta segona línia de 
soleres es va interpretar com el lloc on devia 
anar col·locat un puntal per ajudar a supor-
tar la torre, estructura que anava col·locada 
al damunt dels arbores i tenia la funció de col-
laborar a contrarestar les pressions de la biga 
de premsatge que són sempre cap amunt. La 
torre, per la seva banda, aguantava la carena 
de teulada per sumar el màxim de pes possible 
en el punt de màxima pressió. 

També es va poder observar que en els murs 
laterals de la sala de premsatge teníem a l’altura 
dels encaixos descrits anteriorment, un eixam-
plament que hem considerat que també tenia 
a veure amb el suport de la torre.

En paral·lel a la solera del forum, just en el 
límit entre la sala de premsatge i la de mani-
obra, hi ha una altra línia d’encaixos i soleres 
de dimensions més petites, d’1,82 m de llarg 

per 0,25 m d’ample, que està malmesa per les 
espoliacions posteriors, totes dues alineades 
amb un dels retalls de contrapès. Això ens 
ha fet pensar que aquesta solera devia tenir 
col·locada al damunt un forum on anaven els 
stipites, que sempre estaven col·locats a poca 
distància de l’inici de la biga de premsatge i 
tenien la funció d’evitar-ne les oscil·lacions.

Gràcies a aquestes soleres i encaixos hem 
pogut precisar la longitud de la biga de prem-
satge: des del centre del retall de contrapès fins 
al forum disposat al final d’aquesta, ens dóna 
una longitud de 8,25 m.

L’antic dipòsit situat al nord del primer tor-
cularia, serà reformat per encabir-hi una sisena 
premsa. Es regularitza la sala pavimentant-la 
de nou, a excepció de la banda est on es deixa 
un espai de 2,92 m per 2,64 m a la cota del pa-
viment del dipòsit. Aquest espai es convertirà 
en la sala de maniobres d’aquesta premsa. En 
el centre d’aquest petit àmbit se situa un retall 
d’1,66 m de llarg per 1,56 m d’ample i 1,53 m 
de fondària on anirà el contrapès que, tant pels 
estudis fets en l’última dècada (Martín, 2012), 
com per les citacions de textos antics (Gaius 
Plinius, 2010) i les restes trobades en els altres 
retalls de contrapès localitzats a l’excavació i 
que es descriuen més endavant, pensem que 
es tractava d’un contrapès tipus arca lapida. Al 
límit oest d’aquesta petita sala de maniobres es 
construeix un mur transversal amb la finalitat 
d’aixecar el nivell de circulació de la sala de 
premsatge pavimentada amb opus signinum. La 
sala de 6,39 m de llarg per 2,89 m d’ample, ha 
conservat in situ el carreu del forum amb unes 
mides de 0,99 m de llarg per 0,58 m i pesem 
que no es tractava del forum original. (Fig. 13)

En conservar el forum i el retall de contrapès 
podem saber que la mida del praelum d’aquesta 
premsa era de 7,50 m.

La darrera sala respon a la de maniobres, 
situada a l’est de la sala de premsa amb unes 
mides de 26,70 m de llarg per 4,23 m d’ample, 
que fa una superfície de 105 m2. Tancava al 
nord i sud per dos murs mentre que la banda 
est quedava oberta a la cel·la vinaria, que es 
perllongava més enllà dels límits de l’excavació. 
(Fig. 14)
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Figura 14. Vista de les estructures de la sala de maniobra (Autor: J. Ardiaca)

Figura 13. Estructures corresponents a la sisena premsa (Autor: J. Ardiaca)
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En aquesta sala se situaven els cinc retalls de 
contrapès. Com ja s’ha esmentat amb anteri-
oritat, les remocions del terreny en època mo-
derna afectaren part del coronament de quatre 
dels retalls dels nivells de circulació de la sala, 
que només es va poder documentar en una pe-
tita zona entre el retall de contrapès situat més 
al nord i el mur de tancament de la sala.

Els contrapesos estaven col·locats en bate-
ria i a una distància d’uns dos metres entre 
els límits del retall. Les mides dels cinc retalls 
de contrapès eren d’1,90 m per 1,90 m de cos-
tat, i 3 m de fondària, aquesta darrera mida 
aconseguida gràcies al fet que al voltant del re-
tall més septentrional es conservava el nivell 
de circulació. Tots cinc retalls estaven tallant 
estratigrafia anterior i el geològic, i presenta-
ven rubefacció a les parets per donar major 
consistència. Tenien un mur de coronament 
perimetral fet amb pedres sense escairar lliga-
des amb morter de calç. Al fons dels retalls de 
contrapès es van trobar uns retalls situats en 
els laterals nord i sud que, o bé ocupaven tot el 
lateral deixant la part central entre uns deu o 
quinze centímetres més elevada, o bé aquests 
retalls consistien en tres de més petits per a 
cada un d’aquests costats, la finalitat dels quals 
era de col·locar unes pedres que suportessin 
la caixa de contrapès mentre no s’utilitzava, ja 
fos entre premsada i premsada o en els mesos 
que no s’utilitzava, així la caixa no estava en 
contacte amb el terra, cosa que l’hauria pogut 
degradar per la humitat. (Fig.15)

 Hem pogut observar diverses reparacions 
dels retalls de contrapès. En destaquen les que 
es van fer a la cara est dels retalls, que afecten 
en alguns casos trams de les parets nord i sud. 
Aquestes reparacions van consistir en l’exca-
vació d’un retall semicircular a la cara est, que 
posteriorment seria folrat amb tovots lligats 
amb fang i terra piconada. En cada retall varia 
el tractament efectuat, segurament a causa del 
fet que aquestes reparacions es devien fer en 
moments diferents. En uns casos ens trobem 
amb nervis fets amb tovots entre la paret de 
tovots i el retall semicircular, en d’altres ens 
trobem que resseguint la paret corba del se-
micercle hi fan també una paret de tovots que 
recolza en els seus extrems amb la nova paret 

de tovots de tancament del retall de contrapès. 
L’espai entre aquests murs de tovots l’omplen 
amb terra piconada. Aquests murs de tovots 
recolzaven en els murs de coronament antics, 
allà on s’ha produït la fractura. (Fig. 16)

Per l’anàlisi comparativa dels cinc retalls de 
contrapès hem pogut veure que en el movi-
ment d’acompanyament del contrapès en soli-
daritat amb la biga de premsatge quan s’estava 
utilitzant, es devia produir un petit impacte 
contra aquesta cara est i en especial contra la 
cantonada sud-est, que provocava un deterio-
rament d’aquestes cares, per això es trià fer una 
reparació amb tovots, ja que absorbien millor 
els impactes. (Gaius Plinius, 2010)

Quant als contrapesos, com ja hem esmen-
tat, es devia tractar del tipus arca lapida. Hem 

Figura 15. Detall d’un dels pous de maniobra (Autor: 
J. Ardiaca)

Figura 16. Vista d’un dels murs de tovot dels pous 
de maniobra (Autor: J. Ardiaca)
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localitzat un total de tres caixes fins al mo-
ment. Aquesta variant de contrapès consisteix 
en la construcció d’una caixa de fusta que es 
rebleix amb còdols, material constructiu, terra 
i morter. Tot i que encara manquen tots els 
estudis d’arquitectura de la caixa, vam obser-
var durant l’excavació que tenien sis nervis de 
fusta de roure que coincideixen amb la situació 
de les pedres col·locades dins dels retalls. Cla-
vats als nervis trobem un folre de llistons de 
fusta i, per donar-hi una major consistència, 
col·loquen cantoneres metàl·liques. Els nervis 
centrals són més amples i gruixuts perquè en la 
seva part superior hi devia anar situat el meca-
nisme d’accionament d’aquest. Les tres caixes 
estaven cremades i, com que no hi ha docu-
mentat cap nivell en tot l’edifici que ens pugui 
fer pensar en un incendi parcial o total, sinó 
que es limita tan sols a les caixes, pensem que 
som davant d’una acció intencionada d’inuti-
lització de les caixes un cop es deixa d’utilitzar 
el torcularia. (Fig. 17)

 En un dels retalls de contrapès hem pogut 
documentar les restes d’una primera caixa, 
potser l’original, que estava amortitzada per 
una de les reformes descrites abans. Un cop 
inutilitzada, fou obliterada per una nova ani-
vellació sobre la qual es col·locà una segona 
caixa, que devia funcionar amb la reforma.

En dos dels retalls de contrapès hem obser-
vat la col·locació sota de la caixa de dues ofre-
nes votives, en una d’aquestes d’un ovicaprí i 
en l’altra, d’una pinya. 

Figura 17. Detall de les restes d’una de les arca 
lapida (Autor: J. Ardiaca)

Quant al tipus d’accionament de les premses 
no podem descartar el torn, però ens decantem 
pel mecanisme del cargol, i ens basem en di-
versos detalls, com la fricció en les parets que 
ens parla d’un moviment del contrapès, típic 
dels contrapesos accionats per cargol, i com 
la presència en la sala de premsatge dels stipi-
tes, molt lligada a les premses de cargol, però 
també ens basem en les fonts clàssiques, en 
aquest cas, Plini el Vell en el seu llibre Història 
natural, on tenim l’únic esment de l’arca lapi-
da, que relaciona directament amb el sistema 
d’accionament del cargol.

  La vil·la als segles ii-iii

Entre els segles ii i iii es van dur a terme noves 
reformes a la pars urbana de la vil·la, possi-
blement propiciades per l’augment dels bene-
ficis de la producció vinícola que es desprèn de 
l’ampliació del torcularium que es va efectuar 
en el segle anterior. 

Aquests canvis es van orientar cap a dos ob-
jectius diferenciats: un de caràcter estètic, ma-
terialitzat en la remodelació de construccions ja 
existents i destinat a fer que la pars urbana asso-
lís un aspecte monumental, i un altre de tipus 
funcional, amb la millora d’estructures de servei 
i la creació de nous àmbits auxiliars. (Fig. 18)

Les reformes de caràcter estètic van consis-
tir en la remodelació del peristil que delimitava 
el pati sud, amb la substitució dels elements 
de suport de la coberta preexistents. Dels nous 
suports, que es disposaven directament sobre 
les fonamentacions dels anteriors, es van po-
der documentar quasi tots els seus elements 
constructius. Així es van conservar evidències 
de les fonamentacions, les basses i els fusts que 
formaven les noves columnes, i restà descone-
gut únicament l’element de coronament.

Les fonamentacions eren construïdes amb 
pedres lligades amb morter de calç, disposades 
per crear una superfície horitzontal sobre la qual 
es bastia una base que consisteix en un carreu 
de pedra sorrenca de 0,60 metres de costat (dos 
peus romans) per 0,40 m d’alçària. Sobre aquesta 
s’aixecava el fust d’una columna, fet també amb 
pedra sorrenca i de 40 cm de diàmetre. (Fig. 19) 
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Figura 18. Planta general de la vil·la als segles I-II (Autor: CODEX)

Figura 19. Detall d’una de les columnes del peristil (Autor: D. Alcubierre)
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En aquest mateix procés de reformes es 
va alterar una zona del braç oest del peristil, 
corresponent als tres intercolumnis centrals. 
Aquest espai es va destacar arquitectònicament 
mitjançant la construcció de dues fonamenta-
cions transversals. La seva singularitat es troba 
en el fet que en cap altre punt del peristil no 
es van documentar unes estructures similars. 
Una possible funció d’aquest espai seria realçar 
o emmarcar un accés situat al mur de tanca-
ment del peristil, que quedava centrat respecte 
d’aquestes fonamentacions.

Una altra zona objecte de reformes va ser 
el pati nord o hortus. Aquest espai va ampli-
ar-se, fet que va comportar l’amortització del 
seu tancament septentrional original, la cons-
trucció d’un nou mur de tancament i l’elevació 
de la seva cota de circulació.

Pel que fa a les reformes de caràcter funci-
onal, aquestes van comportar la renovació del 
sistema d’evacuació d’aigües pluvials al pati 
sud. L’antiga canal perimetral va ser amortit-

zada i substituïda per una canalització d’obra. 
Aquesta arrencava des de la cantonada sud-
oest del peristil i travessava el corredor per 
abocar les aigües a l’exterior de la pars urba-
na, més enllà del gran edifici del torcularium. 
Aquesta canalització era una construcció acu-
rada, amb parets de pedra revestides d’opus 
signinum i coberta de tegula. En un moment 
posterior s’afegí a aquesta canalització un altre 
tram que recollia les aigües que provenien del 
torcularium. (Fig. 20)

A l’exterior de la pars urbana, adossades a 
la façana sud, es van aixecar dues habitaci-
ons que, per les seves característiques, s’han 
interpretat com de servei o relacionades amb 
les tasques pròpies de la part productiva. Pre-
sentaven unes fonamentacions molt senzilles, 
de pedra no escairada sense lligam de morter, 
i sense cap traça de paviment construït. El fet 
de no tenir comunicació amb la zona domès-
tica reforça la interpretació que la seva funció 
havia d’estar en relació amb la pars rustica. 

Figura 20. Vista de les canalitzacions de desguàs (Autor: D. Alcubierre)
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De manera semblant es van bastir altres dues 
habitacions de característiques similars ados-
sades a la paret nord del torcularium. Com les 
anteriors, s’interpreten com recintes auxiliars 
relacionats amb les tasques productives. Pos-
teriorment les divisions internes d’aquestes 
habitacions es van reorganitzar per crear tres 
espais i es van pavimentar amb terres i graves 
piconades.

  La vil·la al segle iv

Al segle iv es va produir un altre procés de 
reformes que va afectar novament la pars ur-
bana de la vil·la, si bé aquestes remodelacions 
van quedar molt desdibuixades com a resultat 
d’un gran projecte constructiu endegat al segle 
següent. El conjunt que formen les estructures 
que es van bastir en aquest moment s’ha de 
completar amb els àmbits construïts a la zona 
sud-est del peristil en aquest mateix període, 
ja documentats en la intervenció de l’any 2011 
(Alcubierre, Hinojo, Rigo, 2012) i que van ser 
considerats habitacions de nova planta, mal-
grat que tal i com succeïa amb aquestes, eren 
restes de difícil lectura. (Fig. 21)

Les transformacions documentades es cor-
responien amb la construcció de dues divisi-
ons transversals al braç sud del peristil, de les 
quals únicament restaven conservades les seves 
fonamentacions. La manca de més evidències 
va comportar que no es pogués establir si es 
corresponien amb la creació d’un àmbit total-
ment tancat o amb la disposició d’algun altre 
tipus de compartimentació.

D’altra banda, a la cantonada sud-oest del 
pati es va bastir un edifici de nova planta, 
format per una habitació principal de planta 
quadrada (25,8 m2) i per una avantcambra 
que hi donava accés. Diversos factors confe-
rien a aquest conjunt una entitat singular, si 
bé no ha estat possible atribuir-hi una funció 
determinada. Destaca per la pròpia disposició 
juxtaposada dels espais, per les dimensions i 
proporcions regulars del conjunt, per la seva 
ubicació, destacada i alhora aïllada de la res-
ta d’habitacions, per la qualitat tècnica de la 
construcció, amb unes fonamentacions enco-
frades de factura molt acurada, i perquè està 
dotada molt possiblement d’una rica decora-
ció, hipòtesi que fem a causa de la localització 
d’abundants restes de pintura mural als estrats 
d’amortització d’aquesta fase. (Fig. 22)

Figura 21. Planta general de la vil·la al segle IV. (Autor: CODEX)
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La construcció d’aquestes estructures i de 
les documentades a la intervenció anterior va 
significar una alteració notable dels espais de 
circulació d’aquesta zona sud de la pars urba-
na, en ocupar i anul·lar parcialment el traçat 
original del peristil. 

Per pal·liar-ho es va construir un nou corre-
dor disposat en paral·lel al recorregut del tram 
de peristil amortitzat. D’aquesta nova estruc-
tura, en quedaven únicament vestigis molt 
fragmentats, com la rasa d’espoliació del seu 
mur de tancament nord, per la qual cosa no es 
va poder definir la totalitat del seu recorregut. 

Cal assenyalar, per últim, que en aquesta 
fase es van continuar afegint a la vil·la ele-
ments de prestigi o ostentació, com una font 
situada al costat nord-oest del pati.

Figura 22. Vista de conjunt 
de les habitacions centrals 
(Autor: D. Alcubierre)

  La vil·la al segle v

A inicis del segle v es van fer a la pars urbana 
una última sèrie de reformes de gran abast. 
D’una banda es va ampliar considerablement 
el nombre d’espais d’habitació. Cal tenir pre-
sent que fins a aquest moment els únics espais 
d’habitació documentats eren les cambres de la 
zona nord de la vil·la i que, malgrat que havien 
estat reformades, ocupaven la mateixa super-
fície des del segle i. D’altra banda es va ende-
gar el que es pot interpretar com un programa 
constructiu unitari destinant especialment a 
ennoblir la vil·la i a dotar-la d’espais de repre-
sentació social. (Fig. 23)

Pel que fa als espais d’habitació, es van afe-
gir dues noves estances al costat nord de l’habi-

Figura 23. Planta 
general de la vil·la 
a inicis del segle V 
(Autor: CODEX)
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tació amb avantcambra construïda al pati, per 
ampliar així aquest conjunt singular. Aquesta 
construcció va implicar l’alteració de la circu-
lació en aquests espais, amb l’obertura de nous 
accessos entre ells. Una d’aquestes habitacions 
desenvolupava una funció específica, ja que 
funciona com a distribuïdor respecte dels al-
tres àmbits. Així, connectava aquests amb un 
tram del peristil i amb un petit espai interpre-
tat com la caixa d’una escala que devia donar 
accés a un pis superior. S’ha de destacar l’ús en 
aquesta construcció de la tècnica de l’opus afri-
canum, un tipus d’aparell documentat també 
al nucli urbà de Barcino en un moment tardà 
(Palau Epsicopal) (Beltran, 2009) .

A més d’aquestes habitacions es va ocupar part 
del tram sud del peristil amb la construcció de 
tres nous àmbits, de petites dimensions, entre 7 
i 11 m2, i interpretats com a cubicula. (Fig. 24)

Finalment a la zona nord es va prolongar la 
bateria d’habitacions, amb la construcció de 
quatre noves estances. Aquestes presentaven 
unes dimensions molt regulars, a l’entorn dels 
15 m2, i eren comunicades amb la resta de la 

zona domèstica pel tram nord de l’antic peris-
til, reconvertit ara en un corredor. 

Pel que fa a la creació d’espais de represen-
tació, aquest programa es va concretar amb la 
construcció de tres àmbits singulars, localit-
zats també en la meitat sud de la pars urbana, 
i ocupant part del peristil i el pati central. 

El primer espai es corresponia amb una 
cambra amb una capçalera en forma d’exedra 
semicircular, amb una superfície de 25 m2, i 
que es va interpretar com un oecus. Aquest ti-
pus d’àmbit té paral·lels en altres vil·les, com 
les de La Olmeda (Palència) i Carranque (To-
ledo) si bé les localitzades en aquests jaciments 
presenten unes dimensions més grans i una 
decoració més luxosa, amb presència de pavi-
ments d’opus tessellatum. Malgrat aquestes di-
ferències sí que tenen en comú el fet que la part 
de l’exedra presentava el paviment disposat a 
una cota més elevada que la resta de l’estança. 
Aquesta característica és un factor que reforça 
la interpretació d’aquest espai com a zona de 
recepció, ja que es devia crear una zona desta-
cada que presidia l’espai. 

Figura 24. Vista de conjunt de les habitacions bastides al segle V. (Autor: D. Alcubierre)
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Figura 25. Habitació amb exedra (Autor: D. Alcubierre)

El fet que aquesta cambra presentés una cap-
çalera tancada amb una exedra semicircular 
implicava l’existència d’una coberta amb volta, 
de manera que aquesta és l’única documenta-
da del cert a la vil·la. Aquesta construcció va 
requerir el bastiment d’una sèrie d’elements 
estructurals de suport i reforç materialitzats 
en forma de potents fonamentacions a la zona 
exterior de la capçalera i el desdoblament d’un 
dels murs laterals. Aquestes estructures posen 
de manifest la complexitat tècnica d’aquesta 
construcció. (Fig. 25)

El segon espai interpretat com d’aparell, i 
que ja havia estat parcialment excavat l’any 
2011 (Alcubierre, Hinojo, Rigo, 2012), era una 
gran sala o aula, de 51 m2, pavimentada origi-
nàriament amb un opus signinum sobre el qual 
posteriorment es va disposar un opus tessella-
tum. Aquest canvi en la pavimentació quedava 
evidenciat per l’existència de dos revestiments 
de la paret, cada un funcionant amb una pavi-
mentació diferenciada, i pel fet que l’opus tesse-

llatum no presentés uns nivells de preparació 
propis. No es pot definir la funció específica 
d’aquest àmbit, més enllà d’assenyalar que 
devia servir com a aula de recepció. L’estruc-
turació del paviment de mosaic en tres catifes 
(descrites més endavant) podria implicar que 
cada zona tingués un ús o simbologia espe-
cífica. Aquesta idea queda reforçada en veure 
que l’accés a la sala es trobava alineat amb la 
catifa central.

El tercer espai singular és el conjunt bal-
neari documentat l’any 2011 (Alcubierre, Hi-
nojo, Rigo, 2012). La seva construcció s’ha de 
situar en aquesta mateixa fase i s’ha considerat 
com un espai de representació per les funcions 
socials que tenia la pràctica del bany dins la 
societat romana. Les grans dimensions de la 
piscina documentada permeten, a més, inferir 
que aquesta estructura permetia que fos utilit-
zada alhora per diversos individus.

L’última construcció s’ha considerat com un 
element de representació o de prestigi. És un 
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gran pòrtic columnat de 37 metres de llarg que 
es va bastir a l’espai del pati central del peris-
til, amb una orientació peculiar en diagonal. 
Aquesta estructura estava delimitada per un 
mur corregut, i pavimentada amb opus signi-
num, sobre el qual es disposaven les columnes 
de suport de la coberta. D’aquestes columnes, 
se n’havien conservat sis bases motllurades in 
situ, així com diferents fragments dels fusts 
recuperats dels estrats d’enderroc, i se’n va 
localitzar un capitell amb motius vegetals en 
l’amortització d’una sitja d’època tardana. 
Aquests elements constructius i les restes de 
pintura mural conservades al mur de tanca-
ment com les recuperades del seu enderroc 
permeten interpretar que aquesta construcció 
era un element de prestigi i ostentació. Aquesta 
idea queda reforçada pel fet que per la seva po-
sició i orientació devia ser el principal element 
visible des de la gran sala pavimentada amb 
mosaic. (Fig. 26)

Els canvis produïts en la distribució de 
la pars urbana van requerir que els àmbits 
s’articulessin amb uns nous corredors, que 
combinaven trams de nova construcció i 
trams aprofitats de l’antic peristil. La refor-

ma d’aquestes zones de circulació es va com-
pletar tapiant els intercolumnis del peristil, 
probablement amb un mur baix decorat amb 
pintures murals (Alcubierre, Hinojo, Rigo, 
2012). Així es va crear, juntament amb el gran 
pòrtic, un circuit que comunicava els espais 
de representació, caracteritzat per disposar 
d’una decoració molt elaborada i destinat a 
fer ostentació de la capacitat econòmica dels 
propietaris de la vil·la. S’ha d’assenyalar que, 
a més de la seva funció de pas, el gran espai 
porticat devia actuar alhora com a separació 
física i visual entre la zona sud de la vil·la, ara 
dedicada en part a funcions de representació 
social, i la part nord, on es devien concentrar 
la majoria d’espais d’ús privat. 

Respecte a aquesta zona de la vil·la cal re-
cordar que el 2011 ja es va veure com també 
va ser objecte en aquest moment d’un procés 
de reforma i ennobliment, amb la construcció 
d’un triclini amb paviment d’opus sectile i amb 
una gran ampliació de l’hortus situat al nord, 
que es va dotar d’un peristil i d’un estany cen-
tral enjardinat. 

Cal destacar l’ús intensiu que es va fer en 
aquesta fase de l’opus signinum com a element 

Figura 26. Vista 
del porticat 
del pati central 
(Autor: D. 
Alcubierre)
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de pavimentació, ja que s’utilitza tant en es-
pais d’habitació privats com en zones de re-
presentació o en corredors i espais oberts. La 
conservació d’aquests paviments va aportar 
dades molt significatives sobre l’estructura del 
conjunt residencial. Així es va poder constatar 
quines parts dels corredors eren descobertes, 
com el tram que separava la sala amb exedra 
de la sala del mosaic, pel fet de disposar d’un 
paviment còncau i amb una canal de desguàs 
cap al pati central, o parcialment cobertes, com 
el corredor que dóna servei a les cubicula de la 
zona sud. En aquest tram únicament devia ser 
coberta, amb un voladís suportat per columnes 
de les quals conservava les bases (porxada), la 
zona sud, on es localitzen els accessos a les di-
ferents estances.

  Transformacions d’època tardana

Amb posterioritat a les reformes efectuades a 
inicis del segle v la vil·la va ser objecte d’un 
procés documentat àmpliament en altres jaci-
ments de característiques similars. Entre mit-
jan segle v i el final d’aquest mateix segle el 
complex de producció vinícola va ser abando-
nat i amortitzat, mentre que els espais domès-

tics es van ocupar amb elements de caràcter 
productiu i d’emmagatzematge, alhora que es 
bastien noves habitacions o es modificaven les 
preexistents. (Fig. 27)

A la zona productiva es van reblir els pous 
de maniobra de les premses. En l’àrea ocupada 
pels tres pous de maniobra meridionals es va 
bastir un nou edifici, del qual es va poder do-
cumentar la fonamentació de planta rectangu-
lar, però no va ser possible definir-ne la funció.

La zona on se situaven els dos pous meridi-
onals també es va amortitzar, amb un aixeca-
ment de la seva cota de circulació. En aquest 
espai es van bastir unes grans fonamentacions 
d’opus caementicium, que delimitaven un espai 
de planta quadrada, de 25,2 m2, que aprofita-
va part d’estructures preexistents. Per salvar 
el desnivell creat per l’aixecament de la cota 
de circulació es van bastir una rampa de terra 
vers la zona sud, així com unes escales d’obra 
de maçoneria. Entre aquests dos nous edificis 
es van localitzar un seguit de fonamentacions 
de dimensions més reduïdes, difícils d’inter-
pretar, de les quals es va recuperar un frag-
ment de carreu reaprofitat amb una inscripció 
epigràfica. 

La zona oberta situada entre la pars urba-
na i la pars rustica de la vil·la es va tornar a 

Figura 27. Planta general de la vil·la en època tardana (Autor: CODEX)
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pavimentar, amb terra piconada i fragments 
de material constructiu, i possiblement es creà 
una petita zona de treball exterior, de la qual es 
van documentar restes molt malmeses d’una 
estructura de combustió.

De manera paral·lela es produeixen canvis 
en la pars urbana. D’una banda es va documen-
tar la compartimentació d’espais de circulació 
amb envans, per crear noves zones d’habitació. 
Aquestes estructures eren de factura grollera i 
sense fonamentacions, disposades directament 
sobre els paviments d’opus signinum. Almenys 
en un d’aquests espais es va documentar també 
la presència de llars de foc, com en el corredor 
que donava accés a les habitacions situades al 
pati. 

A més de la creació d’aquests nous àmbits 
aprofitant zones de pas, en aquesta fase es van 
edificar dos nous recintes. D’una banda es va 
annexar una nova habitació al conjunt d’estan-
ces que havia ocupat la part sud del pati. Era 
construïda com les estructures anteriors amb 
una tècnica poc acurada, amb fonamentacions 

i alçats de pedra seca, en què es reaprofitava 
gran quantitat de material constructiu. D’una 
manera semblant es va definir un nou espai a 
la zona nord, en una àrea situada fora els límits 
del conjunt domèstic.

Al mateix temps es va produir un canvi en 
l’ús d’algunes de les estances de representació. 
Així, a la sala absidiada es va construir un di-
pòsit del qual es van documentar dos moments 
d’ús. Les empremtes i els forats d’espoliació 
presents al paviment d’opus signinum suggerei-
xen que aquesta estructura devia donar servei 
a una petita premsa de torn situada en aquesta 
cambra. Per les dimensions del conjunt es pot 
pensar que aquesta premsa era per a un ús do-
mèstic, i no per a una producció de gran volum 
destinada al comerç.

Un altre espai alterat va ser l’avantcam-
bra de les habitacions centrals del pati, que 
es transforma en una zona de treball, amb la 
construcció d’un petit forn adossat a un dels 
seus murs i d’un paviment groller de peces de 
ceràmica reutilitzada i pedres. (Fig. 28)

Figura 28. Transformacions d’època tardana. (Autor: D. Alcubierre)
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El gran espai porticat diagonal es va amortit-
zar amb la construcció d’un forn de ceràmica de 
petites dimensions, aparentment també destinat 
a un ús domèstic. Finalment cal assenyalar la 
construcció de noves estructures d’emmagatze-
matge, com diversos dolis situats als patis i al-
menys un dipòsit. És especialment significativa 
la construcció de fins a vint-i-vuit sitges, que es 
localitzaven majoritàriament a l’interior de les 
habitacions i zones de circulació, i alteraven, per 
tant, la funció original d’aquests espais.

No es pot parlar d’un abandonament de la 
vil·la en aquest període, ja que no se’n van do-
cumentar estrats, però l’aparició d’aquestes no-
ves estructures que alteren considerablement la 
distribució i funció dels espais, sí que eviden-
cia un canvi en els ocupants de l’assentament. 
Així, és possible plantejar la hipòtesi que en 
aquest moment tardà els ocupants de la vil·la ja 
no necessiten sales destinades a la representa-
ció social, i que, per tant, els propietaris devien 
abandonar la vil·la com a residència. 

Igualment ens donen peu a pensar que en 
aquest moment es va produir un canvi en les 
activitats econòmiques que s’hi feien: s’aban-
dona la producció de raïm i vi a gran escala, 
destinada a una explotació comercial, per de-
dicar-se al conreu de cereal, com testimonia la 
presència de les sitges, i a la producció d’altres 
béns per a consum propi, com es pot extrapo-
lar de les dimensions reduïdes de les estruc-
tures que s’involucren en el procés (premsa, 
dipòsits, forn) sobretot si es comparen amb les 
grans infraestructures actives fins al moment.

  L’assentament d’època medieval 
a contemporània

Després de l’abandonament de la vil·la, aquesta 
s’anà deteriorant gradualment sense que se’n 
tornés a reutilitzar part de les seves estructures 
fins al segle xiv. Malgrat que l’activitat a la vil-
la havia deixat d’existir no passava igual al seu 
voltant. Sabem que al segle x hi ha una activi-
tat agrícola important en el territori i que, amb 
el naixement de Sant Martí de Provençals, de 
Sant Andreu del Palomar i la construcció del 
rec comtal aquesta va créixer considerablement. 

És ben segur que una bona part dels murs de 
la vil·la restaven en peus i que aquesta devia ser 
utilitzada, i és un fet que part de les antigues 
termes, documentades durant la campanya del 
2011, són aprofitades per fer una nova edifica-
ció, la magnitud de la qual desconeixem. S’han 
documentat alguns retalls irregulars dispersos 
datats en època baixmedieval i a prop d’aquest 
conjunt tenim el pou que tallava nivells i pavi-
ment romans d’opus signinum, i del qual s’ha 
pogut documentar part de les restes del bro-
cal, fet amb maçoneria. El seu reble se situa en 
el segle xiv, i en destaquen fragments de plats 
i escudelles decorades en verd i manganès de 
tallers catalans.

També en aquest moment hi ha una espo-
liació important de fonamentacions, tal i com 
es va poder documentar a la banda nord de la 
vil·la, on diverses habitacions que envoltaven 
el pati foren completament desmuntades. En 
les rases d’espoliació s’ha recuperat material 
romà, però també alguns fragments d’escude-
lles i gerres amb coberta en blanc estannífer i 
altres de decorades en verd i manganès.

Durant el segle xvii es devia produir una 
ocupació molt residual de les restes de la vil·la, 
en la qual se n’aprofitaren algunes estructu-
res, principalment al voltant de l’antiga àrea 
de les termes, i se n’edificaren altres de noves, 
però l’estat d’arrasament en què les hem tro-
bat només ens permet formar una planta molt 
inconnexa i irregular. 

Les estructures documentades ja en època 
contemporània estan en la seva majoria vincu-
lades amb l’activitat agrícola d’aquest sector de 
Sant Martí al llarg del segle xix i amb reformes 
dels inicis del segle xx, a més de les vinculades 
amb la nova estació de mercaderies del ferro-
carril o la reordenació urbana de la zona.

  Els treballs de conservació  
i restauració 

L’excavació arqueològica s’ha desenvolupat en 
dues fases: la primera, entre juliol i novembre 
de 2011, en què es va excavar una superfície 
de 1.100 m², i una segona entre juny de 2012 
i desembre de 2014, en què es va intervenir 
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sobre 8.000 m2. En la primera fase les tècni-
ques restauradores hi hem treballat duent a 
terme tractaments de conservació d’urgència 
i extraccions de manera puntual, mentre que 
en la segona, més extensa i prolongada en el 
temps, hi hem estat de manera continuada un 
equip d’entre 2 i 6 restauradores depenent de 
les necessitats de cada moment. En l’actualitat 
resten encara per restaurar el conjunt de béns 
mobles i immobles exhumats en la segona fase 
d’excavació.

Des de l’inici dels treballs es va manifestar 
la incompatibilitat entre l’execució del pro-
jecte constructiu i la conservació de les restes 
arqueològiques in situ, per la qual cosa es va 
plantejar la necessitat de fer el desmuntatge de 
part dels béns immobles de les diverses fases 
constructives. Conjuntament amb els directors 
de la intervenció, el Servei d’Arqueologia de 
Barcelona i el Servei d’Arqueologia i Paleon-
tologia de la Generalitat de Catalunya es van 
anar consensuant la relació de béns immobles 
que es conservaven i que tot seguit presentem.3

  El conjunt de paviments 
recuperats de la part domèstica

De les fases de la vil·la que corresponen als se-
gles i i iv dC no es conserven els paviments de 
les estances a causa de l’última reforma d’inicis 
del segle v. Els únics testimonis conservats cor-
responen a les gairebé 1.500 tessel·les de vidre 
de tonalitats verdes recuperades en els estrats 
d’amortització. Únicament es va localitzar un 
conjunt de tessel·les de vidre, en combinació 
amb altres de pedra, que conservaven part del 
nucleus. Per a aquestes peces es van fer extra-
ccions, recuperant la totalitat de morters ori-
ginals que restaven, i embalatges específics, per 
més tard netejar-les i estudiar-les al laboratori. 

El procés de transformació de la vil·la cul-
mina a inicis del segle v, moment en què es 
configuren dues zones diferenciades a la part 

domèstica, l’una al nord i l’altra al sud. Pel que 
fa la zona nord, les antigues habitacions es con-
verteixen en una zona d’ús privat formada per 
diverses estances pavimentades amb opus sig-
ninum, excepte una, identificada com a tricli-
nium, que conserva les restes d’un opus sectile. 
D’aquest darrer, se n’han conservat els estrats 
de preparació amb fragments de marbre i ce-
ràmica que anivellaven i falcaven les crustae, 
espoliades ja en època antiga. L’actuació s’ha 
iniciat amb treballs de documentació, escaneig 
en 3D i elaboració d’una ortofotografia, que ha 
servit per numerar cadascun dels fragments i 
registrar-ne la localització per procedir a l’ex-
tracció i l’embalatge. Al laboratori s’han fet 
fotografies de detall i la neteja superficial de 
cada fragment mantenint les restes de morter 
original. Després s’han emmagatzemat en cai-
xes a l’espera de l’estudi litològic. 

Separada d’aquesta zona privada per un cor-
redor porticat, la part sud de la vil·la es con-
verteix en una zona de representació pública. 
S’ocupa terreny del pati central on es constru-
eixen diversos cubicula pavimentats amb opus 
signinum, i es fan les estances més opulentes: un 
conjunt termal, una sala absidiada de recepció 
o oecus i la gran sala de representació que és 
l’única pavimentada amb opus tessellatum.

Els paviments d’opus signinum s’han docu-
mentat amb escaneig en 3D i fotogrametria; a 
banda, les tècniques restauradores hem fet cales 
de neteja per donar suport a l’estudi arqueològic 
i hem recollit mostres per a estudis futurs. 

  L’opus tessellatum del segle v

Per la seva singularitat, el paviment d’opus tes-
sellatum de la gran sala de representació, datat 
al primer quart del segle v, s’ha recuperat en 
la seva totalitat, tot i que l’estat de conservació 
és dolent en la meitat oest on presenta mol-
tes llacunes provocades per treballs agrícoles 
moderns. Les mesures originals de l’estança i 

3. A banda també es van fer treballs de conservació d’urgència dels béns mobles exhumats com ara neteges, consoli-
dacions puntuals, extraccions i embalatges específics.
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Figura 30. Moment de l’extracció del mosaic policrom (Autora: M. Molinas)

Figura 29. Treballs d’excavació i neteja del mosaic policrom (Autora: S. Llobet)
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del mosaic són de 51,4 m², dels quals malau-
radament tan sols se’n conserva el 50%. Tot i 
això les alteracions són mínimes, destacables 
tan sols en els contorns debilitats dels frag-
ments retallats per l’arada, amb tessel·les que 
han perdut substrat de morter i amb algunes 
esquerdes i fissures poc significatives, encara 
que sobre la capa tessel·lar es presenta una capa 
de concreció que distorsiona la diferenciació de 
la varietat de colors i dificulta l’observació dels 
motius decoratius. 

La rica policromia de la catifa musivària 
s’aconseguí a partir de la combinació de 14 
tipus diferents de tessel·les: tres de ceràmica 
i onze de pedra. Un primer estudi amb mi-
croscopi estereoscòpic4 ha permès una prime-
ra descripció de les característiques texturals i 

Figura 31. Hipòtesi del cartró del mosaic policrom (Autor: A. Mailan)

composicionals d’aquestes. Les peces de mar-
bre blanc són les úniques no locals, mentre que 
la resta, calcàries de tons verdosos, salmó, ocre 
i gris, dos jaspis de tonalitats grana i ocre, una 
calcedònia grisa blavosa i dos esquists negres i 
grisos, són totes pedres locals. 

Des del punt de vista tècnic el mosaic està 
constituït per una primera capa superior de 
tessel·les d’1 x 1 cm, inserides en un morter 
de calç d’entre 0,6 i 0,8 cm. A continuació hem 
documentat un morter fet de calç, sorra fina, 
nòduls de calç i ceràmica triturada, d’entre 5 i 
5,5 cm de gruix, que és el nucleus. Cal destacar 
la bona adhesió i compactació entre aquestes 
capes i la qualitat dels morters. D’altra banda, 
és habitual que els mosaics romans es constru-
eixin amb uns primers estrats d’anivellació i 

4. Microscopi esterocòpic Leica M165C amb 7,3-120X. Estudis fets per CETEC. PATRIMONI.
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preparació anomenats rudus i statumen, però 
en el nostre cas eren inexistents i, sota les capes 
descrites, es localitzà un paviment d’opus signi-
num fet en els primers anys del segle v. Aquest 
es va preparar per rebre el nou paviment amb 
repicats en algunes parts i una capa d’anivella-
ment feta amb sorres amb la finalitat d’obtenir 
una superfície de treball idònia. 

Des del punt de vista decoratiu, el tessella-
tum5 presenta tres panells amb motius dife-
rents, però amb una franja d’enllaç trenada. 
Una primera part desenvolupa motius geo-
mètrics que formen una composició ortogo-
nal de cercles i quadrats tangents pel vèrtex, 
amb decoracions interiors de nusos de Salo-
mó i quadrifolis, i tancant aquesta catifa cen-
tral s’hi disposen diverses franges amb cintes 
ondulades amb roleus, meandres fraccionats, 
trenes de dos caps o una banda de tancament 
amb composició ortogonal de quadrats ad-
jacents. La franja central presenta una com-
posició amb cercles secants, amb decoracions 
interiors d’estrelles i flors. Tancant l’habitació 
es desenvolupa un disseny de niu d’abella amb 
octàgons, en el centre dels quals es desenvolu-
pen decoracions amb quatre quadrifolis i un 
conjunt de sis vasos que esdevenen l’element 
més característic de la peça. Documentem tres 
càntirs6, dos càntirs enfrontats, un crater amb 
tapadora, mentre que un octàgon avui perdut 
en podria haver contingut un altre. Aquests 
vasos van acompanyats per esvàstiques, ocells 
i elements vegetals, i el seu ús s’atribueix a 
funcions apotropaiques (Alcubierre et al., en 
premsa; Campbell, 1990: 296).

  Els treballs de camp

L’excavació del mosaic s’ha dut a terme con-
juntament amb l’equip d’arqueologia (Llobet, 

Mailàn, 2012: 153-156; Llobet, Molinas, 2015: 
143-144; Llobet, Pugès, 2014). En primer lloc 
es divideix l’estança en quadrants d’1 m², que 
s’excaven un per un, per tal de poder fer una 
neteja acurada de la capa de carbonats super-
ficial. Es recuperen 32 fragments de diverses 
mesures, identificats amb una lletra, també 140 
fragments o agrupacions de petits fragments 
desplaçats pels treballs agrícoles, que reben un 
número de coordenada. Gràcies al garbella-
ment de totes les terres extretes de cada metre 
quadrat excavat es van recuperar aproximada-
ment 25.000 tessel·les despreses, que rebran un 
número en relació amb el quadrant d’on s’han 
recuperat.

Seguidament es va fer la documentació grà-
fica (Ochoa et al., 2003: 123-130) mitjançant 
tècniques de fotogrametria i làser escàner7, 
amb el qual s’obté una ortofotografia que ens 
ha servit de base per recollir dades relacionades 
amb l’estat de conservació, numerar els frag-
ments i plantejar les línies de tall en el moment 
de l’extracció. 

Per engasar-los emprem gasa de polièster, que 
ofereix la mateixa resistència mecànica i permet 
una bona observació i control del mosaic gràcies 
a la seva transparència. Les gases es van adherir 
a la superfície tessel·lar amb acetat de polivinil. 
Pel que fa l’aixecament del mosaic, s’han man-
tingut sempre totes les capes preparatòries, ja 
que s’entén que tot forma part de la peça. El tall 
per a l’aixecament s’ha fet entre l’última capa 
de morter i l’opus signinum, per fer-ne l’estudi 
un cop feta l’extracció. S’ha procedit mitjançant 
l’obertura de línies de tall amb puntes d’acer en 
els junts entre tessel·les, i el descalçament s’ha 
fet amb molta facilitat amb l’ajut d’escarpres en-
tre l’última capa de morter i el signinum. Final-
ment, l’aixecament s’ha fet amb planxes d’acer 
col·locant cada fragment dins de caixes de fusta 
apilables fetes a mida. 

5. Per a la descripció de la decoració hem emprat Le décor géométrique de la mosaïque romaine.

6. Els càntirs mostren un cos gallonat més ampli que el coll, amb nanses en forma de S i base triangular, en consonància 
amb models molt emprats en l’antiguitat tardana (Limão, 2011: 577-579).

7. Els treballs els ha fet Global Mediterránea (www.globalmediterranea.es).

http://www.globalmediterranea.es
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  Els treballs de laboratori

En el moment de redactar aquest article úni-
cament s’ha treballat en la primera meitat del 
mosaic extret (Llobet, Mailàn, 2014: 198-204; 
Llobet, Pugès, en premsa). Els tractaments 
s’han iniciat pel revers de cada fragment dintre 
la seva caixa. Per qüestions de pes i de mani-
pulació, s’ha limitat el gruix de les tessel·les, 
morter original i nous morters a 2,5 cm, per la 
qual cosa ha estat necessari rebaixar part dels 
morters originals.

Les esquerdes, fissures i part dels contorns 
malmesos s’han consolidat mitjançant injecci-
ons amb morter8. El pes dels diversos fragments 
ha obligat a fer un reforç de les zones amb es-
querdes i fissures mitjançant tires de fibra de 
vidre adherides a un segon morter9. Finalment 
es crea la capa d’intervenció que esdevindrà 
l’estrat entre morters originals i el nou suport, 
composta per una malla de fibra de vidre adhe-
rida a un morter d’entre 0,3 i 0,5 cm de gruix10. 
Adormits els morters, els fragments es giren i 
es comença el tractament de l’anvers eliminant 
les gases amb vapor d’aigua i posteriorment es 
netegen els residus de terra i d’adhesiu de les 
gases així com la concreció de carbonats. 

Abans d’iniciar el transferiment dels frag-
ments de mosaic a un nou suport, ha estat 
necessari fer una hipòtesi del seu patró amb 
l’ortofotografia com a base, i s’ha obtingut 
un dibuix del mosaic complet, del qual s’ha 
fet una impressió a escala 1:1 i sobre el qual 
se situen els fragments de mosaic. De mane-
ra paral·lela es tallen les planxes del nou su-
port (Aerolam®) i s’hi van unint els fragments 
amb resina epoxídica. La col·locació d’alguns 
fragments ha estat força complexa atès que ja 
en el jaciment estaven desplaçats. Tres factors 
han estat clau per a la seva col·locació correc-
ta al nou suport: les referències de la zona on 

es van recuperar, la decoració del fragment i 
el dibuix patró fet a partir de l’ortofotografia. 
Com a darrer pas s’han incorporat les tessel·les 
soltes al llenç musiu, i s’ha optat per reintegrar 
petites llacunes i tancar línies decoratives. 

La reintegració final de les llacunes s’ha pos-
posat a l’espera de saber la ubicació final de la 
peça. El tipus i les característiques de la rein-
tegració volumètrica de les llacunes haurà de 
tenir en compte diversos factors –dimensions, 
pes, grans pèrdues, decoració molt recarregada 
i exposició descontextualitzada– a més de fac-
tors desconeguts com ara l’espai on s’exposarà, 
la il·luminació que tindrà, la distància en què es 
veurà o si s’exposarà en vertical, entre d’altres.

8. Una part de calç amarada, 2 parts de putzolana i 1 part de pols de ceràmica (1:2).

9. Set parts de calç hidràulica, 2 parts de triturat ceràmic i 5 parts de pols de marbre (1:1).

10. Set parts de calç hidràulica, 2 de triturat ceràmic, 5 parts de pols de marbre, 7 parts de sorra de riu i l’addició a 
l’aigua de pastament d’una emulsió acrílica al 2 % (1:2).

Figura 32. Detall del procés de neteja de les 
tessel·les (Autora: S. Llobet)
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  Els revestiments murals 
recuperats

Fragments de pintura mural 

Durant la primera fase de treball dels accessos 
de l’estació, al pati nord de la vil·la, es van re-
cuperar restes de pintura mural datades entre 
els segles i-ii. Es tracta d’un conjunt de 950 
fragments, que mostren un repertori ampli: 
seqüències de bandes i motius geomètrics po-
licroms, evidències de quadres amb escenes 
vegetals de tonalitats de verdes i ocres sobre 
fons blanc, elements figuratius com carnacions 
amb tocs de llum i ombra sobre fons blanc, 
etc. En la segona fase d’excavació s’han recu-
perat un nombre encara major de fragments, 

dels quals avui encara no podem determinar 
ni la cronologia ni el nombre –tot i que gros-
so modo poden arribar als 5.000 fragments–, 
ni els motius predominants, ja que encara no 
s’han tractat al laboratori ni estudiat. 

En el camp s’ha establert un protocol de 
recollida, que primerament s’ha centrat en la 
delimitació i l’aixecament dels fragments i, 
si esqueia, amb consolidacions puntuals. Tot 
seguit en un laboratori in situ ombrejat s’ha 
procedit a netejar mecànicament en sec les 
restes terroses, i després s’han col·locat els 
fragments diversos en caixes de polietilè, amb 
obertures en la part superior per facilitar un 
assecament gradual, i s’hi han afegit mate-
rials de reompliment inerts per tal d’evitar 
impactes durant el trasllat al laboratori de 
restauració. 

Figura 33. Treballs de reintegració de les tessel·les despreses pels treballs agrícoles moderns (Autora: S. 
Llobet)
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En el laboratori s’han tractat només els de la 
primera fase d’excavació (Llobet, Mailán, 2014: 
203), on tots els fragments s’han agrupat se-
gons les seves dades arqueològiques, s’han fo-
tografiat i netejat, i posteriorment s’han buscat 
possibles punts d’unió per fer-ne agrupacions 
o establir-hi relacions. Per últim, s’han emma-
gatzemat en caixes de polietilè conjuntament 
amb un arxiu fotogràfic, tot mantenint un or-
dre que en faciliti la consulta i l’estudi.

  Els conjunts de pintura mural  
del segle v

En l’excavació dels accessos s’han tractat bà-
sicament dos conjunts de pintures murals lo-
calitzades en els murs sud i est del pati central 
de la vil·la. Corresponen a la part del sòcol 
i, malgrat que tenen pèrdues importants, 
s’estenen més de nou metres de llarg i trenta 
centímetres al punt més alt. Observem dues 

capes: la primera és un arrebossat de calç i 
sorra en contacte amb el mur. La segona capa 
és l’enlluït, que té més càrrega de calç amb 
barreja d’un àrid més fi i on es conserva la 
capa pictòrica.

La decoració pictòrica des de sota s’inicia 
amb un entornpeu blanc amb punts, seguit 
d’una banda negra que dóna pas a un fons 
vermell, que serveix de base per a una decora-
ció més complexa formada per una seqüència 
de panells perfilats en blanc i en l’interior dels 
quals s’alternen marbrejats i prismes quadran-
gulars. En l’altre conjunt, situat al mur oest, 
trobem dintre dels panells perfilats en blanc 
traços de flors.

In situ (Llobet, Mailán, 2012: 156-157) els 
treballs s’han iniciat amb proves de solubilitat 
de la capa pictòrica, després hem eliminat les 
terres de l’excavació, així com concrecions en 
superfície i pols. Per extreure-les hem emprat 
teles de cotó natural tallades en quadrats d’uns 
30 x 30 centímetres i amb una superposició 

Figura 34. Conjunt de fragments murals dels segles I-II dC després dels treballs de neteja (Autor: A. Mailan)
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d’un a dos centímetres entre retalls, adherides 
amb una resina acrílica. Després es delimita el 
perímetre de les pintures, ja que la tècnica em-
prada, stacco, preveu fer un arrencament des de 
les preparacions. A causa de l’escassa potència 
dels murs, vam tenir accés a les pintures des de 
la part superior, d’aquesta manera vam poder 
introduir planxes metàl·liques, cisells i altres 
eines per tal d’anar separant les pintures del 
mur que revestien. Per extreure-les es van col-
locar suports mòbils de fusta a l’anvers, per re-
colzar-hi els conjunts un cop separats del mur, 
que també van servir per fer-ne el trasllat  al 
laboratori.

Al laboratori (Llobet, Mailán, 2014: 200-
203), un cop desembalats i fotografiats, els 
fragments es voltejaren i se n’eliminà la pols 
i les restes i engrunes de morters pel revers. 
En aquest moment es féu una primera valora-
ció de l’estat de conservació, i es verificà que, 
si bé les capes de policromia eren prou resis-
tents, la preparació es conservava molt fràgil. 
Per aquesta raó calia consolidar les esquerdes 
i fissures emprant un morter d’injecció11 per 
dotar cada fragment d’una cohesió adient i 

d’estabilitat suficient per fer el posterior rebaix 
de morters originals, fins als 3 cm. I per tal 
d’acabar de reforçar el revers de les pintures 
es col·locaren tires de fibra de vidre adherides 
amb un segon morter12. Posteriorment, igual 
que al mosaic, s’aplicà una capa d’intervenció 
conformada per malla de fibra de vidre adhe-
rida amb un morter que oscil·la entre els 0,3 i 
els 0,5 cm de gruix.13

Durant el muntatge s’han reproduït les ca-
racterístiques dels murs on estaven situades i 
s’han adherit els fragments als suports d’Aero-
lam® amb una resina epoxídica, tot respectant 
les distàncies originals entre fragments de po-
licromia, així com la reproducció d’elements 
com un desguàs. D’altra banda, els suports van 
ser tallats tots a una mateixa altura i els frag-
ments van ser col·locats a la seva zona inferior, 
insinuant que les restes de pintura formaven 
part d’un sòcol, i que el mur continuava per 
la part superior. 

Fixats els fragments, s’eliminaren les teles 
de l’arrencament, aplicant-hi apòsits de cotó 
impregnats amb acetona i tapats amb plàstic 
film, controlant-ne l’exposició per tal de no 

Figura 35. Vista del conjunt mural del segle V del pati central (Autor: D. Alcubierre)

11. Una part de calç apagada, 2 parts de putzolana i 1 part de polsim ceràmic (1:2).

12. Set parts de calç hidràulica, 2 parts de triturat ceràmic fi, 5 parts de pols de marbre (1:1).

13. Set parts de calç hidràulica, 2 parts de triturat ceràmic, 5 parts de pols de marbre, i 7 parts de sorra de riu; l’aigua 
de pastament porta afegida una emulsió acrílica al 2 % (1:2).
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estovar els morters i la policromia. Després, 
per tal de determinar d’una manera eficient 
el sistema de neteja més adient de la capa de 
carbonats, es va fer un protocol de neteges (del 
Ordi et al., 2010: 73-80). Aquest va consistir en 
l’aplicació de diferents tipus de sistemes segons 
la seva acció química, amb un control i una 
anàlisi de paràmetres com el medi d’aplicació, 
les proporcions, el pH i el temps d’exposició. 
Finalment el sistema de neteja triat es va cen-
trar en l’aplicació d’un tampó àcid: àcid cítric 
i citrat de triamoni en una dissolució aquosa 
al 2%,14 amb un pH de 4-4,5 i un temps d’ex-
posició de 120 minuts. 

Les llacunes es reintegraren amb un mor-
ter de tonalitat neutra, i s’hi disposaren uns 
perfils d’alumini de 4 x 4 cm i 3 mm de gruix 
per protegir cada un dels panells. Aquests per-
fils són desmuntables per afavorir un possible 
muntatge dels conjunts complets. 

  Altres conjunts de pintura mural 
del segle v

Pel que fa als conjunts del segle v recuperats 
en la segona fase d’excavació (Llobet, Molinas, 
2015: 144-145), aquests es presenten conservats 
en els murs o en enderroc en les seves estances 
originals. Les pintures conservades en els murs 
constitueixen diversos grups distribuïts en les 
estances de la part domèstica, que mesuren un 
total de 17,71 m, tot i que les alçàries van dels 
15 als 30 cm. El conjunt amb més envergadu-
ra correspon al mur nord del pati central que 
mesura 16,70 m i una alçària que varia entre 
els 15 i els 50 cm. 

Són pintures al fresc, tot i que durant la 
restauració caldrà estudiar possibles acabats 
al sec, seguint una decoració unitària: primer 
un entornpeu de color blanc amb punts poli-
croms, tot seguit el sòcol que s’inicia amb ban-
des horitzontals de color negre, vermell i blanc 
que donen pas a una part superior distribuïda 

amb panells rectangulars de fons granat i ocre, 
on es troben restes de parts més decorades que 
imiten la pedra o s’hi desenvolupen motius 
geomètrics, amb interpanells de fons vermell. 
Tot i aquests primers apunts sobre el disseny 
d’aquests murals, caldrà definir-los després 
dels processos de neteja en el laboratori.

Tal i com es va procedir el 2011 davant la 
conservació de restes de pintures murals en 
diversos punts de la part domèstica, els nous 
conjunts s’han extret seguint la mateixa me-
todologia.

A banda de la citada pintura del mur de l’ala 
nord del pati central, es van documentar dos 
nivells d’enderroc en aquest espai. El superior, 
de 45 m², proposem que correspon a part de la 
pintura despresa del mur, mentre que l’estrat 
d’enderroc inferior, de 14 m², pot tractar-se de 
la pintura del sostre. La metodologia seguida 
en aquests estrats ha comportat que planifiqu-
éssim un protocol per fer-ne l’excavació, l’ai-
xecament, l’embalatge i l’emmagatzematge per 
garantir-ne la salvaguarda i els treballs futurs 
de restauració. En primer lloc, s’han fet dues 
ortofotografies, tant del mur amb la pintura 
in situ, com dels estrats d’enderroc, la primera 
perquè té una documentació exhaustiva i de 
qualitat de la llarga pintura encara en el mur, i 
la segona perquè té registrada la localització de 
cada fragment en l’enderroc. Sobre la segona 
fotografia s’han creat quadrícules que després 
s’han traspassat a l’espai amb cordills.

L’equip de restauració hem procedit a exca-
var i delimitar el gran nombre de fragments 
amb el suport dels arqueòlegs. Cada fragment 
s’ha numerat amb la referència a la quadrícu-
la i un número individual dintre d’aquesta, 
identificació que s’ha traspassat a la fotografia 
i físicament sobre el revers de cada fragment 
amb una resina acrílica i retolador permanent. 
Abans de procedir a l’aixecament ha estat ne-
cessari fer consolidacions puntuals que, bàsi-
cament, s’han centrat a engasar-los amb resina 
acrílica, però també a fer impregnacions amb 

14. L’aplicació s’ha fet amb apòsit de cel·lulosa.
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el mateix producte en morters molt disgregats. 
Les extraccions s’han fet per quadrats i frag-
ment per fragment, però en agrupacions més 
complexes o contínues, aquestes s’han extret 
en bloc, prèviament engasades. Una vegada 
extret, cada fragment es neteja de les restes 
terroses més superficials i es disposa dintre 
de caixes de polietilè que porten la numeració 
del quadrant corresponent, sense barrejar mai 
quadrants dintre una mateixa caixa.

  Conjunt de revestiments  
dels segles i-iv

Amb la voluntat de conservar documents ma-
terials que ens ajudin a la comprensió de les 
tècniques de construcció emprades a la vil·la, 
es van recuperar un seguit de mostres repre-
sentatives dels revestiments dels murs. Aques-
tes corresponien a un revestiment d’opus sig-
ninum del frigidarium de les termes del segle 

v, pintura mural de tonalitats ataronjades del 
segle i, i finalment tres mostres de revestiments 
lliscats en blanc, dos del segle i i un del segle iv, 
amb distintes fabricacions i tècniques. 

Les mides de les mostres arrencades es tro-
baven al voltant dels 50 cm² i la metodologia 
d’extracció va ser la mateixa descrita en els 
treballs del conjunt de pintures murals. En el 
laboratori, les mostres s’adheriren a nous su-
ports d’Aerolam® que s’ajustaren a la superfície 
dels revestiments per observar l’estratigrafia de 
la mostra, i es procedí a netejar-les i a reinte-
grar-ne petites llacunes. 

  Elements constructius  
i escultòrics

Alhora es van recuperar altres elements rela-
cionats amb l’arquitectura de la vil·la o amb 
la seva decoració. Un exemple són les bases de 
columna, un capitell o parts dels tambors de 

Figura 36. Detall de la decoració del conjunt mural del segle V del pati central (Autor: A. Mailan)
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les columnes del pati nord porticat, o els caps 
escultòrics de Silè i Dionís. La nostra feina se 
centrà a fer primeres neteges en sec i a crear 
llits rígids i embalatges amb materials inerts 
per fer el trasllat al laboratori de restauració. 

L’element que va presentar més complicació 
pertanyia a la columnata del peristil que deli-
mitava el pati sud, i en els estrats d’enderroc del 

Figura 37. Treballs d’excavació, consolidació i extracció de l’enderroc de pintura mural del pati central 
(Autora: S. Llobet)

pati es va poder recuperar un dels tambors, de 
40 cm de diàmetre per 1 m de llarg, que con-
servava restes d’enlluït de morter i decoració 
pintada, així com un altre fragment d’enlluït, 
però sense la columna. En ser dos elements for-
ça delicats pels revestiments que conservaven 
i haver d’estar llarg temps a la intempèrie per 
l’evolució dels treballs arqueològics, es van fer 
treballs de conservació preventiva: neteja amb 
aigua i alcohol per eliminar les restes terroses 
i controlar els microorganismes; bisellats amb 
morter de calç als revestiments i aplicació pun-
tual de gases en punts de conservació delicada, 
alhora que un engasament total en el fragment 
d’enlluït per extreure’l en bloc, i cobriment 
dels elements amb geotèxtil del qual es feien 
revisions setmanals. Per a l’extracció de la co-
lumna es va haver d’excavar per sota, després 
es va protegir tot el revestiment amb escumes, 
ja que es van passar unes brides per sota per 
poder-la aixecar i col·locar sobre un palet, des 
d’on es va traslladar a un camió ploma que la 
va conduir als magatzems a l’espera de la seva 
futura restauració. 

Figura 38: Detall dels treballs d’extracció de les 
mostres de revestiments murals (Autora: S. Llobet)
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  Pars fructuaria: treballs als 
torcularia

Al costat est de la sala de premsatge es va lo-
calitzar la sala de maniobra amb cinc retalls 
de contrapès. Al fons de dos d’aquests retalls, 
hi havia restes de les caixes de fusta i les seves 
pedres de subjecció, a més d’elements de fer-
ro de reforç. L’estat de conservació d’aquestes 
fustes era molt delicat, ja que conservaven un 
grau d’humitat elevat i estaven parcialment 
cremades; la majoria d’elements ja no conser-
vava la seva forma original, encara que en mol-
tes peces aquesta es podia arribar a intuir. Les 
fustes, en conservar-se humides i cremades, ja 
havien perdut bona part de la seva estructura, 
i es presentaven amb una consistència tova i 

en molts punts mig desfetes i amb intrusions 
d’altres materials com pedres i fang. 

Per qüestions de seguretat i d’accés a l’espai 
es va haver de retardar el treball d’excavació. 
Davant la possibilitat que passessin uns mesos 
fins que es poguessin reprendre els treballs i 
el mal estat de conservació de les fustes, es va 
creure convenient idear un sistema per man-
tenir els nivells d’humitat òptims i poder sal-
vaguardar les peces. Amb aquest objectiu es va 
treballar seguint dues metodologies diferents. 
Primer es va fer la conservació preventiva de 
les fustes del retall de contrapès de la prem-
sa 2, muntant un sistema de gota a gota em-
prat en jardineria, que consisteix en un seguit 
de mànegues amb uns petits orificis a través 
dels quals es regula la sortida de l’aigua. Les 

Figura 39: Moment de l’extracció de la columna conservada del corredor nord del pati central (Autora: S. 
Llobet)
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mànegues es van subjectar amb brides a una 
reixa col·locada en horitzontal, cobrint-ho tot 
amb tendals per a protegir-ho del sol. Aquest 
sistema de rec controlat va ser accionat dos o 
tres cops al dia, segons la temperatura ambient, 
durant 5 minuts, al llarg de cinc mesos.

L’altre sistema emprat en el retall del contra-
pès de la premsa 3 es va centrar en l’aplicació 
d’humitat directament sobre les fustes. Aques-
ta acció s’aconseguia aplicant àcid poliacrílic 
(Pugès et al., 2015: 1285-1287), producte inert 
que manté la humitat durant temps i que té un 
cost i manteniment mínims. Es dissol el pro-
ducte en aigua fins que esdevé un gel el qual 
s’aplica sobre la fusta prèviament protegida 
amb una capa fina de Reemay®. Després s’em-
bolcalla tot amb film transparent i es protegeix 
amb plàstics foscos i un tendal final per evitar 
la pluja directa i l’acció del sol. Amb aquestes 
condicions les fustes de la caixa es van man-
tenir cinc mesos durant els quals se’n van fer 
revisions dos cops al mes, per rehidratar l’àcid 
poliacrílic. 

Passats els cinc mesos que finalment va 
durar l’aturada dels treballs arqueològics, es 
va procedir a les feines de desmuntatge de les 
estructures de fusta, on vam ser presents per 
fer conjuntament amb els arqueòlegs el des-
muntatge, la documentació, l’embalatge i el 
transport de cada element de fusta i ferro.

Valorant els dos sistemes emprats per man-
tenir la humitat, considerem que l’aplicació 
més senzilla i eficaç ha estat la de l’àcid po-
liacrílic, tot i que va ser inviable aplicar-lo en 
el retall del contrapès de la premsa 2 ja que 
les fustes tenien una forma i disposició mas-
sa verticals com perquè es pogués mantenir el 
producte. D’altra banda el sistema del gota a 
gota presenta una problemàtica afegida, allà on 
cau la gota deixa un senyal en la fusta, i alhora 
la distribució homogènia de l’aigua per tots els 
elements és complicada. 

  Pars fructuaria: conjunt de dolia

En la pars fructuaria de la vil·la s’ha recuperat 
un conjunt de 3 dolis del darrer quart del segle 
i aC, tot i que també se n’han recuperat dos 

del segle v en la pars urbana. En tres d’aquests 
podem destacar la singularitat d’un seguit de 
reparacions amb plom, mentre que el quart 
presentava dues inscripcions. La nostra inter-
venció ha consistit en treballs de suport durant 
el procés d’excavació, per tal d’anar-los refor-
çant i, malgrat que tenien un nombre elevat 
de fractures i esquerdes, poder-los mantenir 
d’una peça. Es van crear proteccions interiors 
mitjançant tires de gasa plàstica impregnades 
d’acetat de polivinil, que van facilitar l’extra-
cció del sediment interior per rebaixar-ne el 
pes i facilitar-ne el transport. 

Un cop excavats, es van col·locar uns llis-
tons de fusta a l’interior amb la funció de pun-
tal, mentre que exteriorment eren lligats amb 
brides i embolcallats amb film transparent per 
estalviar d’engasar-ne l’exterior i haver d’eli-
minar la resina. Tot seguit es van extreure i 
traslladar les peces, damunt de palets de fusta, 
a una zona més plana on es va poder fabricar 
l’embalatge per transportar-les al magatzem, 
que constava d’unes estructures obertes amb 
llistons de fusta i puntals de reforç fixats al pa-
let, per on s’introduïa el transpalet que les mo-
via. Aquestes estructures han estat útils també 
per a l’emmagatzematge correcte a més de ser 
un suport valuós que les mantindrà d’una peça 
en els futurs treballs de restauració.
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Control i excavacions arqueològiques fetes durant 
l’obra del gasoducte Martorell – Figueres: tram 
sud Martorell – Hostalric
Francesc X. Florensa, Damià Griñó, Esther Medina, Jordi Ramos1

Entre els anys 2011 i 2012, les obres de cons-
trucció del gasoducte Martorell – Figueres en 
el seu tram sud entre Martorell i Hostalric, van 
comportar un nombre important de troballes 
arqueològiques. La majoria d’aquestes inter-
vencions arqueològiques ja havien estat previs-
tes en els estudis d’impacte ambiental, previs a 
l’obra, i programades a l’inici dels moviments 
de terres, com ara el conegut jaciment de 
Camps de Can Colomer (Terrassa) o la Sèquia 
Monnar (Sabadell). Altres jaciments com els de 
Vinya de la Salut (Viladecavalls) i Ca n’Arnella 
(Terrassa), coneguts per notícies arqueològi-
ques anteriors, destacats en les diverses cartes 
arqueològiques comarcals i locals, i dels quals 
tenim constància prèvia mitjançant les pros-
peccions superficials fetes abans de l’inici dels 
moviments de terres, foren confirmats durant 
els sondejos, també previs a l’inici de l’obra, 
moment en què es pogué constatar la presèn-
cia d’estructures arqueològiques desconegudes 
fins aleshores en aquests indrets.

Durant el control arqueològic dels movi-
ments de terres de l’obra es van documentar 
restes de diversa índole: restes paleontològi-
ques d’hipparion situades en el jaciment de 

Can Purull II a Viladecavalls; restes materials 
de les mines de carbó, explotades a finals del 
segle xix i inicis del xx, a Viladecavalls; restes 
d’una mina d’aigua en el terme municipal de 
Cardedeu, dues a Sant Antoni de Vilamajor i 
dues a Santa Maria de Palautordera, i final-
ment, també es localitzà durant el control ar-
queològic el jaciment de Camps de Can Viure 
(les Franqueses del Vallès).

En aquest article ens centrarem en els jaci-
ments que es van excavar en extensió, dins dels 
límits d’expropiació de l’obra, és a dir: Vinya 
de la Salut (Viladecavalls), Camps de Can Co-
lomer i Ca n’Arnella (Terrassa) i Camps de Can 
Viure (les Franqueses del Vallès).

  Vinya de la Salut 
(Viladecavalls, Vallès Occidental) 
Jordi Ramos Ruiz

Introducció

El jaciment arqueològic Vinya de la Salut es 
troba ubicat geogràficament entre els Horts 

1. Arqueòlegs de l’empresa Atics, SL, Gestió i difusió del patrimoni arqueològic i històric. Torrent de les Piques, 36. 
08304 Mataró. 
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de Can Purull i la carena de Can Mitjans, 
a l’oest de la riera de Gaià. Les coordenades 
UTM corresponen a les següents: X: 413658, 
Y: 4600985 i Z: 248 m sobre el nivell del mar. 
Aquesta àrea identificada es correspon a una 
zona on s’havien localitzat nombroses restes 
ceràmiques d’època romana, jaciment arque-
ològic que s’havia anomenat Vinya de la Salut. 
A partir de la publicació del llibre d’Història de 
Viladecavalls de l’any 1991, en el capítol escrit 
per Teresa Nolla Panadès, s’ha pogut saber de 

l’existència d’aquest jaciment arqueològic ja 
identificat com a Vinya de la Salut. Aquesta 
publicació es basa en els estudis i les activitats 
fets en la dècada de 1960. 

Durant els treballs de delimitació del jaci-
ment, dins la traça del gasoducte, es van poder 
localitzar diversos fragments ceràmics d’època 
romana en superfície. Per a la seva compren-
sió es van separar les restes arqueològiques en 
dos àmbits: A i B, per la distància entre els dos 
punts. (Fig. 1).

Figura 1. Planta general de les restes arqueològiques documentades del jaciment arqueològic Vinya de la 
Salut

Àmbit A

En aquest sector, que corresponia a la part més 
meridional del jaciment, es va documentar la 
UE 1. Aquesta estructura negativa consistia en 
un retall excavat en el terreny natural, compost 

per una capa calcària. La forma irregular del 
retall presentava una longitud de 4,60 m per 
2,60 m d’ample, i va ser fet en l’únic sector on 
s’ha documentat part de l’aflorament de roca 
calcària del lloc, amb una gran aportació de la 
cultura material d’època romana. La cota su-
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perior era a 251,45 m sobre el nivell del mar, en 
el costat oest, i la inferior, que contorneja el ter-
reny natural, a 249,60 m sobre el nivell del mar.

Els materials ceràmics que amortitzaven 
l’estructura se situaven a l’entorn del segle vi 
dC (UE 2), on l’aparició d’una àmfora oriental 
LRA1 i una TSA D (Hayes 99A) marcaren el ter-
minus ante quem en la primera meitat del segle 
vi dC. Es va documentar gran quantitat de cerà-
mica local i d’importació, elements vitris, mate-
rial constructiu, estucs de tonalitat verdosa, una 
petita escultura coroplàstica que representava 
en ceràmica un cap humà d’un gladiador i una 
important presència de claus de ferro. 

Com ja hem assenyalat anteriorment, la 
trobada d’un fragment ceràmic d’un cap amb 
casc d’una joguina o estatueta que representa 
un gladiador,2 indica la importància de l’in-
dret. Una peça magníficament acabada amb 
paral·lels al segle i dC a Volubilis (Marroc), 
que representa un secutor, un tipus de gladi-
ador romà, que disposava d’una espasa curta 
(gladius) i més tard llarga (spatha), un escut 
semblant al dels legionaris (scutum), el caracte-
rístic casc esfèric i armadura completa. Es creu 

que aquest tipus de gladiador es va formar pels 
volts de l’any 50 dC. (Fig. 2).

Dins l’estrat de rebliment d’aquest gran re-
tall també es van documentar un total d’11 
monedes disperses localitzades a tocar de 
l’aflorament de roca. Malgrat el deteriorament 
de les peces, n’hi ha algunes que han estat iden-
tificades: es tracta de monedes a l’entorn del 
segle iv dels emperadors Maximià d’Hèrcules, 
Constantí II, Constantí I Magnus-Constants 
i Constantí II – Julià II. Aquest conjunt de 
monedes, juntament amb el material ceràmic 
recuperat, han ajudat a datar l’estructura vers 
la meitat del segle vi dC. En el jaciment de la 
Vinya de la Salut de Viladecavalls s’observa la 
dinàmica d’ocupació i explotació agropecuà-
ria del territori vinculat a les grans urbs. És 
sobretot als segles v-vi dC quan les grans con-
centracions de jaciments disgregats pel territori 
vallesà marquen la dinàmica poblacional d’un 
territori en constant explotació agrícola.

Per l’estat arrasat i la forma irregular, aquest 
retall (UE 1) també podria ser interpretat com 
un fons de cabana.3 Estaria en relació amb 
les estructures semienterrades de diversos 

Figura 2. Joguina o estatueta que representa un gladiador

2. Agraïm als arqueòlegs dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya Gemma 
Hernández i Quim Folch que ens facilitessin els paral·lels d’aquesta peça.

3. Exemplar seria l’estructura E30 del jaciment de la plaça Major de Castellar del Vallès: un retall rectangular de 3,5 
per 3 metres on es van documentar forats de pal perimetrals, diverses negatives interiors identificades com encaixos 
de mobiliari i una llar de foc recolzada en una paret (Roig, Coll, 2010).
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elements associats com forats de pal per a la 
sustentació d’una coberta, estructures de com-
bustió dins d’aquests retalls i altres elements 
que dividirien l’espai. En aquest cas, no podem 
afirmar aquesta possibilitat amb certesa, ja que 
no hem trobat cap element que ens mostri la 
presència d’una coberta, forats de pal ni peri-
metrals ni interiors que evidenciessin divisions 
internes, i tampoc no s’hi han localitzat estruc-
tures de combustió. Aquest retall destaca per 
la gran quantitat de material arqueològic as-
sociat del segle ii dC i pel conjunt de monedes 
del segle iv, però la presència de terra sigil·lada 
africana D (Hayes 99 B) i l’àmfora oriental ens 
el situen en algun moment del segle vi dC.

Àmbit B

Es van documentar un total de 5 retalls. Les 
sitges UE 4, UE 18 i UE 20 totes de secció glo-
bular i fons pla. Tot i el poc material arqueo-
lògic recuperat en l’interior dels rebliments es 
poden datar les corresponents amortitzacions 
a l’entorn dels segles v-vi. Els retalls UE 22 i 
UE 24 han de correspondre a forats practicats 
en el terreny geològic per contenir dolis. A l’in-
terior d’aquests retalls es documentaren frag-
ments d’aquests grans recipients, fragments de 
ceràmica i algun fragment d’àmfora oriental 
que ens permet datar l’amortització d’aquests 
retalls a l’entorn dels segles v-vi. 

En aquest àmbit B s’excavà una gran estruc-
tura o retall irregular (UE 11) que retallava un 
nivell de turturà i graves, que podia haver estat 
creat per a l’extracció d’argiles. Es desconeixen 
els límits totals del retall pel costat est, atès que 
pel camí actual continuava l’estructura, ja fora 
de l’àmbit de l’obra. El fons era irregular i el 
material arqueològic associat ens indicava una 
amortització a l’entorn del segle vi (530-580). 
La presència de gran quantitat de ceràmica 
d’aquest període, més els materials ferris, els 
elements vitris i la gran quantitat de materials 
constructius, ens marquen l’abandonament de 
l’assentament. Respecte al material arqueològic 
recuperat s’atribuí a una cronologia a l’entorn 
del segle vi, i en destaca un plat d’aram sencer 
que ha estat restaurat. (Fig. 3).

Sobre aquest gran retall, una vegada amor-
titzat al segle vi, va ser construït el mur UE 14. 
Aquesta estructura, orientada oest-est d’una 
longitud de 7,60 m per 0,50 m d’ample, es com-
pon de pedres calcàries i material constructiu, 
i només se’n conserva una filada (0,40 m de 
potència), amb una cota superior de 253,79 m 
sobre el nivell del mar. El mur presenta una 
rasa de fonamentació (UE 11) en què es loca-
litzà material arqueològic corresponent a un 
moment cronològic entre finals del segle vi i 
inicis del segle vii. Es desconeix la prolonga-
ció de l’estructura en el seu costat est, ja que 
es troba en una zona no afectada per l’obra 
constructiva. L’arrasament que presentava l’es-
tructura també feia pensar que pel costat oest 
el mur devia continuar. El mur podria ser una 
delimitació de l’espai per desenvolupar dues 
activitats diferenciades.

Finalment, en l’àmbit B es va documentar 
un dipòsit d’època romana –lacus– identificat 
com a UE 16. Es tracta d’una estructura sub-
terrània considerada un dipòsit rectangular de 
2,90 m per 1,46 m. L’estructura estava excava-
da en el terreny natural, compost per argiles 
compactes i gran presència de nòduls calcaris 
(253,90 m sobre el nivell del mar). El dipòsit 
es va edificar amb pedres calcàries regulars 
revestides per una capa de morter de calç sen-
se desgreixant de tonalitat vermellosa. El sòl 
estava compost per morter romà, tipus opus 
signinum, on s’ha documentat una cubeta al 
centre de l’estructura (253,37 m sobre el nivell 
del mar). Pel material arqueològic associat es 
va atribuir a la fase cronològica d’època ro-
mana baiximperial, a l’entorn dels segles v-vi.

Un cop documentat tot l’àmbit afectat per 
l’obra, es van situar topogràficament les es-
tructures, i se’n va poder valorar l’afectació. 
Davant la magnitud i la importància del lacus 
romà, es va dissenyar un desviament mínim 
de la rasa per no danyar l’estructura. Per tot 
això, es va sol·licitar, mitjançant un informe 
d’afectació de les restes arqueològiques, l’estu-
di de l’obra constructiva amb les estructures 
trobades. Amb data d’entrada al Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya de 
30 d’abril de 2012 es va acceptar l’eliminació 
de les estructures afectades, i el dia 30 de maig 
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Figura 3. Plat d’aram sencer i restaurat d’època tardoantiga
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de 2012, el cobriment de les altres. Per això 
es va establir un nou permís de desmuntatge 
i control amb data entre el 30 de maig i el 10 
de juny de 2012 per a l’arqueòleg Jordi Ramos 
Ruiz de l’empresa Atics, SL.

Les estructures afectades per la canalització 
de la rasa del gasoducte de les quals es va de-
manar l’eliminació completa van ser les UE4, 
UE22 i UE2; les estructures no afectades per 
la canalització van ser cobertes.

Conclusions

L’excavació arqueològica duta a terme a la zona 
afectada per la construcció del gasoducte va 
donar com a resultat la identificació d’una part 
del jaciment arqueològic conegut com a Vinya 
de la Salut al terme municipal de Viladecavalls.

En el sector més meridional (àmbit A) del 
jaciment arqueològic es va poder documentar 
un gran retall irregular (UE1) vinculat a l’ex-
plotació agropecuària del lloc, amb gran quan-
titat d’elements de cultura material atribuïda a 
l’època romana. Potser la transformació repe-
tida de l’espai en aquest punt fa pensar en un 
ús continuat, ja que entre l’abundant material 
arqueològic trobem cronologies diverses que 
van des de la segona meitat del segle ii fins al 
segle vi dC. Aquesta última és la data d’amor-
tització final del gran retall.

A la zona septentrional (àmbit B), la majoria 
d’estructures excavades al subsòl (5 estructures 
negatives) s’amortitzen en època tardoromana 
(segles v-vi dC). A més, relacionat amb l’activi-
tat agrícola, s’ha documentat un dipòsit romà, 
un retall de grans dimensions per a l’extracció 
d’argiles i un mur que segurament delimitava 
dos àmbits de treballs diferenciats.

Entre els assentaments arqueològics docu-
mentats a prop de l’esmentat, coneixem un se-
guit de vil·les romanes amb certa continuïtat 
cronològica: la plaça Major de Castellar del 
Vallès; l’Aiguacuit, Can Bonvilar, Can Bosch 

de Basea, Can Colomer i Can Jofresa a Ter-
rassa; Can Cabassa, a Sant Cugat del Vallès, i 
Can Solà del Racó a Matadepera. De la mateixa 
manera s’han documentat uns poblats de nova 
creació ubicats a la plana, que són els jaciments 
de Can Gambús I a Sabadell, els Mallols a Cer-
danyola i la Bastida a Rubí (Roig, 2009).

La presència de gran quantitat de ceràmi-
ca, més els materials ferris, els elements vitris 
i la gran quantitat de materials constructius, 
ens marquen una amortització última de l’as-
sentament entre els segles vi-vii. Tot l’indret 
devia formar part d’una entronització dels re-
cursos agropecuaris de la zona més propera, 
com la Riera de Gaià. La dinàmica d’explotació 
d’aquests espais va ser una constant en l’ocu-
pació dels terrenys entre rieres dins la plana 
vallesana ja des d’època prehistòrica.

  Camps de Can Colomer 
(Terrassa, Vallès Occidental) 
Jordi Ramos Ruiz

Introducció

La intervenció estava motivada per la presència 
del material ceràmic en superfície documentat 
a l’estudi del patrimoni cultural de l’Informe 
Impacte Ambiental,4 a més de la proximitat i 
la relació directa amb el jaciment arqueològic 
de Camps de Can Colomer. Aquest és ben co-
negut a partir de l’excavació arqueològica que 
va fer l’empresa arqueològica Atics, SL, amb 
la direcció tècnica de l’arqueòleg Joan Pie-
ra i Sancerni, entre els anys 2007 i 2008. En 
aquesta darrera excavació els resultats arque-
ològics van permetre localitzar 190 estructures 
d’emmagatzematge (sitges), unes 20 tombes, 5 
estructures de combustió, 4 estructures reves-
tides amb morter hidràulic, així com diferents 
murs i estructures indeterminades. L’horitzó 
cronològic va quedar establert entre el segle i 
aC i el segle vii dC (Piera, 2012). (Fig. 4.)

4. Memoria de la prospección superficial y estudio del patrimonio cultural (arqueológico, paleontológico y arquitectónico). 
Agost de 2008 - agost de 2009. Direcció arqueològica: Francesc Busquets Costa (Atics, SL).
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Referent a la intervenció en el tram afec-
tat pel projecte del gasoducte, els sondejos, 
fets sempre abans de l’execució de l’obra, van 
permetre documentar un grup d’estructures 
arqueològiques situades en una extensa àrea 
d’intervenció. En la seva majoria corresponen 
a sitges, principalment estructures vinculades 
al sector rústic d’una villae i també es docu-
mentaren un seguit d’estructures funeràries 
d’època tardoantiga. Un cop s’analitzaren les 
restes documentades, es va determinar de fer 
una intervenció arqueològica preventiva –con-
trol i excavació– en l’àrea de Camps de Can 

Colomer. El jaciment arqueològic se situa en 
uns antics camps de conreu entre les masies de 
Can Colomer i Can Bogunyà, per damunt de 
la carretera B-40. Les coordenades UTM són 
les següents: X: 416893 i Y: 4604425.

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

L’excavació arqueològica feta a la zona afecta-
da5 per la construcció del gasoducte ha donat 
com a resultat la identificació de la continua-

Figura 4. Estructures arqueològiques documentades entre els anys 2007-2008 a la part central, i a l’àmbit 
superior l’any 2012

5. Finalment cal fer esment a les restes arqueològiques documentades i afectades per la rasa constructiva del gasoducte. 
Van ser 5 estructures negatives que resultarien afectades. E. 13, E. 51, E. 66, E. 107 i E. 118. Les següents estructu-
res arqueològiques no van quedar afectades pels rebaixos de d’obra, per aquest motiu es va procedir al cobriment 
indefinit de les mateixes: E. 11, E. 15, E. 17, E. 19, E. 21, E. 23, E. 25, E. 28, E. 30, E. 32, E. 34, E. 36, E. 38, E. 41, E. 
43, E. 54, E. 58, E. 60, E. 62, E. 64, E. 68, E. 70, E. 73, E. 75, E. 77, E. 79, E. 81, E. 83, E. 85, E. 87, E. 90, E. 92, E. 95, 
E. 98, E. 101, E. 105, E. 115, E. 123 i E. 130.
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ció del jaciment arqueològic de Camps de Can 
Colomer, per la qual cosa, aquesta intervenció 
complementa les dades obtingudes anterior-
ment. La intervenció arqueològica va permetre 
documentar un conjunt de trenta-cinc estruc-
tures –en la seva majoria sitges–, dos dipòsits 
d’atribució cronològica d’època romana, les 
restes òssies d’un cavall i part d’un forn. A 
més, també aparegueren cinc unitats funerà-
ries, totes excavades al subsòl, de cronologia 
diversa, malgrat que gairebé totes corresponen 
a l’època tardoantiga. En la resta de casos, l’alt 
grau d’arrasament no permet determinar-ne 
l’atribució cronològica. 

Els primers indicis d’ocupació d’aquest sec-
tor excavat arqueològicament corresponen al 
testimoni d’una sitja (E.38), clarament amor-
titzada en època ibèrica datada entre els anys 
150 i 25 aC. Aquest dipòsit, que estava reta-
llat en el terreny geològic, presenta una planta 
circular (diàmetre d’1,56 m) i el fons còncau, 
amb una potència estratigràfica d’uns 49 cm. 
Els elements ceràmics documentats correspo-
nen al món ibèric, malgrat que podrien estar 
relacionats amb un moment d’època romana 
republicana (iii-i aC), a partir de la datació de 
la ceràmica del tipus campaniana B (1 i 33b), 
de la ceràmica comuna ibèrica i de l’àmfora 
ibèrica. Al jaciment arqueològic de Camps de 
Can Colomer excavat l’any 2007 no es va lo-
calitzar cap estructura d’aquesta cronologia, 
per la qual cosa esdevé una nova fase dins de 
les ja conegudes. 

D’una fase posterior, entre finals del segle i 
i el segle ii, es van documentar 3 sitges (E. 11, 
E. 15 i E. 58). L’estructura negativa identifica-
da com a E. 11 es tractava d’un retall excavat 
en el terreny geològic. Presentava una forma 
circular amb un diàmetre d’uns 1,60 m i fons 
pla, amb una potència estratigràfica d’uns 17 

cm. El retall indeterminat E. 15 va ser excavat 
en un nivell de llims amb forma irregular, en 
planta, amb tendència a ser quadrada (2,21 per 
2,21 m) i fons pla, i presentava una potència 
estratigràfica d’uns 33 cm. Entre el material 
arqueològic recollit cal destacar la presència de 
ceràmica comuna, terra sigil·lada sudgàl·lica, 
àmfora tipus Beltrán IIB i gran quantitat de 
ceràmica comuna de pasta local. L’E. 58 és una 
sitja retallada en el terreny geològic, de planta 
circular (diàmetre de 0,88 m) i fons pla. Pre-
sentava una potència estratigràfica d’uns 9 cm. 
S’han exhumat restes ceràmiques de terra sigil-
lada sudgàl·lica i un fragment d’opus signinum.

També s’ha documentat l’E. 17, interpreta-
da com un retall excavat en el terreny natural 
associat al dipòsit romà (lacus, UE 51). Segura-
ment està relacionat amb l’anellatge del sistema 
d’engranatge de fusta per situar la fusta per la 
premsa. Presentava una forma quadrada (0,84 
per 0,84 m) i fons irregular. No se n’ha pogut 
establir a partir de la ceràmica la datació, però 
molt probablement corresponia a una època 
altimperial, tot i les minses restes arqueològi-
ques recuperades. 

Aquestes estructures tenen més paral·lels 
dins del terme de Terrassa. En diversos jaci-
ments on s’han documentat vil·les romanes hi 
ha elements d’època ibèrica o bé del període 
republicà romà. Exemples d’aquests precedents 
serien les vil·les de Can Jofresa,6 d’Aiguacuit,7 
el conjunt de les esglésies de Sant Pere8 i Can 
Bosc de Basea.9 Per aquest motiu pensem que 
l’assentament es va iniciar en aquestes dates, 
però que no serà fins a l’etapa posterior quan 
el jaciment tindrà el seu moment més àlgid.

D’època romana baiximperial, ens trobem 
tres estructures interpretades com a sitges: les 
E. 13, E. 19 i E. 81. Referent a l’estructura ano-
menada E. 13, va ser identificada com una sitja 

6. Dins del jaciment de Can Jofresa es van documentar tres forns de producció ceràmica del segle i aC.

7. On es va documentar un assentament de caire rural datat al segle i.

8. Les estructures documentades correspondrien a una vil·la amb diverses sitges ibèriques datades al segle ii i i a. de 
la n. e. Aquestes troballes juntament amb algunes estructures positives també datades d’època ibèrica han portat 
els directors de les excavacions a afirmar que hi havia un poblat ibèric a l’istme de Sant Pere.

9. Les sitges que es van localitzar eren del segle i.



Florensa, F. X.; Griñó, D.; Medina, E.; Ramos, J. • Gasoducte Martorell-Figueres 321

excavada en un nivell de graves d’un possible 
canal, documentat en el sector septentrional. 
De forma circular (diàmetre d’1,35 m) i fons 
pla, presentava una potència estratigràfica de 
16 cm. Per l’absència de material arqueològic 
associat se’n desconeix el període cronolò-
gic. Però la seva situació en el nivell de graves 
d’aquest possible paleocanal fa pensar en una 
fase d’època baiximperial, a partir del segle iii 
dC. Ha estat classificat a partir de quatre frag-
ments de ceràmica comuna grollera, un frag-
ment de ceràmica espatulada pintada en negre, 
molt minsa, i un fragment d’àmfora africana. 
L’estructura arqueològica E. 19, un cop excava-
da, es va interpretar com una sitja en un nivell 
de graves de forma circular (diàmetre d’1,01 
m) i fons pla, que presenta una potència estra-
tigràfica de 31 cm. Pel material arqueològic as-
sociat corresponia a la fase cronològica d’èpo-
ca romana baiximperial (a partir del segle iii 
dC), a partir de l’estudi ceràmic d’un fragment 
d’àmfora africana i un fragment de terra sigil-
lada africana A. En referència a l’E. 81, aquesta 
consistia en les restes d’una sitja retallada en 
el terreny geològic de planta circular amb un 
diàmetre d’1,36 m i fons pla. Presentava una 
potència estratigràfica d’uns 28 cm i, pel mate-
rial arqueològic associat, corresponia a la fase 
cronològica d’època romana baiximperial. En 
destaquen les peces ceràmiques com ceràmi-
ca comuna africana del tipus Lamboglia 10A, 
datada a l’entorn de finals del segle ii i inicis 
del segle iii dC. 

Entre les estructures excavades, les atribu-
ïdes a la fase tardoantiga són les més nom-
broses. Relacionats amb l’activitat agrícola es 
van documentar dos dipòsits romans. L’E. 51, 
que correspon a una estructura subterrània 
que configura un dipòsit quadrangular (lacus 
d’època romana) de 2,04 per 1,89 m. Constru-
ït amb pedres calcàries regulars revestides per 
una capa de morter de calç sense desgreixant 
de tonalitat vermellosa. El sòl es compon de 
morter romà, tipus opus signinum, on s’ha do-
cumentat una cubeta en el centre de l’estruc-
tura. A l’interior del costat sud-oest es troben 
tres graons per facilitar l’accés al lacus. Pel ma-
terial arqueològic associat (ceràmica comuna 

grollera), pertany a la fase cronològica d’època 
tardoantiga entre els segles v-vi dC.

L’altre dipòsit, identificat com a E. 95, pre-
sentava una forma ovalada (1,20 per 1,01 m) i 
retallava el terreny geològic. Estava constru-
ït amb pedres calcàries i conglomerats units 
mitjançant un morter hidràulic. En el seu in-
terior presentava una capa d’arrebossat del ti-
pus morter romà –opus signinum– de tonalitat 
vermellosa, i a més es registrà una nova capa 
de reparació del sòl anteriorment comentat. La 
potència estratigràfica documentada se situa 
a l’entorn dels 9 cm. Pel material arqueològic 
associat, aquesta estructura es correspon a la 
fase cronològica d’època tardoantiga.

Es descobrí la part d’un forn d’època tar-
doromana situat a tocar del talús. Per les exi-
gències de l’obra constructiva es van excavar 
parcialment les restes d’una estructura de 
combustió, assenyalada com a E. 113. Aquesta 
consistia en les restes d’un sòl de la cambra de 
combustió del forn –estructura negativa UE 
112. Tot i que es trobava deteriorat a la banda 
oriental pel retall d’una sitja (UE 105), es va 
documentar en part. Tenia aproximadament 
1,18 m de diàmetre i estava construït amb frag-
ments ceràmics revestits per argila. Pel materi-
al arqueològic associat es va situar dins la fase 
d’època tardoantiga, a l’entorn del segle vi.

La UE 123, una vegada excavada, es va inter-
pretar com un retall que, tot i que indetermi-
nat, estava relacionat amb el fragment de forn 
documentat (UE 113), i que pot atribuir-se a 
un lloc de treball lligat al procés productiu. 
Aquest forn es troba en el límit de l’àrea d’afec-
tació i només se’n van poder documentar uns 
70 cm d’ample, i s’introdueix en direcció sud 
dins el talús. Pel material arqueològic associat 
corresponia a la fase cronològica d’època tar-
doantiga a l’entorn del segle vi.

D’aquest moment cronològic n’han apare-
gut 23 sitges. Destacaríem l’estructura E. 21, 
amb forma circular d’1,01 m de diàmetre i fons 
pla, que presenta una potència estratigràfica de 
31 cm. Aquesta estructura va ser reaprofitada 
per a l’enterrament d’un gos mascle, UE 110, 
i una cabra jove, UE 111. Pel material arque-
ològic associat correspon a la fase cronològica 
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d’època tardoantiga, segle v dC. Entre les cerà-
miques exhumades cal destacar: un fragment 
de ceràmica d’àmfora africana i un altre del ti-
pus grollera reduïda, que imita la forma Hayes 
67. Un altre element destacable és l’E. 43, ja que 
es tracta d’un pou de captació d’aigua freàti-
ca excavat en un nivell calcari i conglomerat, 
situat en la part més alta de la intervenció ar-
queològica. La forma de la planta és circular 
(diàmetre 1,72 m), on es va fer l’excavació a 
una profunditat de 2,42 m, sense arribar a 
exhaurir-la. El pou va ser aprofitat per situar 
el fragment d’una gran tenalla fragmentada 
(doli) del segle vi dC. Pel material arqueolò-
gic associat corresponia a la fase cronològica 
d’època tardoantiga, entre els segles v-vi dC, a 
partir de la ceràmica comuna grollera existent.

De la resta de sitges documentades se’n va 
poder fer l’estudi del material recuperat, datat 

en gran part a l’entorn el segle v dC, amb frag-
ments de terra sigil·lada africana D, àmfora 
africana, ceràmica comuna africana, ceràmica 
paleocristiana de tonalitat grisosa i ataronjada, 
ceràmica grollera a torn lent i fragments de 
doli entre d’altres.

Aquest va ser el moment cronològic de mà-
xima esplendor en aquest indret de la vila tar-
doantiga, concretament a la pars rustica. Cal 
destacar que en un nivell d’aportació fluvial 
compost per graves s’han documentat les restes 
d’un èquid d’època tardoromana, identificat 
com a E. 130. No es va poder documentar cap 
retall associat a les restes de l’animal, ja que 
possiblement va ser transportat per aportació 
fluvial de sedimentació molt ràpida. Anteri-
orment, però, en els sondejos que es van fer es 
va poder recuperar un esquellot de ferro que 
podria estar relacionat amb l’animal. (Fig. 5). 

Figura 5. Esquellot de ferro restaurat 
atribuït a època tardoantiga
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Unitats funeràries (UF)

D’importància cabdal són les 5 unitats fune-
ràries documentades, que han donat un total 

de 7 individus d’època tardoantiga. Les res-
tes estudiades corresponen a 5 subadults i dos 
adults. (Fig. 6). 

Fig. 6. Relació de les restes estudiades al laboratori, amb la determinació sexual, etària i el grau 
de preservació esquelètica general que presenten (Armentano, 2008)

S’ha determinat el sexe de quatre esque-
lets com a masculins o probables masculins, 
un de probable femení, i dos d’indeterminats 
(estudi fet per les antropòlogues Núria Ar-
mentano i Dominika Nociarová). Els enter-
raments corresponen a inhumacions de tipus 
primari. S’ha documentat un cas de reutilit-
zació funerària (UF3), i un cas de probable 
enterrament simultani de tres individus joves 
(UF5). L’estudi de la posició dels elements es-
quelètics indica que originalment les estruc-
tures mantenien l’espai buit, i que el procés 
de descomposició dels teixits tous es va donar 
sense sediment a l’interior de les tombes. Hi 
ha evidències d’una probable manipulació 
antiga de les restes (UF2 i UF3). En els ca-
sos d’inhumacions en sitges s’evidencia una 
posició de les restes premeditada i acurada, 
diferenciada de l’habitual decúbit supí en ex-

tensió d’extremitats. Sembla que en les sitges 
E. 32 i E. 41, s’adopta una posició més incor-
porada i semif lexionada de les extremitats 
(UF1 i UF5). Respecte a la UF4, està excavada 
en el terreny natural amb presència de restes 
de material ceràmic. El material fragmentat 
i la fossa (1,18 per 0,49 m i una profunditat 
de 0,26 m) fan referència a un enterrament 
d’època romana, però no se n’han pogut do-
cumentar les restes òssies, o bé perquè mai 
no hi van enterrar ningú, o bé perquè va ser 
espoliat o arrasat posteriorment, fet proba-
ble ja que se situa en la part més elevada de 
la intervenció arqueològica. Cal dir que la 
presència minsa de restes ceràmiques per a la 
datació associada ens obre la cronologia en-
tre els segles iii-vii, a l’espera de les datacions 
radiocarbòniques. (Fig. 7.).
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  Camps de Ca n’Arnella (Terrassa, 
Vallès Occidental) 
Francesc X. Florensa Puchol10

Introducció

El jaciment localitzat en els Camps de Ca n’Arne-
lla se situa entre el torrent de la Batzuca i la car-
retera BV-1248, dins el terme municipal de Ter-
rassa, en les coordenades: X: 420451, Y: 4604587 
i l’altura de 355 m sobre el nivell del mar.

El jaciment de Ca n’Arnella consta com 
d’època romana dins el catàleg de l’Inventa-
ri del Patrimoni Arqueològic, circumscrit a la 

casa i el seu entorn immediat. La zona afecta-
da pel gasoducte es troba més allunyada de la 
casa, en una zona planera ocupada actualment 
pel cultiu de l’espelta.

Els antecedents arqueològics d’un paratge 
com el de Camps de Ca n’Arnella s’han de 
buscar en la densa ocupació de les planures 
del Vallès, Can Gambús 1 (Sabadell) i Bòbila 
Madurell (Sant Quirze del Vallès) i Camí de 
Can Grau (la Roca del Vallès). Aquesta ocu-
pació s’inicia en el neolític antic i perdura en 
etapes posteriors, de manera que trobem, en 
un mateix lloc, una ocupació quasi continuada 
des del neolític fins a l’època medieval, com 
a Can Roqueta a Sabadell. Aquesta ocupació 

Figura 7. Planta i secció de la UF 5

10. La directora arqueològica dels treballs fou Roser Pou Calvet i en aquest article es reproduiran les dades i textos que 
va recollir i compilar en la memòria arqueològica corresponent.
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està determinada per les condicions òptimes 
per a l’agricultura d’aquest indret situat al cos-
tat d’una riera.

L’excavació ha permès documentar un total 
de 12 estructures, totes excavades en el subsòl, 
de funció i cronologia diverses, des del neolític 
mitjà fins a l’època tardoantiga. (Fig. 8).

Figura 8. Planta general de les estructures a Camps de Ca n’Arnella

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

Entre les estructures excavades cal destacar la 
presència de dues estructures funeràries asso-
ciades a la cultura dels sepulcres de fossa del 
neolític mitjà (4500-3000 aC). 

La CCA-2 és una estructura funerària 
complexa que correspon al tipus 5b (segons 
la tipologia de Pou et al., 1995) dels sepulcres 
de fossa. L’estructura es compon d’un pou 
d’accés i una cambra lateral absidal excava-
da per sota de la base del pou. En el cas que 

ens ocupa l’accés té un doble component: una 
banqueta i un pou. La banqueta defineix una 
planta quadrangular per la seva part superi-
or. A l’extrem nord-est es retalla l’accés a la 
cambra sepulcral en forma de pou circular. 
La cambra de planta circular i coberta absidal 
queda excavada uns 45 cm per sota de l’accés. 
El pou pel qual s’accedia a la cambra estava 
reomplert amb blocs de pedres. La volta de 
la cambra sepulcral havia cedit i les restes es 
trobaven a l’interior. Un cop excavades apa-
regueren les restes de l’esquelet de l’inhumat 
situats a la base de la cambra. (Fig. 9.)
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La cambra sepulcral estava orientada nord-
oest - sud-est (a les tombes excavades a Can 
Gambús 1 i Camí de Can Grau l’orientació és 
la mateixa), amb un diàmetre màxim d’1,85 
m. L’individu es trobava en posició de decú-
bit supí amb l’espatlla sobre el sòl, les cames 
totalment estirades i els braços lleugerament 
flexionats amb les mans per sobre la pelvis. Es 
troba orientat de nord-oest a sud-est, amb el 
cap al sud-est.

Cal destacar que l’individu manté una 
connexió anatòmica estricta, exceptuant el 
desplaçament del crani i de l’húmer dret cap 
a l’est de la cambra. Aquest desplaçament es 
pot relacionar amb una posició sobreelevada 
del crani mitjançant un suport de matèria or-
gànica. Un cop descompost el suport, el crani 
possiblement va bascular i va arrossegar part 
de les vèrtebres cervicals i l’húmer. L’estudi an-
tropològic, fet per Núria Armentano, ha deter-
minat que es tracta d’un individu adult femení. 

Per la disposició de l’esquelet postcranial, es 
pot afirmar que la cambra es conservava sense 
reomplir, com a mínim un temps fins que es 
donava per finalitzat el ritual funerari i se sege-
llava l’entrada definitivament. La disposició de 
les pedres en el pou d’accés així ho palesarien.

A l’oest de la cambra, just davant de l’entra-
da, es localitzà el conjunt que formava l’aixo-
var funerari, compost per dos punxons d’os, 
un radi d’ovicaprí no treballat, una plaqueta de 
cal·laïta i un vas de coll diferenciat, cos globu-
lar i quatre petites aplicacions diametralment 
oposades en la inflexió del coll i en el cos. La 
vora està lleugerament exvasada i el llavi és ar-
rodonit. La cocció és oxidada amb un motiu 
acanalat allisat en el seu exterior.
La CCA-3 és, també, una estructura funerària 
complexa que correspon al tipus 5b (segons la 
tipologia de Pou et al., 1995) dels sepulcres de 
fossa. Aquesta sepultura és un hipogeu amb un 
petit pou d’accés farcit de blocs de pedra i una 

Fig. 9. Planta del sepulcre de fossa CCA-2
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cambra lateral. La cambra mesura 1,90 m de 
llarg per 1,50 m d’ample i s’orienta de nord-oest 
a sud-est. Tant el pou com la volta de la cambra 
havien cedit, i la cambra era plena de pedres. 
L’individu inhumat en el seu interior s’orienta 
de nord-oest a sud-est, amb el crani al sud-est 
(la mateixa que a Can Gambús 1). L’esquelet, 
en connexió anatòmica, es trobava en posició 
de decúbit supí, amb les cames totalment esti-
rades i els braços lleugerament flexionats amb 
les mans per sobre de la pelvis. El tòrax apareix 
lleugerament corbat i el crani basculat lateral-
ment cap a l’oest. La posició dels coxals, oberts, i 
la fragmentació del crani indiquen que la tomba 
es va mantenir buida el temps suficient per a 
l’esqueletització de l’individu. En el moment en 
què van cedir part del pou i la cambra, els blocs 
es van precipitar cap a l’interior de la cambra 
sepulcral i van esclafar el crani, van empènyer 
el tòrax cap a l’interior i van reomplir l’espai. 
L’estudi antropològic, efectuat per Núria Ar-

mentano, va determinar que es tracta d’un in-
dividu masculí d’edat adulta. A la zona lumbar, 
al costat del coxal esquerre, es va documentar 
un trapezi de sílex. Aquest podria haver estat 
un projectil allotjat en aquesta zona. En aquesta 
tomba no es va documentar cap tipus d’aixovar 
funerari. (Fig. 10).

D’una cronologia més moderna, en aquest 
cas dins el bronze inicial (1800-1500 aC), s’ha 
atribuït la datació d’un possible nivell d’ocu-
pació caracteritzat per la presència d’una capa 
d’argiles i blocs de pedres amb material ceràmic, 
disposat en pla, i carbons. Aquest estrat s’inter-
preta com una aportació no antròpica, situat a 
la part final d’un petit pendent natural d’uns 
20 cm de potència, en direcció nord a sud-est.

Es va poder datar en època romana una de 
les sitges localitzades, sense poder-ne determi-
nar exactament la cronologia, atès que només 
se’n va poder recuperar un petit fragment de 
ceràmica.

Figura 10. Planta del sepulcre de fossa CCA-3
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Es documentaren tres retalls ovalats, possi-
blement d’època neolítica tot i la poca presència 
de material ceràmic, però sense poder-ne deter-
minar la funció. També se situaren tres fons de 
sitges i un retall quadrangular, sense material 
associat, de cronologia indeterminada.

El conjunt format pels dos sepulcres de fos-
sa del neolític mitjà CCA-2 i CCA-3 es confi-
gura com la gènesi d’un nou jaciment, encara 
per excavar en extensió, que podria tenir els 
seus paral·lels amb els de Camí de Can Grau 
o els més propers de la Bòbila Madurell, Can 
Gambús 1 i Can Roqueta, a falta de les corres-
ponents datacions radiocarbòniques que ens 
confirmin la cronologia proposada. El conjunt 
de material arqueològic més representatiu és 
el format pels elements de l’aixovar i ofrenes 
localitzades dins la CCA-2. El vas ceràmic do-
cumentat, relacionat amb les formes típiques 
Chassey del sud de França, devia de contenir 
algun tipus d’element relacionat amb el ritu-
al funerari. Alguns vasos de característiques 
similars s’han localitzat en tombes amb la 
mateixa tipologia que les excavades a Ca n’Ar-
nella, com ara les de Camí de Can Grau i Can 
Gambús. Quant als dos punxons d’os fets so-
bre metàpodes han estat identificats i, després 
de fer-ne l’estudi tecnològic i d’ús,11 s’ha pogut 
determinar que el més curt es va utilitzar per 
perforar cuir o pell. La peça més llarga també 
es va utilitzar per perforar, però no s’ha esta-
blert sobre quina matèria. Sobre la presència 
del radi d’ovicaprí, no treballat, aquest s’hauria 
de relacionar amb l’ofrena d’un tros de carn 
dins el conjunt ritual. Finalment, la presència 
d’una plaqueta de cal·laïta no és un element 
estrany dins els conjunts viàtics del neolític 
mitjà. La cal·laïta s’utilitza per a la confecció 
d’elements d’ornament: collars i plaques. Un 
dels centres miners més rellevants d’aques-
ta època són les mines de Gavà. A partir de 
galeries subterrànies se segueixen les vetes del 

mineral verd (variscita, metavariscita, variscita 
fèrrica i turquesa). En el mateix complex mi-
ner es manufacturaven els elements ornamen-
tals. A partir d’aquest centre, els objectes es 
distribueixen per l’arc occidental mediterrani, 
l’interior de la península Ibèrica i alguns punts 
de l’Europa central.

Els objectes d’aquesta ofrena formen part 
d’un ritual perfectament establert en el neo-
lític mitjà. En altres casos, els objectes poden 
formar part de l’abillament personal, o es rela-
cionen més directament amb els elements que 
l’individu utilitzà en vida. No en el cas de Ca 
n’Arnella, on cadascun dels objectes ha estat 
disposat com a ofrena.

L’única indústria lítica recuperada ha estat 
el trapezi situat entre el coxal esquerre i la zona 
lumbar de l’inhumat en la tomba CCA-3. Per 
la seva situació s’ha relacionat amb un possible 
projectil. Aquesta peça no devia formar part 
de l’aixovar mortuori de l’individu, ni dels ob-
jectes oferts en el ritual. L’estudi de les traces 
d’ús d’aquesta peça12 ha permès conèixer que 
aquesta fou utilitzada com a projectil. L’im-
pacte que es produí entre aquest i l’individu 
possiblement provocà la fractura del trapezi.

Clarament, les dues estructures funeràries 
localitzades han de formar part d’un conjunt 
més ampli que es devia d’estendre pels camps 
del voltant limítrofs amb el torrent de la Batzu-
ca. En una àrea pròxima s’haurien de localitzar 
les restes relacionades amb les activitats econò-
miques del grup que habità aquest paratge, tal 
i com es pot observar en els jaciments pròxims 
de la Bòbila Madurell i Can Gambús. Potser el 
jaciment de Camí de Can Grau seria, per mida 
i característiques, el paral·lel més adequat, atès 
la possibilitat que la comunitat documentada 
a Ca n’Arnella sigui de mida més petita i amb 
una pervivència acotada en el neolític mitjà 
recent, moment en què es generalitzen les es-
tructures funeràries en hipogeus.

11. Millán Mozota. CSIC–IMF. Departament d’Arqueologia i Antropologia. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona. 
millanm@imf.csic.es

12. Juan Francisco Gibaja Bao.CSIC–IMF. Departament d’Arqueologia i Antropologia. Investigador contractat pel Ministeri 
de Ciència i Innovació - Subprograma Ramón y Cajal. C/ Egipcíaques, 15. 08001 Barcelona. jfgibaja@imf.csic.es

mailto:millanm@imf.csic.es 
Bao.CSIC
mailto:jfgibaja@imf.csic.es 
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  Camps de Can Viure (les 
Franqueses del Vallès, Vallès 
Oriental) 
Esther Medina Guerrero

Introducció

L’àrea d’intervenció arqueològica se situa a uns 
100 metres al nord del camí de la Vinya, i a uns 
300 metres al nord de la masia de Can Viure,13 
entre les partides rurals de la Vinya Vella i la 

Quintaneta, a la parròquia de Sant Mamet de 
Corró d’Amunt, en el terme municipal de les 
Franqueses del Vallès.

Les restes es detectaren en els perfils de 
la rasa del gasoducte. Així doncs, es propo-
sà dur a terme l’ampliació d’una àrea d’1,5 
metres d’ample a banda i banda de la rasa del 
gasoducte, en una longitud d’uns 100 metres 
aproximadament. Després es féu necessari 
ampliar 50 cm en alguns punts per acabar de 
documentar la totalitat de les estructures de-
tectades. (Fig. 11). 

13. D’aquesta masia, que conserva documentació dels segles xiii i xiv, es coneix el seu nom anterior: Mas Carbó. Adjacent 
a aquesta edificació es troba la capella de la Mare de Déu del Pla, amb referències documentals de l’any 1077. El pla 
al qual es refereix el topònim es localitza entre la carretera i l’ermita. La capella es troba citada en el testament de 
Truitgarda (Lliure III Ant., n. O 172) de l’any 1088. Onze anys abans d’aquesta data, Ermengol Samarrel, marit de 
la referida Truitgarda, llega un sesterci de civada a la capella esmentada (any 1077). (Gallardo, 1938: 154).

Figura 11. Planta general de l’excavació
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Resultats de la intervenció 
arqueològica

Tota la franja intervinguda es troba coberta per 
un estrat d’origen al·luvial caracteritzat per la 
presència de material constructiu fragmentat 
abundant, de pedres de diversa composició li-
tològica i d’elements ceràmics escassos, alguns 
dels quals presenten un índex de rodament alt. 
Ha proporcionat material ceràmic escàs que, 
això no obstant, permet situar l’abandonament 
definitiu d’aquest espai entre els segles vii-viii 
(ceràmica grollera a torn lent i de cocció bes-
cuitada).

El jaciment es pot dividir en 2 sectors:

Sector sud

Es localitza a uns 80 m al sud de la necròpolis 
romana. Les troballes documentades poden re-
lacionar-se amb certes activitats desenvolupa-
des en un entorn rural, segurament vinculades 
amb un model de poblament dispers en forma 
de vil·les disseminades en el territori. No s’han 
localitzat estructures d’hàbitat.

Es tracta de dos retalls amb similituds mor-
fològiques, de planta allargada, farcits amb 
abundants pedres i material constructiu, i 
una altra estructura negativa de planta amb 
tendència circular. El material ceràmic permet 
situar la seva amortització a partir del segle vi 
(olles de cocció reduïda a torn lent, una vora 
d’olla variant del tipus 7 de Macías, un altre 
exemplar d’olla del tipus 1.4 de Macías i vai-
xella comuna de pasta oriental).

Sector necròpolis

Una de les estructures que suscita interrogants 
relatius a la finalització de l’espai cementiri-
al és un mur en un estat de conservació molt 
precari, construït amb parament de pedra seca 
i interior d’argila, del qual s’ha pogut obser-
var una sola filera conservada. Presenta una 
orientació S-N, amb una amplada de 80 cm i 
una longitud de 3,40 m. Es troba arrasat a la 
meitat nord. El material ceràmic del seu inte-
rior, fonamentalment de factura tosca a torn 

lent i pasta bescuitada, es pot datar a partir del 
segle vii. Tenint en compte la seva ubicació, al 
sud, i que a partir d’aquí no s’han detectat en-
terraments, a priori podria tractar-se del mur 
de tancament meridional de la necròpolis. Es 
conserva al nivell de cimentació, raó por la 
qual no ha estat possible observar la seqüència 
estratigràfica d’ús relacionada.

Tot i que la rasa del gasoducte dificulta 
l’observació de les relacions físiques, fou pos-
sible concloure que l’estructura és cronològi-
cament posterior a una de les tombes. Resulta 
més difícil concretar si té, o no, relació amb 
el funcionament de la necròpolis en una fase 
tardana.

De la necròpolis es documentaren 21 tom-
bes amb una important varietat morfològica:

Aspectes constructius

Segons el tipus de continent poden diferenci-
ar-se:
1. Inhumació en fossa simple (UF 1). No obs-

tant això, es localitzà molt arrasada i incom-
pleta (allotjava les restes d’un individu adult 
de sexe femení).

 És necessari assenyalar la presència d’una 
sèrie de retalls efectuats en el terreny natu-
ral, que podrien identificar-se com a possi-
bles fosses d’ús funerari, tot i que en el seu 
interior no es documentaren vestigis rela-
cionats amb aquesta funció (UE 45, UE 47, 
UE 49 i UE 68).

2. Tombes incompletes a l’interior de les quals 
s’evidenciaren materials constructius tot i 
que sense vestigis antropològics (UF 7, UF 
10, UF 11, UF 20). Cal assenyalar la UF 21, 
de la qual es va documentar la seva planta 
superior, constituïda per un possible túmul 
de senyalització o cobriment de terres i pe-
dres. No fou excavada perquè quedava fora 
dels límits de la intervenció.

3. Fosses simples amb llit de tegulae (UF 2, 
adult masculí, UF 3, adult femení UF 9, UF 
15) i llit de morter i pedres (UF 18, 2 in-
dividus 1 femení, i la fase inicial de la UF 
8). L’estat de conservació precari d’alguna 
d’aquestes, fins i tot sense restes antropo-
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lògiques en les 9 i 15, impedeix concretar si 
disposaven d’altres elements constructius.
(Fig. 12).

4. Fosses que allotjaven una estructura de te-
gulae col·locades a doble vessant amb imbri-
ces superiors o laterals (UF 4, adult femení; 
UF 5; UF 6, sense llit, adult possible femení; 
UF 12, infantil 3a; UF 17, adult masculí; UF 
19, subadult 10a). Caixa de secció quadrada 
de tegulae i maons pertanyent a la fase més 
recent de la UF 16, 4 individus, 3 adults i 1 
subadult. (Fig. 13).

5. Formae o sepultures d’obra de planta rec-
tangular o trapezoïdal (fase recent UF 8, 10 
individus; UF 13, 7 individus: 5 adults i 2 
infantils; UF 14, adult femení; fase inicial 
de la UF 16, adult masculí i ossos perta-
nyents als inhumats de la fase recent). To-
tes contenien claus de ferro possiblement 
relacionats amb el contenidor del cos, la 
utilització de taüts de fusta o mètodes de 
separació en els casos d’inhumacions suc-
cessives. (Fig. 14).

Respecte al tipus de coberta, en els casos on 
l’estat de conservació en permetia l’observa-
ció, predomina el túmul de terra, pedres (fo-
namentalment còdols i blocs d’origen fluvial) 
i materials constructius reaprofitats (tègules, 
dolis, latericis, signinum, diferents tipus de 
morter). A aquest grup pertanyen les unitats 
funeràries 3, 8, 12, 14, 18 i 21. 

Es documentaren alguns indicis relacionats 
amb possibles sistemes de senyalització vertical 
de les tombes. Es tracta de petits retalls semi-
circulars o irregulars a la capçalera N de dues 
tombes (8 i 16). És probable que tinguin una 
funció constructiva similar a l’estructura de 
còdols lligats amb morter de calç evidenciada 
als peus de l’inhumat de la UF 18.

Pel que fa a la base, predomina el llit de te-
gulae, preferentment peces senceres, el nombre 
de les quals varia entre 3 i 4, depenent de les 
dimensions de l’inhumat (UF 2, UF 3, UF 4, 
UF 12, UF 14, 2a fase d’UF 16, UF 17, UF 19). 
Es documentà un cas en el qual s’utilitzà l’ele-
ment doli (2a fase de UF 8). Hi ha exemples 

Figura 12. Tombes fossa simple amb llit de tègules
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Figura 13. Tombes de tègules a doble vessant

Fig. 14. Tombes amb formae
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en què les inhumacions es dipositen sobre un 
paviment de calç imbricat als murs de la caixa 
(UF 13, 1a fase de UF 16). En ocasions el cos 
es col·locà per sobre d’un llit de còdols lligats 
amb morter de calç (1a fase d’UF 8, UF 18). 

Com a dada afegida a les característiques 
constructives de les tombes, cal destacar l’ús 
de pedres col·locades en sec juntament a l’in-
dividu inhumat. Coincideix en dues tombes de 
tegulae a doble vessant amb orientació NNO - 
SSE: UF 6, UF 19. Es dóna la particularitat que 
la línia de pedres no envolta completament el 
cos. En ambdós casos les pedres es troben en el 
costat OSO de l’esquelet, a la seva dreta.

Pràctiques funeràries 

Les restes òssies corresponen a un nombre mí-
nim de 32 individus, 21 adults i 11 subadults, 
procedents de 13 tombes. (Fig. 15). 

La posició del cos és, pel que fa a les inhu-
macions individuals o múltiples successives: 
 a) Posició decúbit supí amb els braços: 
 - sobre el ventre o pelvis, creuats o paral·lels 

(UF 1, UF 8, UE 106, UF 16, UE 121, UF 18, 
UF 19)

 - al llarg del cos (UF 6, UF 8- UE 147, UF 12)
 - al llarg del cos amb les mans sobre el ma-

luc (UF 3, UF 4).
 b) Posició decúbit lateral dret amb els bra-

ços paral·lels parcialment per sobre del ven-
tre (UF 8- UE 41).

 c) Doblegat sobre si mateix, amb la part su-
perior per sobre de la inferior. UF 8, UE 136.

 d) Agrupació de dos individus en posició 
secundària, amb major representativitat 
d’ossos llargs (UF 16- UE 90). 
Es tracta, en la majoria dels casos, de la 

inhumació primària. S’han evidenciat nom-
brosos desplaçaments ossis compatibles amb 
un procés d’esqueletització en espais buits: 
desarticulació de la mandíbula, dispersió dels 
elements de la mà i del peu, separació de l’ar-

ticulació escàpula/húmer, lateralització dels 
coxals, allunyament del radi o del peroné.

Sobre els vestigis de mortalla o altres tracta-
ments del cos, predomina una intenció d’elevar 
el cap, bé amb materials peribles, dels quals 
sols hi ha constància mitjançant la posició del 
crani (UF 6), o a través de materials construc-
tius (fragments de tegulae disposats escalona-
dament de la inhumació 121 de la UF 16, o 
una porció d’ímbrex en la inhumació 111 de la 
UF 19, lleuger recreixement del llit de morter i 
pedres en la capçalera de la UF 18). Cal afegir 
que el crani apareix mirant endavant o girat a 
la dreta o esquerra. A la segona fase de la UF 8, 
la major part dels cranis es troben recolzats so-
bre l’última inhumació: alguns de costat, fins i 
tot un en norma posterior. També es localitzà 
el crani corresponent a la 2a fase d’utilització 
de la UF 16 en norma inferior.14

També s’han evidenciat reutilitzacions, ma-
nifestades en diferents tombes a través de ves-
tigis ossis pertanyents a altres individus, tot i 
que infrarepresentats, a més dels que es localit-
zaren articulats (UF 13, 1a fase de la UF 16, UF 
18). La presència incompleta d’altres individus 
apunta cap a l’existència d’una ossera comuna. 
En aquest sentit, el caràcter individual de les 
sepultures en el món cristià coincidiria amb el 
temps de descomposició del cos.

A la UF 8 l’espai individual es converteix 
progressivament en familiar ni tan sols res-
pectant estrictament aquesta transformació, si 
tenim en compte les connexions anatòmiques 
parcials observades en algunes agrupacions 
òssies, que permeten induir manipulacions 
mentre durava l’esqueletització. 

Sobre la utilització de mortalla, es docu-
mentà un exemple en la inhumació 116 de la 
UF 18 que presenta els genolls molt junts, com 
si els hagués tingut lligats. Reflecteix possible-
ment l’ús d’un tipus de sudari a base d’em-
benatges col·locats a les extremitats inferiors. 
En aquest sentit, les agulles i claus localitzats a 

14. Com a dada afegida al possible ritual funerari, és necessari remarcar que en el cas que, per qualsevol circumstància, 
un cadàver acabés enterrat en diverses tombes, sols adquiria valor sacre aquella on es dipositava el cap (Vaquerizo, 
2010: 16).
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Fig. 15. Taula d’enterraments

l’interior d’algunes tombes podrien interpre-
tar-se com a pertanyents al sudari. Aquestes 
inhumacions presenten pocs desplaçaments 
ossis, compatibles amb un procés d’esqueletit-
zació en un espai buit, tot i que amb el mínim 

que devia permetre la mortalla (UF 3, UF 4, 
UF 6, ambdues fases de la UF 16).

En alguns casos s’han evidenciat escasses 
restes de fauna disperses a la primera capa que 
cobria les tombes, o en contacte amb alguna 
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de les inhumacions. Són de caràcter escàs i dis-
pers, tot i que podrien estar relacionades amb 
ofrenes rituals.15 Concretament, a la UF 8 es 
localitzaren, per sobre del llit que separava les 
dues fases, restes òssies parcialment articulades 
d’un suid infantil. També s’evidenciaren altres 
vestigis de gos i ovicaprí.16 

Per concloure, en relació amb el tractament 
del cos, s’ha observat la perforació d’algunes 
tègules (UF 2, UF 4, UF 17) possiblement amb 
la intenció de facilitar el procés de descompo-
sició. Malgrat això, és probable que es practi-
quessin amb una finalitat diferent, atès que les 
estructures es construïren en major part amb 
material constructiu reaprofitat.

Cal assenyalar els processos d’espoliació 
detectats en tres tombes (UF 13, UF 14 i UF 
17). No hi ha indicis que permetin establir les 
causes d’aquesta acció, potser amb la finalitat 
de sostreure els escassos objectes que acompa-
nyaven les persones inhumades. 

Tot i que en un gran nombre de casos no es 
respecta, la violatio funebris era un atemptat 
que es temia i castigava (Hernández García, 
2005: 182-183). La sepultura era considerada 
com un espai individual o familiar (Abascal 
Palazón, 1991: 226), amb una legislació que 
tenia com a objectiu marcar el valor sagrat de 
les sepultures, i el respecte a la memòria dels 
avantpassats; una idea vinculada als orígens de 
la família i de la terra (Rossi, 1975: 111-160). 
Caldria enquadrar aquest comportament en 
els conceptes sobre la mort relatius a la creença 

que desposseir un difunt de la seva sepultura 
influïa en el destí de la seva ànima (Galeano 
Cuenca, 1997: 95).

Aixovars

Des del punt de vista del material que consti-
tueix els aixovars, la necròpolis es caracteritza 
per la seva absència, i en el millor dels casos, 
la seva pobresa. No s’evidencia cap peça de ce-
ràmica. Destaquen alguns elements metàl·lics 
localitzats a la UF 16: dos ganivets de ferro, 
el cap d’una cullera de bronze i dues possi-
bles agulles de secció quadrada de ferro que 
es podrien correspondre a un sudari. Cal afe-
gir també la presència d’un possible botador, 
acabat en punta i amb cap i cos de secció qua-
drada. 

L’objecte que destaca per la seva escassetat, 
pertany al grup de la indumentària. Als peus 
de l’individu inhumat de la UF 19, al costat 
SSO, es localitzaren les restes d’unes sabates,17 
de les quals es conservaven les soles guarnides 
amb tatxes de ferro o clavi caligarii, denomi-
nació amb la qual apareix a les fonts escrites. 
Es troben col·locades en sentit contraposat, és 
a dir, la sola esquerra en el costat esquerre mi-
rant al SSE, i la sola dreta orientada al NNO. 
La forma és apuntada on s’allotjava el dit grui-
xut i arrodonida en el taló. Hi ha 63 tatxes a 
la sola esquerra, i 61 a la sola dreta. Correspo-
nen a la talla 33 o 34, 21 cm (Fig. 6). (Fig. 16). 
En el costat de l’extremitat inferior esquerra 

15. Hom ha relacionat les restes faunístiques amb la resurrecció. Es documenten pràctiques similars a la necròpolis 
de l’antiguitat tardana de la Senda de l’Horteta, Alcàsser, i a Sant Vicent, València (Alapont; Ribera, 2006), o a la 
necròpolis del Monastil, Elda, Alacant (Poveda, 1996); en jaciments del sud com El Ruedo, Almedinilla, Còrdova 
(Carmona, 1990), El Molino, Águilas, Múrcia (Hernández García, 2005) així com en necròpolis més properes al 
nostre objecte d’estudi, com Can Palau (Sentmenat, Vallès Occidental) (Coll, 2000).

16. La presència de la primera espècie podria estar relacionada amb el ritu itàlic de la Porca Praesentanea que descriu 
Ciceró. Consistia a fer una ofrena a Ceres mitjançant el sacrifici d’una truja amb la finalitat de legitimar i legalitzar 
la sepultura. Això podria posar de manifest la presència de rituals funeraris de tradició pagana? Malgrat tot, en 
contra d’aquesta possibilitat cal remarcar que es tracta de restes faunístiques fragmentàries i de cronologia molt 
més recent. 

17. Per a la seva òptima recuperació, durant el treball de camp se n’efectuà un motlle rígid primer aplicant una capa 
de làtex amoniacat i posteriorment de guix. Al taller se’n va fer una neteja mecànica i per ultrasons. A continuació 
es féu un procés d’inhibició i protecció amb àcid tànnic, paraloid i cera microcristal·lina. Finalment, es muntà en 
una làmina flexible de PVC.
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es documentaren 29 peces d’igual forma, que 
probablement formaven part de les corretges 
que servien per a ajustar el calçat (potser 15 
per sabata).

Les peces disperses són de la mateixa tipo-
logia que els elements que conformen les soles, 
cap semiesfèric o cònic i tija de secció quadra-
da. La diferència més remarcable radica en el 
fet que la punta doblegada és numèricament 
inferior en aquest grup. No és així en el cas 
de les peces que conformen les sandàlies, totes 
doblegades sobre si mateixes. Potser es tracta-
va dels recanvis, que foren dipositats amb el 
difunt?

Tenint en compte la seva posició, sense con-
tacte amb els ossos dels peus i amb la cara acti-

va sobre la superfície de la tègula, a l’inhumat 
li van treure les sabates.

L’aparició de nombrosos claus, juntament a 
les restes de fusta que alguns conservaven ad-
herits i la presència física atribuïble a l’existèn-
cia d’una caixa (com succeïa en el negatiu de la 
UF 13), són factors que indiquen la utilització 
d’aquest sistema d’inhumació. Les tombes amb 
una major presència d’aquests objectes són la 
UF 13 i la UF 14. Cal assenyalar que els claus 
de major longitud podrien haver format part 
d’algun mètode de subjecció i separació dels 
dos nivells d’ús de la UF 8. Aquestes peces pre-
senten el cap pla, circular o rectangular i el cos 
és de secció quadrada, amb una longitud que 
oscil·la entre els 10 i els 18 cm.

Figura 16. Detall de la tomba UF 19 amb les restes de sabates
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Cronologia i tipologia

Pel que fa a la cronologia i tipologia de les 
tombes, com a conseqüència de l’escàs mate-
rial ceràmic recuperat en el seu interior, no ha 
estat possible fixar diferents fases de funcio-
nament de la necròpolis d’acord amb el tipus 
de continent funerari. Les datacions absolu-
tes de material antropològic procedent de tres 
tipus constructius diferenciats no ofereixen 
una visió diacrònica de cadascun d’ells. Cal 
assenyalar que la datació d’ossos es refereix a 
un moment lleugerament anterior a la mort 
de l’individu (Geyh, 2000;18 Mestres, informe 
02679/2014: 12), i no a la construcció de la 
tomba. Les quatre datacions abracen un perí-
ode comprès entre finals del segle iv i mitjan 
segle vi, en dates calibrades dC. 

La tomba de tègules a doble vessant, pre-
visiblement més antiga (UF 4, UF 17, UF 19, 
i possiblement UF 5, sense material), perviu 
fins al segle vi (UF 6 i UF 12). Es disposa d’una 
datació radiocarbònica de la UF 19 (UE 111): 
UBAR-1346 1595 + 40 BP, cal dC 388-556.

Les tombes en fossa simple amb llit de tè-
gules o d’obra, amb o sense elements tumulars 
ofereixen una cronologia situada entre els se-
gles v i vii (UF 3, UF 7, UF 9, UF 10, UF 15, UF 
18, i possiblement UF 21) tot i que hi ha dos 
casos amb presència de materials possiblement 
de caràcter residual, UF 2 i UF 11, a més de 
dues tombes sense material associat (UF 1, UF 
20). S’efectuà una datació absoluta del material 
antropològic procedent de la UF 3 (UE 18): 
UBAR-1343 1605 + 45 BP, cal dC 379-557.

Les tombes d’obra representen el tipus de 
sepulcre més recent, datables entre els segles 
vi-vii (UF 8, UF 13, UF 14, UF 16). Els mate-
rials localitzats en els estrats d’amortització de 
les tombes que oferien diferents fases construc-
tives (UF 8 i UF 16) no han resultat conclo-
ents. No obstant això, les datacions efectuades 
a la UF 8 en la inhumació titular (UE 147) i 
en la darrera inhumació (UE 41) mostren un 

funcionament situat entre finals del segle iii i 
mitjan segle vi dC: UBAR-1345 1775 + 30 BP, 
cal dC 138-342; UBAR-1344 1600 + 30 BP, cal 
dC 398-540.

Es pot observar que no existeix un lapse 
temporal remarcable entre els diferents tipus 
constructius datats a través de les restes an-
tropològiques que contenien, fet que podria 
assenyalar la seva possible contemporaneïtat. 
Les dades disponibles apunten a una inhu-
mació més antiga corresponent a la primera 
inhumació de la forma UF 8 (UE 147), estruc-
tura que presenta un funcionament prolongat. 
Els altres individus datats podrien haver estat 
contemporanis, independentment dels tipus 
constructius on foren dipositats.

L’abandonament definitiu de la necròpolis 
es produeix, segons l’estudi dels materials que 
s’associen al nivell d’amortització del cementiri 
(UE 1, UE 2, UE 3, UE 6), a finals del segle vii.

Respecte a la possible correlació entre la cro-
nologia, l’orientació de les tombes i l’existència 
d’un camí o algun tipus d’edifici: 
• 9 de les estructures estaven orientades en 

l’eix N - S 
• 9 casos en l’O - E (UF 2, UF 3, UF 4, UF 5, 

UF 11, UF 13, UF 14, UF 17, UF 20)
• 3 en el S – N.

La col·locació de les diferents estructures fu-
neràries tampoc resulta concloent per establir 
una seqüència cronològica, atès que els tipus 
que, a priori, semblen més antics, com són les 
tombes de tegulae a doble vessant, presenten la 
mateixa orientació (O - E) que algunes tombes 
de maçoneria. En definitiva, l’orientació de les 
tombes no és, per tant, un factor que permeti 
oferir una cronologia relativa de les troballes.

Tot i l’escassetat de materials, les datacions 
absolutes disponibles permeten situar el funci-
onament de la necròpolis entre els segles iv i vi. 
És coherent suggerir per aquest moment que 
les desviacions de la norma canònica podrien 
explicar-se per l’existència d’edificis de caràc-
ter religiós o monuments centralitzadors cap 

18. GEYH, M. A. (2000) “Experience with Bomb-14C Dating of Human Bones and Fur”. A: 17th International Radio-
carbon Conference. Israel.
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on es col·loquen les sepultures (Ruíz; Román, 
2005: 253).19

Dissortadament en cap cas no ha estat pos-
sible observar la relació estratigràfica d’aques-
tes tombes amb vestigis d’algun edifici. 

Diferències socials

Un altre aspecte a destacar és la possibilitat que 
la important diversitat tipològica podria estar 
indicant diferències socials. L’escassetat d’ob-
jectes personals reflecteix una certa igualtat, 
més aviat ideològica o simbòlica. No sembla 
ser així en relació amb la inversió de treball i 
materials de les tombes.

En aquest sentit, independentment de les 
orientacions i dels possibles condicionaments 
cronològics, cal destacar la concentració de 
4 tombes més elaborades (UF 8, UF 13, UF 
14, UF 16), construïdes amb morter de calç, 
pedres, tegulae, entre altres materials, que 
podrien assenyalar un major prestigi social. 
Molt possiblement es troben properes a altres 
tombes amb les quals existeix una relació de 
parentiu, o bé expressen un desig de roman-
dre pròxim a un personatge o edifici rellevant. 
Aquesta voluntat de permanència és especial-
ment intensa en les nombroses reutilitzacions, 

tant en inhumacions successives com en es-
tructures superposades, documentades en la 
UF 8 i la UF 16.

La presència d’algunes tombes sense evidèn-
cies antropològiques (retalls 45, 47, 49 i 68), 
també properes als sepulcres anteriorment 
mencionats, podria estar indicant certa plani-
ficació funerària, a més d’emfasitzar la impor-
tància d’enterrar-se juntament a aquest suposat 
personatge o edifici rellevant.

  Conclusions

Segons el treball de J. Sales (1996:1273), la ne-
cròpolis de Camps de Can Viure es pot em-
marcar en el grup de les necròpolis cristianes, 
d’arrel romana, ubicades en un entorn rural, 
amb un patró d’emplaçament que concorda 
amb el de les necròpolis tardoantigues del NE 
peninsular en general (proximitat a una via 
de comunicació important, la Via Augusta, o 
a un riu o riera, la riera de Carbonell), en un 
indret lleugerament elevat i a la solana. Pel que 
fa a l’aixovar, cal assenyalar la seva escassetat 
i pràcticament absència en tots els casos do-
cumentats, índex comparable al de qualsevol 
necròpolis cristiana. 

19. Cap al final de l’Imperi, amb l’expansió del cristianisme, per als devots de la nova fe es converteix en un privilegi la 
tumulatio ad sanctos o martyres, és a dir, la possibilitat d’inhumar-se al costat de determinades relíquies en algun 
centre de culte de la ciutat, fossin urbans o extraurbans. Aquesta circumstància podria fer-se extensible a contextos 
rurals, com podria ser el cas de la necròpolis de Camps de Can Viure. Posteriorment, a partir del segle v, el culte 
cristià es polaritza a l’entorn de les esglésies, amb la presència d’unitats funeràries col·lectives de caràcter monu-
mental, o edificis d’índole familiar emprats per una classe social acomodada o finançats per collegia funeraris. La 
tipologia de les tombes és diferent; es tracta fonamentalment d’estructures d’obra. La impossibilitat de vincular 
directament les restes amb un edifici de funció religiosa, permet inferir una altra opció; que la seva articulació 
s’expliqui per la presència d’una via propera a un espai d’explotació agrària. Futures intervencions a la zona podri-
en contrastar l’existència d’un important fundus a través de la localització d’instal·lacions de clara funció agrària. 
En aquest sentit, cal recordar la seva proximitat amb les possibles vil·les romanes de Can Cot i de Can Viure. Tot 
i aquesta possibilitat interpretativa, un altre motiu d’investigació serien les causes de la seva extinció, atès que no 
és possible observar l’evolució del jaciment fins a la seva transformació en un nucli urbanitzat, a diferència del que 
succeeix en contextos urbans, com en el suburbium de l’antiga Tarraco. Cal considerar també que l’edifici amb el 
qual podrien relacionar-se es construís amb materials peribles. Finalment, cal assenyalar la seva possible vinculació 
amb la propera capella de Santa Maria del Pla, que no disposa d’intervencions arqueològiques que contrastin el seu 
possible origen tardoantic. Pel que fa a l’arquitectura religiosa fora de les ciutats, es coneixen nombrosos exemples 
d’edificis o construccions de caràcter religiós que evolucionaren en esglésies: al Baix Empordà, Sant Joan de Bellcaire 
i Santa Cristina d’Aro; i al Vallès Occidental l’actual monestir romànic i gòtic de Sant Cugat del Vallès i el conjunt 
d’Egara (Beltrán Heredia, 2008).
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Els paral·lels més propers, tenint en compte 
els aspectes geogràfics i tipològics, tot i que en 
menor grau els de tipus ritual o artefactual, 
cal assenyalar la necròpolis tardoantiga de Can 
Trullàs (Coll, Roig, 1998) i la necròpolis Nord 
(carrers Travesseres - Catalunya) (Esqué, 2007; 
Medina, 2010), ambdues de Granollers. Al Va-
llès Occidental es documenta l’església vella de 
Sant Menna (Sentmenat) (Roig, Coll, Molina, 
1995), o la necròpolis de la plaça Major de Cas-
tellar del Vallès (Roig, Coll, 2010). Per la seva 
ubicació en zones sobreelevades i de munta-
nya mitjana localitzades al llarg de la serralada 
Prelitoral, es destaquen la necròpolis de Coll 
d’Eres (Sant Llorenç Savall), els Òbits (Mata-
depera), Vallcàrcara (Sant Llorenç Savall) i el 
cementiri de la Païssa (Monistrol de Calders, 
Bages) (Coll, Roig, 1998: 12). Com a exemple 
de reaprofitament d’estructures domèstiques 
i funeràries cal assenyalar la necròpolis del 
barri del Sant Crist (Cabrils) (Prevosti, 1981). 
Els casos una mica més allunyats, tot i que 
amb clares similituds, sobretot constructives, 
són la necròpolis de Santa Maria (Roses) i el 
cementiri de la neàpolis d’Empúries (Nolla, 
1997: 134, 135), tot i que en ambdós indrets hi 
predomini clarament l’orientació dels cossos 
segons la norma canònica (no obstant això, 
hi ha limitacions relacionades amb el registre 
arqueològic, en gran part procedent d’inter-
vencions antigues).

Pel que fa al context històric, molt possi-
blement reflecteix la continuïtat d’un tipus de 
vida de caràcter eminentment rural caracte-
ritzada, a partir de l’edilícia funerària eviden-
ciada, per una diferenciació social i de poder 
adquisitiu dels seus habitants. Les desigualtats 
van contribuir a la primera cristianització (se-
gles iv-v) del camp. Els grans latifundis es lo-
calitzen sobretot en zones interiors i planes de 
la tarraconense, allunyats dels nuclis urbans. 
Sovint s’aprecia un luxe paral·lel a l’aparició de 
temples cristians dins d’aquestes estructures 
rurals. En molts casos acabaren convertint-se 
en parròquies i, en conseqüència, en centres 
fiscals.

En aquest sentit, cal assenyalar la possible 
vinculació entre la capella de Santa Maria del 
Pla i la necròpolis de Camps de Can Viure. 

L’església es troba documentada des de finals 
del segle xi i, a més, s’alça als voltants d’un 
possible jaciment iberoromà, possiblement 
una vil·la. Aquests, juntament amb l’antigui-
tat de la seva advocació mariana, són factors 
que permeten suggerir, tot i que amb reserves, 
l’existència d’un possible edifici de culte cristià 
durant l’antiguitat tardana. Malgrat això, cal 
fer constar la considerable distància entre la 
necròpolis i l’ermita (325 metres).

Finalment cal assenyalar la manca d’ele-
ments concloents per establir les diferents fa-
ses de funcionament de la necròpolis segons el 
tipus de continent funerari i la seva orientació. 
Malgrat l’escassetat de materials ceràmics loca-
litzats en context funerari, les datacions radio-
carbòniques obtingudes assenyalen un període 
comprès entre finals del segle iv i mitjan segle 
vi dC, independentment de les característiques 
de la tomba. Com a hipòtesi a contrastar amb 
un registre arqueològic més gran, molt possi-
blement existeixi una primera fase de tradició 
baiximperial situada entre els segles iv-v, en 
la qual s’inclouen les tombes de tegulae a do-
ble vessant i les fosses simples amb o sense llit 
de tegulae. Entre els segles v-vi es constata el 
reaprofitament d’una àmplia varietat de mate-
rials constructius en l’edificació dels sepulcres, 
fonamentalment en tombes d’obra i sarcòfags, 
en els quals s’introdueix un nou aspecte ritual, 
com és la reutilització de l’espai funerari.

Com a reflexió final sobre les sabates tro-
bades en una de les tombes, caldria canviar 
la denominació general de sandàlia per la de 
calçat clavetejat, atès que no hi ha suficients 
elements per identificar-la com una sandàlia. 
També és necessari qüestionar les connotaci-
ons militars d’aquest tipus de manifestació 
material, atès que els principals aspectes fun-
cionals de la sola clavetejada eren l’adherència 
–sempre que la superfície no fos excessiva-
ment llisa–, la resistència i la protecció de la 
sola. Tot sembla indicar, malgrat la insistència 
dels textos, que eren emprades per la població 
civil; fonamentalment aquelles persones que 
precisaven caminar molt, fins i tot (o sobre-
tot) nens i dones.

Pel que fa a la tipologia del patró de guar-
niment clavetejat i la seva funció, malgrat els 



Florensa, F. X.; Griñó, D.; Medina, E.; Ramos, J. • Gasoducte Martorell-Figueres 340

intents de fer-ne tipologies, es tracta d’una tro-
balla relativament escassa, fet que dificulta una 
òptima representativitat estadística per defi-
nir-ne els tipus. Tanmateix, sembla que aquest 
patró complia una funció exclusivament estè-

tica. Fins i tot, sembla que hi havia un disseny 
especial emprat per algunes meretrius, que 
utilitzaven determinades marques sobre la 
terra com a reclam per als potencials clients 
(Rodríguez, et al., 2012: 157-158) (Fig. 17).

Figura 17. Taula amb diferents tipus de calçat clavetejat
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  Introducció: la protohistòria  
del Magrib oriental

El coneixement de la protohistòria del Magrib 
oriental –entenent com a tal l’edat del bronze i 
la primera edat del ferro, és a dir, el segon i el 
primer mil·lennis aC, de la zona que correspon a 
les actuals Tunísia i Algèria oriental– presenta un 
veritable buit. Això és evident si es compara amb 
l’estat de la recerca sobre el mateix període a Eu-
ropa, i potser encara més amb el coneixement so-

bre el paleolític i el neolític al nord d’Àfrica (Ku-
per, Gabriel, 1979). Per al final d’aquest període, 
les fonts escrites gregues i romanes aporten dades 
abundants sobre els regnes númides i les seves 
relacions complexes amb Cartago i, més tard, 
amb Roma (Fentress, 2006: 6-22). Si bé existeix 
documentació arqueològica sobre aquests regnes, 
el cert és que presenta llacunes molt importants, i 
que, remuntant en el temps, tenim un desconei-
xement gairebé absolut sobre aquesta zona des de 
finals del iii mil·lenni aC.
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b  Universitat de Tunis i Institut Nacional del Patrimoni de Tunísia
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g  Universitat de Barcelona

h  Arqueòleg associat al projecte

i   Universitat de Gafsa
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k  Paleocarpòleg associat al projecte
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En treballs publicats des dels anys seixan-
ta, Gabriel Camps va recollir un important 
nombre d’objectes de coure i bronze, així com 
les seves representacions en gravats de l’Alt 
Atles, que indicaven l’existència d’una ocupa-
ció humana del calcolític i l’edat del bronze a 
l’oest del meridià d’Alger (Camps, 1960, 1961a, 
1987), i això permetia suposar que aquesta po-
blació s’estenia més a l’est, cap a la zona que 
ens ocupa (Camps, 1960). De fet, Camps ja va 
observar que certs elements de la cultura ma-
terial del Magrib oriental s’havien de datar del 
bronze final o de l’edat del ferro.

Entre aquests elements hi ha els haouanet 
(tombes de cambra excavades a la roca, fre-
qüents a l’àrea del Cap Bon, al nord de Tunísia 
i nord-est d’Algèria). Tot i les dificultats per 
datar-les –pel fet d’haver estat sistemàticament 
espoliades i sovint reutilitzades–, es pot supo-
sar que remunten a l’edat del ferro, ja que re-
flecteixen una influència púnica evident en les 

pintures i els relleus arquitectònics que sovint 
en decoren les cambres (Longerstay, 1995: 43-
49; Ghaki, 1999: 223).

En segon lloc, els nombrosos sepulcres dol-
mènics que hi ha a l’Algèria oriental i la Tuní-
sia centre-occidental mai no han proporcionat 
elements que datin del neolític. Per tant, la su-
posició de Camps que havien estat introduïts 
des de Sardenya i Itàlia en èpoques posteriors, 
probablement durant el bronze final, sembla 
força raonable (Camps, 1995: 28-30). No obs-
tant això, llur datació és tan mal coneguda com 
la dels haouanet. Alguns han donat ceràmiques 
d’importació del segle vi i del v aC, però en ge-
neral només contenen terrissa a mà, de data-
ció imprecisa. L’excavació d’algunes necròpolis 
(Krandel-Ben Younes, 1992-1993) permet datar 
aquests materials ceràmics per llur associació 
amb vasos fets amb torn de cronologia cone-
guda, però només per als darrers tres segles aC. 
D’altra banda, gairebé no hi ha datacions radio-

Figura 1. Mapa de situació del jaciment d’Althiburos
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carbòniques que contribueixin a resoldre aquest 
problema. De fet, només alguns dòlmens a Beni 
Messous, prop d’Alger es poden datar raonable-
ment del bronze final (Camps, 1995: 30).

Pel que fa a la resta de monuments funeraris 
documentats al Magrib oriental (túmuls, bazi-
nas, chouchet i àrees enllosades), la situació és 
similar: sovint daten de temps històrics (fins i 
tot d’època romana), però en molts casos llur 
cronologia precisa és desconeguda. En resum, si 
bé el volum de restes funeràries preromanes és 
enorme, les escasses dades sobre la cronologia, 
així com el saqueig i la reutilització de molts 
monuments, fan que sigui de poca utilitat, a ex-
cepció de les grans tombes de la reialesa o l’aris-
tocràcia númida, datades a partir del s. iii aC.

Pel que fa als jaciments d’hàbitat, la situació 
és encara més decebedora, ja que les poques 
excavacions que s’hi han fet no donen infor-
mació sòlida sobre llur naturalesa i cronolo-
gia. És evident, tanmateix, que moltes ciutats 
romanes ja existien en època númida, tal com 
es dedueix de les mencions a les fonts escrites 
sobre llocs com Tokai (probablement Thugga), 
Hekatompyle (probablement Theveste, l’actual 
Tebessa), Cirta (Constantina) o Sicca Veneria 
(El Kef), entre altres, així com de la toponímia 
(Camps, 1993), de referències a institucions 
polítiques en documents epigràfics (Belka-
hia, Di Vita-Évrard, 1995), i per escasses, però 
significatives proves arqueològiques que mos-
tren l’existència de nivells preromans allà on 

Figura 2. Mapa de la regió d’El Kef i el massís d’El Ksour, amb la situació d’Althiburos (elaboració: Xavier 
Bermúdez)
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s’ha excavat en profunditat. Així, a Thugga, 
les excavacions recents han revelat l’existència 
d’una casa datada del s. ii aC (Khanoussi et al., 
2004-2005: 52-58); a Chimtou (Simitthus), les 
excavacions fetes per l’Institut Nacional del Pa-
trimoni i l’Institut Arqueològic Alemany entre 
1965 i 1996 han documentat nivells d’hàbitat 
que remunten almenys al s. iv aC, tot i que 
aquesta informació roman majoritàriament 
inèdita. A Bulla Regia hi ha indicis que la tra-
ma urbana de tipus ortogonal data dels darrers 
segles aC (Thébert, 1992: 1650). A Cirta s’han 
documentat cases de tipus púnic (Berthier, 
1980) i, finalment, a Zama Regia, àmfores gre-
gues del s. vi-v aC (Ferjaoui, 2010: 343). Ara 
bé, llevat d’aquests casos i de la nostra pròpia 
recerca a Althiburos, la majoria d’excavacions 
s’han limitat a constatar l’existència de nivells 
preromans, sense donar-ne més detalls.

Aquesta situació, en part és deguda al ca-
ràcter colonialista de la recerca sota el domini 
colonial francès. L’arqueologia va ser utilitzada 
per legitimar l’ocupació europea a través del 
descobriment i l’exposició a la població local 
de les fites aconseguides pels romans, que es 
presentaven com a predecessors dels colonit-
zadors francesos. En conseqüència, la recerca 
es va centrar en els monuments de les àrees 
centrals de les ciutats romanes i en la recollida 
d’inscripcions llatines, tot ignorant els nivells, 
més antics –i també més moderns– que no po-
dien proporcionar elements relacionats amb el 
món clàssic (Février, 1989; Kallala, 2002).

Pel que fa a l’excavació d’assentaments, la 
situació no va canviar gaire després de la inde-
pendència de Tunísia (1956) i Algèria (1962). 
En canvi, s’han dut a terme importants pros-
peccions, com les que han fet N. Ferchiou i 
J. Peyras en una part del territori controlat 
per Cartago, però habitat fonamentalment 
per població autòctona. Aquests treballs han 
revelat l’existència de petites ciutats fortifica-
des, poblats, aldees i fortins (Ferchiou, 1990; 
Peyras, 1991), així com monuments funeraris 
de tipologia autòctona que podrien estar-hi 
associats (Ferchiou, 1987). Tot i que aquestes 
dades suggereixen la presència d’un sistema 
de poblament d’una certa complexitat i cla-
rament jerarquitzat, l’absència d’excavacions 

fa impossible conèixer la naturalesa dels llocs 
d’habitació, que en general continuen sent 
ocupats en època romana i fins i tot més tard. 
Els materials més antics recollits per Ferchiou 
són ceràmiques de vernís negre i àmfores púni-
ques dels darrers segles del i mil·lenni aC, però 
no es pot excloure una datació més antiga per 
a aquests assentaments.

En resum, podem dir que, mentre que hi ha 
abundants dades sobre el món funerari, l’es-
cassa qualitat d’aquesta informació impedeix 
integrar-la dins un relat històric coherent. A 
més, el coneixement sobre els assentaments i 
els patrons de poblament és escàs i limitat al 
període conegut per les fonts escrites. Tampoc 
no disposem d’informació sobre les formes 
de vida o l’economia; les dades arqueobiolò-
giques o les relacionades amb la demografia 
són gairebé inexistents, i tampoc sabem quan 
sorgeixen les primeres ciutats o quan apareix i 
es consolida la desigualtat institucionalitzada. 
En definitiva, no disposem d’evidències sòlides 
sobre els processos que van conduir la població 
autòctona des de les societats prehistòriques, 
suposadament de petita escala, fins a la forma-
ció dels regnes númides.

  Hipòtesis sobre la formació dels 
estats al Magrib oriental

Malgrat l’escassetat de dades, l’origen dels es-
tats autòctons del nord d’Àfrica no és un tema 
nou en la literatura científica. El 1927 Stéphane 
Gsell ja va tractar el tema i va proposar que llur 
formació era conseqüència de l’expansió d’una 
tribu poderosa, el líder de la qual va imposar 
la seva hegemonia sobre altres unitats socials 
similars (Gsell, 1927a: 77-82). Gsell també cre-
ia que la introducció del cavall i de la metal-
lúrgia del ferro (que ell situava vers el 1000 aC) 
van tenir un paper decisiu, ja que asseguraven 
la superioritat militar als grups que els posseï-
en (Gsell, 1927a: 80). Als anys seixanta, Camps 
defensava la mateixa opinió (Camps, 1961b: 
161), i també Smadja a inicis dels vuitanta 
(Smadja, 1983: 686). Paral·lelament, Rössler 
mantenia una interpretació més estrictament 
invasionista, i considerava que els estats nú-
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mides havien estat fundats per conquesta de 
poblacions d’origen nòmada, que continuaven 
governant-los com una elit militar (Rössler, 
1979: 89).

No fou fins als treballs de Pierre Lévêque 
(1986 i 1999) quan es desenvolupà una nova 
visió, basada en el materialisme històric. 
Lévêque considerava el desenvolupament de 
la metal·lúrgia del ferro –introduïda també 
segons ell pels fenicis– com un factor clau, 
responsable de l’extensió i intensificació de 
l’agricultura, la qual cosa va comportar un 
augment de població i va conduir a la for-
mació de les ciutats. Aquestes circumstànci-
es podrien haver originat un increment dels 
conflictes i, com a conseqüència, l’aparició 
de cabdills poderosos. Així hauria sorgit una 
nova organització social, més estructurada 
que la tribu, i dominada per una aristocràcia 
rural i comercial que controlava les poblaci-
ons camperoles. 

  El projecte de l’Institut 
Nacional del Patrimoni (INP) i la 
Universitat de Barcelona (UB)

Considerem que la proposta de Lévêque dóna 
un pes excessiu a la difusió i al determinis-
me tecnològic. No descartem la possibilitat 
que la metal·lúrgia del ferro es desenvolupés 
de forma independent en una data antiga, i 
tampoc hi ha raons per suposar que el crei-
xement demogràfic (la base per a la formació 
de les ciutats) en fos tan sols una conseqüèn-
cia. Creiem que es pot considerar una altra 
hipòtesi, basada en el model evolucionista 
d’A. W. Johnson i T. Earle, que també inclou 
aspectes del materialisme cultural i el mar-
xisme estructuralista (Johnson, Earle, 2000). 
En aquest model, el creixement de la pobla-
ció és el factor que a llarg termini causa nous 
problemes per a l’economia de subsistència, 
problemes que només es poden resoldre amb 
institucions noves i més complexes, la qual 
cosa afavoreix la formació d’una elit social i 
política. Aquesta elit dirigeix les noves ins-
titucions que resolen els problemes de sub-
sistència, però alhora promou els seus inte-

ressos, que ha d’equilibrar amb la necessitat 
de preservar l’estabilitat social. Ara bé, atès 
que la innovació tecnològica implica costos 
substancials i riscos potencials que sorgeixen 
de les incerteses creades per una nova situació 
(Kim, 2001), podem suposar que la producció 
de ferro a una escala considerable no es va 
desenvolupar fins que aquesta elit fou capaç 
d’imposar-la, amb l’objectiu d’enriquir-se es-
timulant la producció per part dels grups so-
cials dependents. Una conseqüència probable 
d’aquest procés seria una nova expansió de-
mogràfica, també encoratjada per l’elit a cau-
sa del profit que en podia treure, però que a 
llarg termini hauria portat la població fins als 
límits de la capacitat de sustentació del ter-
ritori. Per resoldre les consegüents carències 
caldria crear noves institucions relacionades 
amb la producció, la gestió de reserves i la 
defensa davant altres comunitats. Només un 
sistema institucional complex, propi dels es-
tats, podria ser capaç de desenvolupar aques-
tes funcions.

Aquest model accepta, doncs, que els meca-
nismes i algunes causes del canvi sociocultural 
rauen en les relacions socials i el desig humà 
de dominar els altres, però també afirma que 
les condicions necessàries perquè aquests me-
canismes s’iniciïn es troben en la necessitat de 
resoldre problemes de subsistència lligats a la 
capacitat de sustentació d’un territori. Creiem 
que aquesta suposició és raonable, ja que altra-
ment seria difícil entendre per què les classes 
inferiors accepten la desigualtat social i la càr-
rega de sostenir les elits.

Tot i que sovint és criticat per “neoevoluci-
onista”, aquest model és una teoria poderosa, 
basada en dades etnogràfiques i arqueològi-
ques sòlides sobre el comportament humà in-
dividual i social. Creiem, per tant, que mereix 
ser verificada amb dades empíriques en diver-
sos contextos geogràfics i històrics. Si bé en el 
seu estat actual el projecte Althiburos no pot 
aportar encara gaire llum sobre els processos 
socials involucrats en la formació dels estats, 
els resultats obtinguts fins ara són compatibles 
amb les prediccions del model sobre el creixe-
ment demogràfic, l’expansió de la vida seden-
tària i la complexitat institucional.
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Tant el nostre model com el de Lévêque 
són purament teòrics, però potencialment ve-
rificables si es recupera un volum suficient de 
dades arqueològiques sobre demografia, tecno-
logia, mitjans de subsistència, divisió del tre-
ball i diferenciació social. Aquest és l’objectiu 
del projecte els resultats del qual es presenten 
en aquest article, i que ha estat desenvolupat 
conjuntament per l’Institut Nacional del Pa-
trimoni de Tunísia (INP) i la Universitat de 
Barcelona (UB), amb la participació de l’Ins-
titut Català d’Arqueologia Clàssica (ICAC).1 
Fins ara, s’han fet nou campanyes, entre 2006 
i 2014, amb resultats interessants que aporten 
informació important sobre la seqüència ar-
queològica i el procés tecnològic i econòmic 
durant el primer mil·lenni aC. Aquests resul-
tats han estat parcialment publicats en dos 
volums monogràfics (Sanmartí, Kallala, 2001; 
Kallala et al. 2016) i en diversos articles (per 
exemple, Kalalla et al., 2008; Sanmartí et al., 
2012; Kallala et al., 2014). Tot i que encara no 
pot proporcionar una imatge acurada dels can-
vis socioculturals d’aquest període, les dades 
que hem obtingut suggereixen que la comple-
xitat social ja s’estava desenvolupant a mitjan 
primer mil·lenni aC.

  Situació i context del jaciment

Althiburos, actualment El Médéïna (diminutiu 
de medina, ciutat) està situada en una peti-
ta vall fluvial a l’extrem nord del massís d’El 
Ksour, al nord-oest de Tunísia, a la província 
d’El Kef. És a uns 215 km al sud-oest de Tunis, 
a 45 km al sud d’El Kef, l’antiga Sicca Veneria, 
i a menys de 50 km de la frontera algeriana. 
Ocupa un altiplà voltat de turons i delimitat 
pels cursos de dos oueds que s’alimenten de set 
fonts perennes. El jaciment està situat a prop 

de la fèrtil plana de Zouarine, i no gaire lluny 
de la important via que, en època romana i 
probablement abans, unia Cartago i Theveste. 
La zona és rica en jaciments de ferro, entre els 
quals destaca Djebel Jerissa, a 15 km a l’oest 
d’Althiburos. A tocar hi ha pedreres de calcària 
de bona qualitat, les traces de les quals encara 
són visibles.

El jaciment es coneix sobretot com a ciu-
tat romana. Les primeres excavacions es van 
dur a terme el 1895, i van continuar el 1908 i 
el 1912. Mig segle més tard, el 1961, l’INP va 
fer-hi algunes intervencions, més limitades. 
Com era habitual, els treballs es van centrar 
a la recuperació de restes romanes, especial-
ment al centre de la ciutat, i s’aturaven un cop 
s’arribava als primers paviments sòlids. De tota 
manera, les excavacions van lliurar alguns ele-
ments d’època preromana que van ser claus 
per a l’elecció d’Althiburos i els seus voltants per 
al nostre projecte de recerca. Entre aquests cal 
destacar un naiscos de tipus púnic, una estàtua 
sedent i algunes inscripcions líbiques, púni-
ques, neopúniques i bilingües (neopúniques i 
llatines), una de les quals esmenta un “col·legi 
de tres sufetes”, que és una institució política 
inequívocament autòctona (Belhakia, Di Vita-
Évrard, 1995: 262). Aquests indicis eren sufi-
cients per reconèixer l’existència d’una ciutat 
durant els segles ii-i aC. A més, una prospecció 
preliminar va demostrar l’existència de cerà-
mica feta a mà preromana en diversos punts 
de l’àrea urbana, la qual cosa feia suposar que 
s’hi preservaven nivells preromans. 

  Metodologia i pla de treball

Atesa la naturalesa del nostre projecte i l’estat 
del coneixement, semblava necessari combi-
nar el treball de prospecció amb l’excavació a 

1. El projecte ha estat finançat per les institucions següents: l’Institut Nacional del Patrimoni de Tunísia (INP), la Gene-
ralitat de Catalunya (projecte 2006/EXCAVA/00011); el Ministeri d’Educació i Ciència (projecte HUM/2006/03432/
HIST); el Ministeri de Ciència i Innovació (HAR/2009/13045); el Ministeri d’Economia i Competitivitat (HAR2012-
39189-C02-02 i HAR2012-39189-C02-01); el Ministeri de Cultura (projectes CUL/3348/2009 i CUL/2165/2009); la 
Universitat de Barcelona, i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECID).



Sanmartí, J. [et al.] • Althiburos

351

Figura 3. Mapa de 
la vall d’Althiburos 
amb indicació dels 
resultats de la 
prospecció

Althiburos. Aquesta àrea podia proporcionar 
dades sobre la cronologia i naturalesa de l’as-
sentament, el canvi tecnològic, la gestió dels 
recursos biològics i l’entitat de les relacions 
comercials amb fenicis i púnics. A partir de 

la prospecció de les àrees adjacents esperàvem 
obtenir informació sobre els patrons d’assenta-
ment i la seva evolució, i en conseqüència sobre 
canvis demogràfics. Atès el caràcter interdisci-
plinari de la metodologia, el projecte implica la 
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participació de diferents especialistes tunisians 
i catalans, adscrits a l’INP, la Universitat de 
Tunis, la Universitat de Barcelona i l’ICAC.

La prospecció de superfície de l’àrea urba-
na va revelar la presència de materials prero-
mans en diversos punts de la ciutat i els seus 
voltants. Igualment, va mostrar l’existència de 
petits dòlmens en el turó que delimita el jaci-
ment pel sud-est. En conseqüència, Althiburos 
oferia la possibilitat d’obtenir dades sobre un 
hàbitat preromà, i de relacionar-les amb una 
necròpolis probablement associada. Per aques-
tes raons, es va decidir treballar simultània-
ment en ambdós sectors, si bé la complexitat 
estratigràfica i la potència de la sedimentació a 

la zona d’hàbitat (gairebé 7 m de profunditat) 
ens van portar a esmerçar-hi l’esforç principal 
(Kallala, Sanmartí, 2011).

  Els treballs d’excavació a la ciutat

L’elecció de l’àrea del capitoli s’explica, en pri-
mer lloc, perquè alguns indicis sobre la possible 
existència de nivells preromans (el naiscos, l’es-
tàtua, així com alguns fragments de ceràmica 
preromana) provenien d’aquesta zona. També 
pel fet que l’excavació d’època colonial havia 
eliminat una bona part dels sediments arque-
ològics, al voltant d’1,5 m, cosa que permetia 

Figura 4. Resultats de la prospecció de l’àrea urbana per al període preromà
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pensar que seria més fàcil arribar als nivells pre-
romans. Els treballs d’excavació es van organit-
zar en dues zones: la zona 1 al SE del capitoli i la 
zona 2 immediatament al N i al NO.

L’excavació ha permès documentar una es-
tratigrafia potent que, amb un petit hiat en el 
segle vii aC, abasta des dels s. x-ix cal BC fins 
a l’antiguitat tardana i, després d’un segon hiat, 
del s. viii al xiii dC. Amb això s’ha endarrerit 
en diversos segles la datació més antiga ob-
tinguda fins ara en llocs d’hàbitat del Magrib 
oriental. La continuïtat de la cultura material, 
en particular de la ceràmica, al llarg de tota 
la seqüència, així com la persistència d’ocu-
pació de l’assentament indiquen l’existència 
d’una població estable, la qual cosa ens porta 
a utilitzar el terme númida per a totes les fases 
preromanes del jaciment.

A partir de la seqüència obtinguda, de l’evo-
lució de la ceràmica de producció local i d’al-
guns canvis en la procedència de la ceràmica 
d’importació (essencialment d’origen fenici/
púnic i, a partir del s. ii aC, també itàlic) hem 
elaborat una periodització, encara provisional 
i limitada a l’àrea excavada, però que esperem 
que es pugui estendre a la totalitat del jaciment, 
i fins i tot a la globalitat del territori númida, 
amb les modificacions que calgui. En primer 
lloc, hem distingit una fase númida antiga 
(NA) que, en l’estat actual de la recerca, podem 
afirmar que s’inicia en els segles x-ix cal. BC i 
perdura fins a finals del s. viii o inicis del s. vii 
aC. Com s’ha dit, probablement segueix un hiat 
d’ocupació, dins el segle vii aC. La cronologia 
dels nivells més antics de l’NA està basada en 
datacions de carboni 14 sobre mostres de vida 
curta (ossos i material carbonitzat), mentre que 
el seu final l’indica la presència d’una pàtera ca-
renada fenícia d’engalba roja recuperada en un 
dels nivells superiors d’aquest horitzó. La fase 
númida mitjana (NM) s’inicia a finals del s. vii 
aC, segons indica la trobada d’una copa púnica 
d’engalba roja, i dura fins a finals del segle v aC. 
Aquesta fase es caracteritza per l’existència de 
canvis en les tècniques de construcció i, pro-
bablement, en les plantes dels edificis, i també 
per un contacte més intens amb el món púnic. 
A partir del s. iv aC, l’augment de les impor-
tacions púniques (i més tard itàliques) marca 

l’inici de la fase númida recent (NR), el final de 
la qual situem de manera convencional a inicis 
de l’Imperi romà (27 aC).

El coneixement sobre les característiques 
del jaciment en cada fase està condicionat per 
l’encara limitada extensió de l’excavació i per 
les dificultats de treballar en un jaciment plu-
riestratificat, on cal preservar els monuments 
d’època romana i posteriors. En conseqüència, 
no ha estat possible fer-hi una excavació en ex-
tensió, i per aquesta raó el coneixement sobre 
la trama urbana o l’aspecte general dels edificis 
és encara força reduït. Malgrat tot, les dades 
obtingudes aporten un volum d’informació 
important sobre un període històric encara 
molt mal conegut.

  La fase númida antiga

Està dividida en tres subfases (NA1, NA2 i 
NA3). Les característiques de l’assentament 
durant les subfases NA1 i NA2 són mal co-
negudes, atès que aquests nivells només s’han 
assolit en sondejos de superfície reduïda. Així 
i tot, s’ha comprovat l’existència des de l’NA1 
de parets construïdes amb sòcol de pedra. El 
més antic d’aquests murs (MR290437) estava 
dipositat directament sobre el nivell geològic; 
a la part superior de la seqüència estratigrà-
fica se’n documenten dos més que fan angle 
(MR290429 i MR290430). Naturalment, no 
podem dir res sobre la naturalesa d’aquests 
edificis, i encara menys sobre l’entitat del ja-
ciment, però podem afirmar que són els més 
antics documentats fins ara al Magrib oriental, 
i que suggereixen l’existència d’un assentament 
sedentari des d’inicis del primer mil·lenni aC. 
En la subfase NA3, en canvi, s’han documen-
tat alguns murs de pedra de gruix important 
(fins a 60 cm), i en ocasions preservats fins a 
una alçària d’1,60 m, bastits de forma força 
irregular i amb traçat poc rectilini. Tampoc no 
s’ha documentat cap planta completa, però es 
pot pensar que eren construccions quadrangu-
lars (potser en algun cas absidal), possiblement 
organitzades a l’entorn de patis. La refecció 
freqüent dels paviments indica que es tractava 
d’una població totalment sedentària.
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D’aquesta fase data el fragment més antic de 
ferro, malauradament informe, recuperat en 
un nivell de l’NA2 datat del final del s. ix cal 
BC. Tot i que podria tractar-se d’una impor-
tació fenícia molt precoç, també pot indicar 
l’existència d’una siderúrgia local en aquest 
moment. També s’han trobat dos fragments 
d’escòria de ferro en un estrat de la subfase 
NA3, que data del s. viii aC. De tota manera, 
és impossible saber, de moment, si es tracta de 
restes de forja o de reducció i, per tant, si hi 
havia una producció local de ferro en aquesta 
època, però l’abundància d’aquest mineral a 
la regió fa totalment versemblant aquesta hi-
pòtesi.

Els conjunts ceràmics estan formats prin-
cipalment per vasos fets a mà, de producció 
local, mentre que les importacions fenícies 
representen tan sols el 0,5% del total de frag-
ments ceràmics, i un 1,1% del nombre mínim 
d’individus. Segons el tractament de les super-
fícies podem distingir diverses categories. Les 
més ben acabades estan cobertes d’una engalba 
roja o, més rarament, blanca (ambdues d’excel-
lent qualitat en alguns casos), o simplement 
presenten superfícies brunyides. El material 
amb superfícies ben acabades només repre-
senta una petita part de les ceràmiques dels 
nivells de l’NA (un 13 % del total); la major 
part de vasos (87 %) només ha estat objecte 
d’una simple allisada. Les decoracions són 
gairebé absents, exceptuant les subfases NA1 
i NA2, en què n’hi ha d’incises i acanalades.

No disposem de dades sobre la tecnologia 
aplicada a la producció agrícola, però la infor-
mació arqueobiològica abundant dóna fe d’ac-
tivitats econòmiques pròpies d’una població 
totalment sedentària. En efecte, a partir de la 
subfase NA1 s’han documentat nombroses res-
tes de cereals, sobretot de cicle llarg, com l’or-
di vestit (Hordeum vulgare), el blat nu (comú/
dur) (Triticum aestivum/durum) i el blat mido-
ner (Triticum dicoccum), però també espècies 
de cicle curt, com el mill (Panicum miliace-
um) i el panís (Setaria italica). També són ben 
presents les lleguminoses, sobretot la llentia 
(Lens culinaris), el pèsol (Pisum sativum) i la 
fava (Vicia faba var. minor). En conseqüència, 
es pot plantejar la possibilitat d’una rotació 

de cultius entre cereals i lleguminoses per 
recuperar la fertilitat dels sòls, probablement 
complementada amb el guaret. Cal assenyalar 
l’existència, a partir de la subfase NA1, d’una 
arboricultura aparentment desenvolupada, 
atesa la presència de nombrosos pinyols de 
raïm (Vitis vinifera ssp. vinifera), una espècie 
de rendiment retardat. Atès que aquest cultiu 
implica inversions importants, els beneficis de 
les quals no es generen fins passats uns quants 
anys, i continuen després durant un període 
de temps considerable, és poc probable que el 
practiqués una població que no fos plenament 
sedentària. A partir de l’NA3, hom documen-
ta, a més, l’olivera (Olea europaea), una altra 
espècie de rendiment retardat, la presència de 
la qual està lligada necessàriament a un règim 
de vida sedentari. No obstant això, i a falta de 
dades arqueològiques sobre les instal·lacions 
de producció, no es pot afirmar l’existència 
d’una producció vinícola i oleícola. Finalment, 
hem d’afegir la presència sistemàtica, a partir 
de l’NA2, del lli (Linum usitatissimum), utilit-
zat molt probablement per al teixit i la produc-
ció d’oli, així com, de manera esporàdica, de 
fruits silvestres com el ginjoler (Ziziphus sp.) i 
el pinyó de pi (Pinus halepensis). 

Pel que fa a l’alimentació càrnia, la gran ma-
joria de restes correspon a les quatre espècies 
domèstiques principals (bou, ovella, cabra i 
porc), la qual cosa indica un model de pro-
ducció ramadera diversificada, característica 
de les poblacions sedentàries o semisedentàries 
(Halstead, 1996). Cal assenyalar que, a partir 
de l’NA2 alguns ossos de bou presenten símp-
tomes de malalties artrítiques, potser lligades 
al treball d’aquests animals en les tasques agrí-
coles. Quant a les restes de fauna salvatge, són 
molt escasses, i pertanyen a conills i cèrvids. 
Cal dir que durant les fases NA i NM es va 
produir un augment important del consum 
de porcí, tal vegada com a conseqüència d’un 
creixement demogràfic, ja que es tracta d’una 
espècie fàcil d’alimentar i que dóna una gran 
quantitat de carn. A més, durant l’NA3 l’aug-
ment del nombre d’ovicaprins i la disminució 
dels bovins podrien indicar la necessitat d’ex-
plotar les pastures de les terres més seques, a 
les quals s’adapten millor les ovelles i les cabres.
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Els excrements d’animals recuperats en ni-
vells de l’NA indiquen que els ramats tenien 
una dieta rica en herba, característica d’una 
economia mixta basada en l’agricultura i la 
ramaderia. La concentració d’excrements 
animals pot indicar l’existència de tancats, o 
potser es tracta de residus domèstics. Efecti-
vament, les associacions de fitòlits i esferòlits 
en llars de foc suggereixen l’ús dels excrements 
com a combustible, una pràctica encara vigent 
a les comunitats rurals d’aquesta zona (Porti-
llo, Albert, 2011; Portillo et al., 2012).

Algunes activitats domèstiques les indica la 
trobada de fusaioles en un nivell de l’NA1, i de 
diversos fragments de pesos de teler en estrats 
de l’NA2 i l’NA3; probablement es relacionen 
amb una activitat tèxtil.

Pel que fa a les relacions entre Althiburos i el 
món fenici, les ceràmiques importades són ab-
sents durant la major part de l’NA, i es docu-
menten per primer cop vers el final d’aquesta 
fase. Es tracta de fragments de pàteres d’engal-
ba roja, datables de finals del segle viii aC, que 
només representen una ínfima proporció del 
total de ceràmiques.

  La fase númida mitjana

A partir d’aquest moment es documenta un 
urbanisme molt més regular –tal vegada resul-
tat de la influència púnica–, amb murs recti-

linis i una orientació que es mantindrà fins al 
final de l’ocupació de la ciutat. Com en la fase 
inicial, les restes de parets són fragmentàries, 
però a la zona 2 s’han documentat estances 
completes amb superfícies compreses entre 7 i 
14 m2. L’existència de nivells de destrucció per 
incendi ha permès recuperar més informació 
sobre les tècniques constructives: els murs es-
taven aixecats amb elevacions de toves sobre 
sòcols de pedra, tenien un revestiment de calç 
i en algun cas es pintaven de vermell; també 
es documenten paviments i revestiments de 
morter de calç, i bigues de pi carbonitzades 
procedents de les cobertes o d’altells. Un dels 
elements més interessants d’aquesta fase és una 
cisterna de tipus púnic, molt similar a les del 
sector del carrer Ibn Chabâat de Cartago, que 
daten del mateix període (Rakob 1998).

Les activitats artesanes no semblen dife-
rents de les documentades durant l’NA. Es 
documenten microrestes magnètiques que 
demostren la pràctica de la forja, tot i que no 
s’ha trobat cap forn metal·lúrgic. Pel que fa a 
la fauna, hi ha una davallada important del 
nombre d’ovicaprins, mentre que augmenta el 
consum de porc i bou, tal vegada per una més 
gran demanda de carn. El registre arqueobo-
tànic (molt ric gràcies als nivells d’incendi) no 
mostra diferències significatives amb relació a 
l’NA, de manera que no hi devia haver canvis 
substancials en les formes de vida i podem su-
posar que la població continuava creixent.

Les importacions de ceràmica fenícia con-
tinuen sent molt escasses: se n’han recuperat 

Figura 5. Vista d’un nivell de destrucció de la fase 
númida mitjana

Figura 6. Vista de la muralla
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24 fragments, que només en representen el 
0,4 % del total, i el 0,5 % del nombre mínim 
d’individus. Hi ha tres categories representa-
des: vaixella d’engalba roja (copa, fragments 
de gerra), ceràmica comuna (morter, gerra) 
i àmfores cartagineses. Tots aquests objectes 
es relacionen amb el consum de vi, ja que la 
ceràmica comuna era emprada probablement 
per a la preparació i el servei d’aquesta beguda.

La influència cartaginesa s’intensifica du-
rant aquest període. En aquest sentit, cal recor-
dar que des del segon quart del s. v aC Cartago 
adquireix al nord d’Àfrica un territori impor-
tant, del qual tanmateix no coneixem l’exten-
sió exacta. Hi ha indicis suficients per afirmar 
que Althiburos no era lluny de la frontera, però 
no podem saber a quina banda d’aquesta (Ka-
llala et al., 2014). Sigui com sigui, el contacte 
estret amb els cartaginesos explicaria en part 
l’adopció gradual de trets culturals púnics i, 
potser, la construcció, en el segle iv aC, d’una 
muralla de la qual parlarem en l’apartat se-
güent. 

  La fase númida recent

La informació sobre l’arquitectura i l’urbanis-
me de la fase NR pateix les limitacions ja in-
dicades per les fases precedents, però les cons-
truccions documentades segueixen la mateixa 
orientació i característiques definides durant 
l’NM, i s’observa un cert augment de la com-
plexitat arquitectònica. En alguns espais es do-
cumenten per primer cop els forns del tipus 
tabouna juntament amb les llars de foc. Per 
una altra part, l’existència d’una muralla des 
del s. iv aC suggereix que el jaciment ja tenia 
un caràcter urbà, tot i que en desconeixem les 
dimensions totals. Aquesta imponent estruc-
tura, descoberta de manera parcial, conserva 
una alçària de 2 m, té una amplada de 2,2-2,7 
m, i va estar en ús fins a l’època imperial.

Les dades disponibles no mostren canvis 
significatius en molts altres aspectes: el tre-
ball del ferro està documentat per la presència 
d’escòries de forja o de reducció en nivells de 
l’NR1, i la producció de ceràmica es caracte-
ritza per la persistència de les tradicions arte-

sanes documentades des de l’NA. Les formes 
mostren una gran continuïtat, especialment les 
de cuina.

L’economia de subsistència tampoc no ex-
perimenta canvis substancials des de l’NA, 
excepte per l’absència de restes de cereals de 
cicle curt (mill i panís), cosa que podria ex-
plicar-se per causes tafonòmiques, o perquè la 
nostra documentació sobre l’NR és més pobra. 
Es detecta un increment lleuger en el nombre 
de pinyols d’oliva, que possiblement indica el 
desenvolupament d’aquest cultiu. Pel que fa al 
consum carni, les restes d’ovicaprins augmen-
ten sensiblement, cosa que es pot relacionar, 
com en l’NA, amb una extensió important dels 
conreus i l’explotació de terres de pastura més 
seques, a les quals les ovelles i cabres s’adapten 
més fàcilment que altres espècies.

Les relacions comercials amb les ciutats pú-
niques de la costa s’intensifiquen notablement. 
La ceràmica importada representa a l’entorn 
del 15 % del total de fragments a l’NR1; el 
94 % d’aquests vasos provenen de Cartago o 
d’altres ciutats púniques; la resta, principal-
ment d’Itàlia. Els intercanvis esdevenen encara 
més importants durant l’NR2: 36 % dels frag-
ments i 33 % de l’NMI són importats. Un altre 
tret a destacar dins aquesta subfase és l’aug-
ment de la ceràmica itàlica (vaixella de vernís 
negre, ceràmica de parets fines, llànties Dr. 1 i 
àmfores Lamb. 2), que representa el 13 % dels 
fragments i el 19 % del nombre mínim de va-
sos importats.

  L’excavació de la necròpolis 
meridional

Situada al vessant septentrional de la petita ele-
vació que s’alça al sud-est de la ciutat, aquesta 
necròpolis està formada per les restes de nom-
broses tombes d’època númida i romana. En 
el marc del nostre projecte excavat un dolmen 
(SP370005), de dimensions relativament reduï-
des (2,80 x 2,10 m), amb l’objectiu d’establir-ne 
la datació i verificar la relació entre aquest ce-
mentiri i l’hàbitat documentat a l’àrea del fò-
rum. Malgrat l’espoliació que va sofrir en un 
moment indeterminat (probablement durant 
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l’Alt Imperi o, fins i tot, més tard), l’excavació 
ha mostrat que era una tomba d’inhumació 
col·lectiva, que contenia restes humanes perta-
nyents a un nombre mínim de dotze individus, 
cinc dels quals adults (un de probablement 
masculí, tres de probablement femenins i un 
d’indeterminat) i set subadults (un nadó, cinc 
infantils i un adolescent). El nombre petit de 
restes òssies permet suposar que, o bé van ser 
eliminades a causa d’enterraments successius, 
o bé, i més probablement –car, com veurem, 
es tracta d’una pràctica habitual al món númi-
da–, que els cossos eren descarnats abans de 
l’enterrament, i només se’n dipositaven restes 
seleccionades.

La presència de tres petits vasos funeraris 
indica que la sepultura va ser utilitzada en al-
gun moment dins el primer mil·lenni aC, però 
també s’hi ha recuperat un conjunt de cerà-
mica, principalment terra sigillata itàlica, que 
indica que la tomba va continuar en ús fins a 
inicis del s. i dC. La seva construcció no es pot 
datar amb precisió.

  La prospecció urbana  
i periurbana

La prospecció de l’àrea urbana d’Althiburos ha 
revelat la presència de ceràmica a mà preroma-
na en diferents parts de la ciutat i dels seus en-
contorns, amb una concentració particular al 
sector nord-occidental de l’assentament. L’àrea 
total de dispersió, afegida a la zona central –on 
l’excavació ha demostrat l’existència d’ocupa-
ció d’època númida– és d’unes 7 ha, que po-
den correspondre a la superfície efectivament 
ocupada per la ciutat en algun moment de la 
seva història preromana.

A més, la prospecció de la vall d’Althiburos 
ha permès detectar cinc jaciments de dimen-
sions molt menors, que també han donat cerà-
mica preromana a mà. Tot i que no en podem 
precisar la cronologia ni, per descomptat, les 
característiques, pensem que es tracta de petits 
assentaments rurals, però el Koudiat Aslouj, 
situat a l’entrada septentrional de la vall i do-
tat d’una muralla que podria ser preromana, 
també podria haver tingut funcions defensives.

  L’estudi de la necròpolis 
megalítica d’El Ksour

Un altre aspecte essencial de la recerca de-
senvolupada és l’estudi d’una gran necròpolis 
megalítica situada al massís d’El Ksour, en els 
contraforts septentrionals del qual es troba, 
com ja s’ha dit, la ciutat d’Althiburos. Aquestes 
necròpolis tenen sovint centenars o fins i tot 
milers de monuments funeraris, i cobreixen 
superfícies de diversos quilòmetres; són típi-
ques de la zona que va de l’Alt Tell tunisià a la 
regió de Constantina. El seu estudi, tot i que 
iniciat al segle xix, és encara molt deficitari. 
D’una part, perquè la mateixa immensitat 
d’aquests macrojaciments ha fet molt difícil 
la localització i documentació de la totalitat 
de monuments que els componen. D’una al-
tra, perquè moltes de les excavacions que s’hi 
han fet no han tingut les garanties científi-
ques suficients, o no han estat correctament 
publicades, la qual cosa s’explica tant per la 
data de moltes d’aquestes intervencions –que 
sovint es remunten al segle xix– com, sovint, 
per l’escassa qualificació dels excavadors que 
les van dur a terme. Les úniques excepcions 
importants són els treballs de G. Camps i H. 
Camps-Fabrer (1964) a Djebel Mazela, a Al-
gèria, i els més recents del projecte tunisiano-
italià a l’àrea central de l’Alt Tell tunisià (però 
que només ha comportat l’excavació d’un sol 
monument) (Marras et al., 2009).

El tipus més habitual de monument en 
aquests conjunts funeraris està format per 
una cambra quadrangular de petites dimen-
sions (el costat més llarg rarament depassa 
un metre de longitud) construïda amb lloses 
verticals o amb blocs més o menys escairats, 
i coberta amb una gran llosa plana, sovint de 
2 a 3 metres de longitud i que, per tant, en de-
passa àmpliament els límits. Aquest element 
central està envoltat per un túmul de terra i 
pedres, delimitat a la vegada per un cercle de 
pedres o lloses verticals. El diàmetre total se 
situa generalment a l’entorn de 5 metres, però 
n’hi ha exemplars molt petits (de 3 metres 
de diàmetre) i altres de dimensions força su-
periors (més de 20 metres). L’epítet megalític 
que s’ha donat a aquest tipus de monuments 
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–i, per extensió, a les necròpolis– es justifica 
únicament per la grandària de les lloses de 
coberta de la cambra. G. Camps ha defen-
sat l’ús del nom dolmen per designar aquest 
tipus de monuments, tot i que, a diferència 
dels monuments europeus als quals s’aplica, 
no tenen cap accés lateral ni, en molts casos, 
es tracta de sepultures col·lectives. De vegades 
el túmul no és circular, sinó quadrangular. 
També existeixen altres tipus de monuments, 
com els grans túmuls d’una vintena de metres 
de diàmetre, o fins i tot més, però sense llosa 
megalítica de coberta de la cambra. Ara bé, 
cal insistir que, més enllà d’aquestes informa-
cions d’ordre general, a cap de les necròpolis 
conegudes no s’ha fet un estudi detallat que 
permeti reconèixer la distribució espacial dels 
diferents tipus i comprendre’n la lògica sub-
jacent. I encara cal afegir que la cronologia 
d’aquests monuments és molt incerta, ja que 
rarament contenen ceràmiques d’importació, 
i que fins fa pocs anys tampoc no es disposava 
de cap datació radiocarbònica (Marras et al., 
2009). En resum, doncs, es pot afirmar que el 
coneixement sobre llur estructura i cronolo-
gia és encara molt reduït.

La necròpolis dolmènica del massís d’El 
Ksour era pràcticament desconeguda abans 
de l’inici del nostre projecte. Hi havia, cer-
tament, algunes notícies, ja des del segle xix, 
sobre l’existència de monuments megalítics 
en proximitat d’Althiburos, i un de nosaltres 
(NK) n’havia documentat alguns, però l’exis-
tència d’un conjunt immens, que cobria una 
gran part del massís, no era coneguda des del 
punt de vista acadèmic. L’entitat d’aquest ma-
crojaciment va resultar evident a partir dels 
treballs de prospecció a l’entorn de la ciutat, i 
la conveniència d’estudiar-lo era patent, atès el 
que s’ha dit més amunt, per la qual cosa es van 
iniciar els treballs de prospecció l’any 2007, i 
el 2008 es va començar l’excavació d’un gran 
monument (53); un cop acabada, l’any 2012, 
se’n van excavar dos més, de dimensions més 
reduïdes (42 i 647) (Kallala et al., 2014).

Els treballs de prospecció han permès detec-
tar i documentar fins al moment 1.131 estruc-
tures, distribuïdes sobre el conjunt del massís, 
amb petites extensions a les zones baixes situ-

ades més al sud i més al nord. Atès que la pros-
pecció de la part occidental i nord-occidental 
encara no ha estat completada, és segur que 
aquest nombre ha d’augmentar considerable-
ment. La informació recuperada ha permès 
confirmar que els “dòlmens” circulars són el 
tipus àmpliament majoritari, present arreu del 
massís, mentre que els de túmul quadrangular, 
molt menys nombrosos, es documenten només 
en certes zones específiques, barrejats amb els 
anteriors. Els uns i els altres es troben habitual-
ment als cims i a la part alta dels vessants de les 
diferents elevacions que componen el massís. 
Quant als grans túmuls sense coberta mega-
lítica, són encara més rars, i apareixen quasi 
sempre en zones baixes, en particular a la part 
septentrional de la vall d’Althiburos, on n’hi ha 
una agrupació important. Prop d’aquesta s’ha 
documentat també una gran bazina –és a dir, 
un monument tumulari delimitat per murs 
amb diverses filades de grans blocs–, que cal 
segurament interpretar com una tomba d’elit, 
cosa que potser es pot dir també dels túmuls 
suara esmentats. En definitiva, la prospecció 
sistemàtica de la necròpolis està permetent 
de comprendre’n l’estructura espacial, però 
aquesta tasca només es podrà completar quan 
s’hagi finalitzat el treball de camp i quan es 
disposi de dades suficients sobre la cronologia 
dels diferents tipus de monuments, la qual cosa 
implica un treball d’excavació considerable, 
que de moment només s’ha iniciat.

L’excavació dels monuments abans mencio-
nats (53, 42 i 647) ha donat informacions varia-
des i de gran interès. Pel que fa a la cronologia, 
s’han obtingut datacions radiocarbòniques per 
als monuments 53 i 647, que coincideixen a 
situar-los en els segles v-iv aC, mentre que el 
monument 42 es pot datar, amb menys pre-
cisió, per les ceràmiques púniques contingu-
des en el nivell de preparació sobre el qual va 
ser bastit, que permeten situar-lo en la segona 
meitat del primer mil·lenni aC. És important 
assenyalar que diverses tombes del mateix ti-
pus excavades a la necròpolis de Djebel Ma-
zela es poden datar també a mitjan primer 
mil·lenni aC, per la presència de ceràmiques la 
cronologia de les quals és ara coneguda gràcies, 
precisament, als treballs desenvolupats a Althi-
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Figura 7. Plantes del monument 647 en començar (a dalt) i un cop acabada l’excavació (a baix)
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Figura 8. Plantes del monument 53 en començar l’excavació (a dalt) i un cop excavada la cambra funerària i 
descobert el cercle que delimitava el monument primitiu (a baix)
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buros. Es pot afegir a tot això la datació de segle 
v aC d’un dolmen de la necròpolis de Henchir 
Mided, a Tunísia, a l’est d’Althiburos (Ferjao-
ui, 2010: 344); un altre monument, també de 
Henchir Mided, s’ha datat per carboni 14 de 
mitjan primer mil·lenni (Marras et al., 2009). 
Malgrat que aquestes dades encara són escasses 
i imprecises –les datacions radiocarbòniques 
són poc exactes en aquest període–, tot sembla 
indicar que l’erecció d’aquest tipus de sepulcres 
se situa sobretot en els segles centrals del pri-
mer mil·lenni aC.

En un altre ordre de coses, l’excavació 
d’aquests monuments també ha donat una in-
formació rellevant pel que fa a les pràctiques 
funeràries. En efecte, tant al monument 53 (sis 
individus) com al 647 (un sol individu) les res-
tes òssies són extremament escasses, la qual cosa 
confirma les observacions de G. Camps en el 
sentit que els cossos eren objecte de descarnació 
prèvia a la sepultura, i que les restes dipositades 
n’eren només una petita part, molt selecciona-
da. Això és indici de l’existència de rituals molt 
complexos, els detalls dels quals són difícils de 
precisar. És possible que una part de les restes 
es conservés a les cases, la qual cosa explicaria la 
trobada a Althiburos d’ossos humans en nivells 
datats entre els segles viii i iv aC. Pel que fa a 
les ofrenes funeràries, són molt pobres, com ja 
s’havia comprovat en altres necròpolis (Camps, 
Camps-Fabrer, 1964). Així, la cambra del mo-
nument 647 no contenia cap artefacte, però va 
donar un os d’èquid, una dent d’ovicaprí i restes 
d’un ocell.

També és important destacar que, malgrat 
llur contemporaneïtat bàsica, el monument 53 
es destaca dels altres no solament per les seves 
dimensions (13 m de diàmetre), sinó per la qua-
litat constructiva de la cambra (a base de grans 
blocs relativament ben tallats), pel nombre d’in-
dividus enterrats –que inclou infants– i per la 
presència en les terres que formen el túmul d’un 
nombre important de vasos ceràmics, sobretot 
peces per beure, que permeten pensar en ce-
rimònies funeràries de les quals no hi ha, en 
canvi, cap indici a la tomba 647. Tot això permet 
pensar que era el sepulcre d’un llinatge distingit, 
cosa que confirmaria el procés de complexifica-
ció social que, com s’ha dit, també suggereixen 

els indicis d’urbanització a Althiburos aproxi-
madament en el mateix moment.

L’entitat del monument 53 en època númida 
no deu ser aliena al fet que en època imperial 
s’hi practiquessin cerimònies de culte funerari 
i que, encara més tard, durant el període vàn-
dal, fos ampliat fins a assolir un diàmetre de 23 
m, segurament amb finalitats funeràries, tot i 
que l’espoliació moderna de la part superior de 
la cambra funerària impedeix de confirmar-ho 
(Kallala et al., 2014).

  Consideracions finals

El desenvolupament del projecte ha donat re-
sultats importants, que són un pas endavant 
crucial per a l’arqueologia del món númida. 
Per primera vegada es té un cert volum d’in-
formació arqueològica sobre aspectes diversos 
d’aquesta civilització –pel que fa als hàbitats, 
a les necròpolis, al comerç, a l’economia pro-
ductiva, etc.–, fonamentada en una recerca ri-
gorosa des del punt de vista metodològic i ori-
entada per un model hipotètic que ha resultat 
ser compatible amb les dades recuperades. El 
projecte continua actualment, insistint en tots 
els aspectes mencionats en aquest treball, tant 
a la ciutat com en l’àmbit funerari, i, a més, 
s’ha ampliat amb l’excavació d’un extraordi-
nari monument commemoratiu de tipus hel-
lenístic a Djebel Berouag. Esperem que aquesta 
continuïtat es pugui mantenir en el futur.
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Història de l’arqueologia catalana. Formació  
i estabilització (1907-1975)*
Francisco Gracia Alonso**

A diferència del moviment sorgit al principi 
del segle xix arran de l’interès polític que es 
desfermà a Europa per definir les estructures 
ideològiques dels nous estats nacionals després 
del Congrés de Viena, un procés que culminà 
amb la creació de les primeres col·leccions ar-
queològiques en els museus nacionals com a 
mostra de les arrels dels moviments identitaris, 
a Catalunya, tot i les descripcions de troballes i 
monuments fetes als segles xvi, xvii i xviii, no 
va ser fins a finals del segle xix quan s’estengué 
l’afany pel coneixement del passat derivat de 
les influències de la ciència prehistòrica fran-
cesa, dels debats sobre l’evolució humana que 
sacsejà la societat britànica arran dels enfron-
taments entre evolucionistes i creacionistes, i 
de la difusió dels treballs de l’escola escandina-
va d’arqueologia que permetien definir i clas-
sificar les tipologies materials de la prehistòria 
i la protohistòria europees vinculant-les amb 
els textos clàssics. Grups d’afeccionats i erudits 
locals van endegar les primeres intervencions 
arqueològiques entre les quals destaquen les de 

la cova de la Bora Gran d’en Carreras a Serinyà 
l’any 1866, la mandíbula de Banyoles trobada 
per Pere Alsius el 1887 o l’excavació de la ne-
cròpolis ibèrica de Cabrera de Mar l’any 1881, 
que definiren amb els seus estudis les prime-
res bases sòlides de l’arqueologia a Catalunya. 
Estudiosos i afeccionats vincularen les seves 
activitats a través d’entitats com l’Associació 
Catalanista d’Excursions Científiques (1876), 
l’Associació d’Excursions Catalana (1878) o el 
Centre Excursionista de Catalunya (1890), i els 
primers nuclis científics com la Reial Societat 
Arqueològica Tarraconense (1844), la Societat 
Arqueològica Valenciana (1871), l’Associació 
Artístico-arqueològica Barcelonesa (1877) i la 
Societat Arqueològica Lul·liana (1880). Tam-
poc no es pot oblidar la tasca desenvolupada 
pels membres de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona que van recollir, arran 
dels aldarulls de les jornades revolucionàries 
del 1835 a la ciutat, un gran nombre de mate-
rials procedents dels edificis religiosos saque-
jats, materials que serviren per organitzar les 

  * Aquest treball forma part dels projectes HAR2015-69-251-P i SGR2014-1142

** Secció de Prehistòria i Arqueologia, Universitat de Barcelona
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primeres exposicions al convent de Sant Joan 
de Jerusalem, base del futur Museu Provincial 
d’Antiguitats que es va establir a la capella de 
Santa Àgata el 1867, centre al qual s’afegiren, 
entre altres, els de Girona el 1870 i el de Tar-
ragona el 1874.

  El nacionalisme en els inicis de la 
recerca científica. L’arqueologia 
de la Restauració (1907-1931)

El moviment polític de la Renaixença va trobar 
en el passat històric de Catalunya i en les seves 
expressions artístiques un element essencial 
per enfortir el sentiment nacional indispensa-
ble per tirar endavant les reivindicacions so-
cials i polítiques. L’edat mitjana es convertirà 
al llarg del darrer quart del segle xix en un 
referent i model a assolir com a mirall idealit-
zat d’independència política, desenvolupament 
econòmic i pau social. El romànic català, vin-
culat a les expressions artístiques contemporà-
nies a França i Itàlia serà lloat com l’exemple 
d’un art propi i específic català arran dels es-
crits de Lluís Domènech i Muntaner, que afir-
mà en el seu text En busca de una arquitectura 
nacional (1877): “només les societats sense con-
viccions, no tenen idees definides, que viuen 
el present sense tenir en compte el seu passat 
per comprendre el seu futur, només aquestes 
societats ignoren que la seva història es troba 
escrita en els seus monuments”.1 Emmirallat 
per aquest plantejament i pels moviments po-
lítics secessionistes que se succeïren a Europa 
entre finals del segle xix i principis del xx, a 
Creta, Noruega o Irlanda, Enric Prat de la Riba 
va iniciar la construcció d’un nou ideari his-
tòric que unia en el seu discurs els conceptes 
de pàtria, arrels culturals i art, i definia la cre-
ació d’un marc cronològic i cultural específic 
per a Catalunya diferenciat dels altres territo-
ris de l’Estat espanyol. Amb aquesta premissa 

era evident que l’edat mitjana i el romànic no 
podien ser considerats com el bressol cultu-
ral català, ja que el mateix fenomen cultural i 
polític era emprat pel nacionalisme espanyol 
en la definició de les seves arrels. Prat de la 
Riba, en el text de la declaració política que 
escriví amb Antoni Rubió i Lluch (Missatge a 
S. M. Jordi I, rei dels hel·lens, 1897) per agrair 
al monarca grec el seu suport a la lluita per 
la independència de l’illa de Creta dels turcs, 
vinculà Catalunya amb l’herència cultural 
grega tot indicant que “el poble català havia 
rebut dels hel·lens la iniciació a la cultura; per 
ells existí Empúries, primer centre d’atracció 
que ha tingut la raça catalana”,2 i obrí així una 
via per aprofundir en nous trets per definir la 
identitat allunyats de la reivindicació del món 
celtibèric que començava a obrir-se pas entre 
els intel·lectuals castellans, que van recórrer 
a l’èpica numantina per intentar cohesionar 
la població després de la desfeta enfront dels 
Estats Units en la guerra del 1898 i la pèrdua 
de les darreres colònies a Cuba i les Filipines, 
procés que culminarà amb la inauguració del 
monument als herois de Numància el 1905 
per recordar la defensa i derrota de la ciutat 
enfront de l’exèrcit de Publi Corneli Escipió 
Emilià. Unes idees que, en el cas de Catalunya, 
es vehicularan inicialment a partir de la tasca 
de les societats excursionistes, que ja havien 
copsat al principi del segle xx el potencial que 
l’arqueologia representava dins l’argumentari 
de les seves reivindicacions amb Espanya. Per 
assolir el reconeixement en l’àmbit internaci-
onal, en paraules de Josep Gudiol: “l’arqueo-
logia ens durà davant d’un veritable programa 
de reivindicacions; ens recordarà uns temps 
de prosperitat i potència en tots els ordres, 
temps que, si els comparem amb els d’avui, 
ens han d’enfrontar amb el fet que contem-
plem impassibles com s’enfonsa un gran edifici 
que amenaça amb emportar-se casa nostra en 
mig de les seves ruïnes. Si girem els ulls als 

1. Domènech i Muntaner, Ll. “En busca d’una arquitectura nacional”. La Renaixença. Edició de 31 d’octubre de 1877.

2. Prat de la Riba, E. (1897). Missatge a S.M. Jordi I, rei dels Hel.lens. Barcelona.

Hel.lens


Gracia Alonso, F. • Història de l’arqueologia catalana 367

monuments del passat, cada dia descobrirem 
nous motius per no avergonyir-nos, sinó per 
sentir-nos honrats de ser fills de Catalunya”.3

Prat de la Riba dissenyà ràpidament les 
bases de la nova aposta cultural en l’article 
Lo fet de la nacionalitat catalana (1897), que 
transcriurà posteriorment en la seva obra més 
coneguda, La nacionalitat catalana (1905). En 
aquest, Prat no només continuà la línia ar-
gumental del paper crucial d’Empúries en la 
formació de la cultura catalana reivindicant 
la seva funció com a focus d’atracció política 
i comercial, sinó que també, aprofitant el text 
de l’Ora Marítima d’Aviè, definí que a finals 
del segle vi aC ja existia un ethnos o naciona-
litat ibèrica que s’estenia des de Múrcia fins al 
Roine, una estructura social que passà a con-
siderar com la primera dena de “la cadena de 
generacions que han forjat l’ànima catalana”.4 
Amb aquesta aproximació historicista, Prat de 
la Riba inclogué un nou element en la lluita 
política: el problema de la llengua, considerat 
un dels principals cavalls de batalla de les rei-
vindicacions catalanistes. En la seva proposta, 
la llengua ibèrica mantenia la unitat cultural 
de tot el territori i definia una especificitat que 
a finals del segle xix s’entenia a partir de l’ex-
tensió de la llengua catalana. Prat elevà així el 
concepte cultural amb la definició d’un con-
cepte racial: l’ethnos ibèric, definidor d’una 
estructura cultural identitària dipositària dels 
elements que caracteritzen els catalans com a 
poble ja des de la protohistòria, unes caracte-
rístiques que considerarà indestructibles pel fet 
de constituir l’essència de l’esperit català que 
romandrà sempre viu tot i les successives im-
posicions polítiques al llarg dels segles, des dels 
romans fins als borbons. La tesi de les supe-
restructures, de l’existència d’una base social i 
ideològica que romania viva, però soterrada al 
llarg dels períodes de dominació política i que 
sorgiria de nou cada cop que sentís afeblir-se el 
poder o les superestructures foranes, tindrà un 

paper essencial en les concepcions historicistes 
emprades per explicar la història de Catalunya, 
com en el cas de Pere Bosch Gimpera, defen-
sor d’aquesta idea i de la territorialitat ètnica i 
lingüística dels pobles en aplicació de les tesis 
del seu mestre a la Universitat de Berlín, Gus-
tav Kossina. Prat de la Riba utilitzarà també 
arguments de base arqueològica –essencial-
ment derivats de l’estudi de les fonts clàssiques 
gregues i llatines– per defensar la seva visió 
de l’imperialisme, definit com “el període tri-
omfal del nacionalisme, del nacionalisme d’un 
gran poble”.5

Però les reivindicacions polítiques, tot i in-
cloure elements de forta empremta social, no 
podien tenir el ressò desitjat sense que les ide-
es passessin a formar part de l’imaginari col-
lectiu. Arran de la difusió de les idees de Prat 
de la Riba, escriptors, músics, escultors i pin-
tors començaren a fer servir en les seves obres 
elements relacionats amb el món de la colo-
nització grega i els ibers per reflectir les influ-
ències clàssiques en les arrels del poble català. 
Obres com ara Emporion (1906), un drama 
líric d’Enric Morera i Eduardo Marquina; La 
Mediterrània (1905) del rossellonès Arístides 
Maillol, i La deixa del geni grec (1901), de Mi-
quel Costa i Llobera, serviran per difondre 
aquestes idees entre el gran públic, però se-
ran Adolf Maseras en la seva novel·la Ildaribal 
(1917), i especialment Àngel Guimerà amb el 
seu poema Indíbil i Mandoni (1875) i la tragè-
dia del mateix títol estrenada el 1917, els que 
lligaran les idees dels orígens ibèrics de Cata-
lunya amb la dominació espanyola fent servir 
com a element interposat la resistència de les 
tribus del nord-est peninsular a la conquesta 
romana, i cridant sense embuts a la revolta 
després de criticar la passivitat amb què la po-
blació catalana desenvolupava en molts casos 
la lluita política enfront dels governs lliberals 
i conservadors de la Restauració: “Oh, terra 
dels passats i d’aquells que un altre dia lliures 

3. Gudiol, J. (1902). “L’excursionisme i l’Arqueologia”. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya, 87, p. 89-111.

4. Prat de la Riba, E. (1993). La nacionalitat catalana, p. 55.

5.  Prat de la Riba, e. (1993). Op. cit., p. 116.
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seran, qu’en heteratge’s queda la meva ànima 
ab tu... Vindrà una albada que’l sol que surt 
te veurà gran, eterna, venjada d’homeyers, i 
guanyadora de llibertat, d’honor, d’indepen-
dència”.6 Un moviment de classicisme im-
pregnat de reivindicació política que veurà 
també el seu trasllat al món acadèmic amb la 
potenciació dels estudis clàssics a la Universi-
tat de Barcelona dirigits per Lluís Segalà, que 
treballarà successivament en les traduccions 
de La Ilíada (1908), L’Odissea (1910) i La Teo-
gonia (1910), fins a l’extrem de poder afirmar 
en el discurs d’inauguració del curs 1916-1917 
al paranimf de la Universitat que els estudis 
clàssics a Catalunya disposaven d’una empen-
ta mai no vista, i això sense oblidar que el 
1911 Joan Maragall, amb l’ajut d’un jove Pere 
Bosch Gimpera, féu la metrificació catalana 
dels Himnes Homèrics.

El classicisme arribarà també a la pintura 
amb una clara fascinació pel món grec que, 
com si es tractés d’un nou renaixement, no 
només servirà d’inspiració temàtica a pintors 
com Josep Aragay i Blanchart o Josep Obiols i 
Palau, sinó que constituirà la base de l’encàrrec 
que Prat de la Riba farà a Joaquín Torres García 
per decorar el Saló de Sant Jordi del Palau de la 
Diputació l’any 1912, quan l’esclat popular dels 
resultats de les primeres intervencions arque-
ològiques a Empúries havia refermat les pro-
postes d’identitat nacional formulades quinze 
anys abans. És important remarcar que quan 
Prat de la Riba acceptà la proposta iconogràfica 
de Torres Garcia era plenament conscient de 
l’aposta programàtica que suposava la realitza-
ció del mural La Catalunya eterna (1913) com 
a representació ideològica del seu ideari amb 
una iconografia grega i en un lloc emblemàtic 
com el centre del poder polític a Catalunya. 
Idees que es repetiran en la segona composició 
de Torres García, L’edat d’or de la humanitat 
(1915), ja dins del període de la Mancomuni-
tat, un projecte que quedarà interromput pel 
successor de Prat de la Riba al capdavant de la 
institució, Josep Puig i Cadafalch, no per ra-

ons econòmiques, sinó clarament ideològiques 
i personals, ja que un cop traspassat Prat l’any 
1917, el classicisme com a base de la identitat 
catalana serà substituït pel retorn al món me-
dieval, més del gust de Puig i dels integrants de 
la Secció Històrico-Arqueològica del IEC com 
ara Rubió i Lluch o Josep Pijoan, que centraran 
el seu treball en la recuperació –i en la cons-
trucció– de la documentació arxivística, lite-
rària i artística medieval com a peça essencial 
del passat de Catalunya.

  Empúries. Arqueologia i política

Les idees de Prat de la Riba expressades en els 
seus textos de 1897 i 1905 –i que mantindrà en 
diferents articles i conferències fins a la seva 
mort–, necessitaven disposar d’una docu-
mentació empírica que ajudés a demostrar-les 
i fer-les creïbles per al gran públic, més enllà 
de les recreacions artístiques. Era del tot ne-
cessari convertir les idees polítiques en hipò-
tesis de treball i confirmar-les mitjançant la 
recerca arqueològica. El 5 de juliol de 1907, al 
mateix temps que a Madrid es creà la Junta 
de Ampliación de Estudios (JAE), Prat de la 
Riba impulsà la creació d’una nova estructura 
cultural per potenciar inicialment els estudis 
sobre la història i la literatura catalanes: l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, constituït en un primer 
moment per Miquel dels Sants Oliver, Guillem 
Maria de Brocà, Pere Corominas, Josep Puig i 
Cadafalch, Josep Pijoan i Antoni Rubió i Lluch. 
Ambdues institucions intentaran en un pri-
mer moment col·laborar, com en el cas de la 
fundació de l’Escola Espanyola d’Història i 
Arqueologia a Roma, un intent d’assolir l’equi-
paració amb les missions dels principals estats 
europeus dedicades a l’estudi del món clàssic 
tant a Grècia com a Itàlia, però que, tot i la 
tasca desenvolupada al llarg dels primers anys 
a Roma per Josep Pijoan, secretari del IEC, no 
reeixirà, i l’Escola acabarà sent dirigida per la 
JAE. La justificació es vinculava amb un mo-

6. Guimerà, À. (1917). Indíbil i Mandoni, p. 163-164.
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viment de la població: “aquesta demanda avui 
el restabliment i organització de tot allò refe-
rit a la cultura genuïnament catalana, i seríem 
culpables, no només davant Catalunya, sinó 
davant totes les nacions, si no féssim allò que 
de nosaltres depèn pel més gran desenvolupa-
ment d’aquesta cultura”.7 Un discurs en què els 
conceptes de Catalunya com a nació i la recu-
peració d’una cultura genuïnament catalana 
eren els elements essencials.

Atès que la principal font de finançament del 
IEC en el moment de la seva organització era la 
Diputació de Barcelona, és lògic que Prat de la 
Riba, per altra banda un dels dirigents més im-
portants de la Lliga, imposés el seu criteri sobre 
la direcció de la recerca, ja que, com indicarà 
Jaume Bofill només tres anys després en definir 
la repercussió de La nacionalitat catalana en la 
societat, Prat s’imposà als criteris tècnics que 
desaconsellaven iniciar les intervencions –com 
ara els de Josep Pijoan i en menor mesura de 
Puig i Cadafalch, que volien potenciar les in-
vestigacions sobre el romànic català– i, guiat 
per interessos de caire bàsicament polític, for-
çà el IEC i e la Junta de Museus de Barcelona 
a dur a terme intervencions arqueològiques a 
Empúries: “aquesta confiança en l’eficàcia na-
cionalista de la història es mostra també en 
el caràcter històric-arqueològic conferit, en el 
seus inicis, a l’Institut d’Estudis Catalans”.8 Val 
a dir que les tesis de Prat s’enfrontaven també 
a les de caràcter científic més acceptades en 
aquell moment enunciades per Joaquim Botet 
i Sisó en l’obra Notícia histórica y arqueológi-
ca de la antigua ciudad de Emporion (1879) i 
refermades just en el moment d’iniciar-se els 
treballs en el seu discurs d’ingrés a l’Acadèmia 
de Bones Lletres: Data aproximada en què els 
grecs s’establiren a Empúries (1908), text en el 
qual defensà el caràcter essencialment grec i 
colonial de l’establiment empordanès, i la seva 
posterior romanització, i negà el paper com a 
focus del naixement històric i cultural de les 
comunitats ibèriques –i catalanes per exten-

sió– que Prat de la Riba li conferia. Una crítica 
que tenia molt a veure amb les idees que els 
historiadors tenien respecte de l’arqueologia, 
una pràctica que consideraven menys efectiva 
per al coneixement del passat que l’anàlisi de 
les fonts clàssiques. 

Les excavacions començaren el 24 de març 
de 1908 i s’allargaren fins a final del mes de 
novembre, i es van centrar principalment en 
el sector de la ciutat romana, però el caràcter 
polític dels treballs es va veure corroborat dies 
abans amb l’acord de la Junta de Museus de 
Barcelona per comprar els terrenys on es tro-
bava el jaciment. Va ser una decisió pionera 
en la definició de la protecció dels jaciments 
arqueològics, amb conseqüències decisives. 
Pocs mesos després d’iniciats els treballs, La 
Veu de Catalunya, el diari de la Lliga Regio-
nalista, definia com a principal objectiu de les 
intervencions la identificació dels orígens de la 
civilització a Catalunya en l’època de la colo-
nització grega, superant l’etapa medieval com 
a referent, amb un esclat de joia pels primers 
resultats que es conegué com “la festa de les 
muralles” arran de la localització de la porta 
de la ciutat romana, que Puig i Cadafalch va 
confondre, seguint el relat de Livi, amb la de la 
ciutat grega. Només tres mesos després d’ini-
ciar-se els treballs Puig i Cadafalch creia que 
disposava ja de les proves tangibles de la im-
portància de la colònia grega i, amb aquestes, 
de la vinculació de Catalunya amb el món grec. 
Idees que van ser refermades arran de la visita 
de Francesc Cambó al jaciment i posterior-
ment pel mateix Puig i Cadafalch en una con-
ferència al Palau de Belles Arts de Barcelona el 
13 de juny de 1909 en què donà a conèixer: “la 
ciutat grega d’Empúries, un dels primers indi-
cis de la nostra història”. Però l’impacte polític 
de l’ideari nacionalista que s’intentava assolir 
a través de les excavacions no podia quedar 
reduït a les elits socials, perquè calia difondre 
els resultats en un entorn popular, un movi-
ment que va donar lloc a un nou fenomen: el 

7. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la Secció Històrico-Arqueològica. Sessió de 5 de juliol de 1907.

8. Bofill i Matas, J. (1979). Prat de la Riba i la cultura catalana, p.12.
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turisme cultural de masses amb l’organitza-
ció per entitats com el Centre Excursionista 
de Catalunya o l’Ateneu Enciclopèdic Popular 
d’excursions en vaixell des de Barcelona a l’Es-
cala per visitar les ruïnes d’Empúries. Amb tot, 
mancava encara l’element simbòlic que servís 
per tancar el cercle del pensament de Prat de 
la Riba, i aquest arribà el 25 d’octubre de 1909 
quan van ser localitzats diversos fragments 
escultòrics corresponents a l’estàtua d’Asklepi 
i el cap de Venus, troballes que causaren un 
gran impacte popular, fins al punt que Eugeni 
d’Ors, un dels teòrics més influents del nou-
centisme, definirà Empúries com: “un reflex 
de la Catalunya ancestral, oberta a la Mediter-
rània i hereva de les grans cultures del passat, 
el vincle amb la cultura clàssica grega, com a 
element diferenciador de la seva personalitat i 
identitat nacional”.9 Uns conjunts escultòrics 
i un jaciment que seran lloats com a part dels 
elements immaterials de l’esperit català per po-
etes com Josep Carner o Andrée Brugière de 
Gorgot, però que també seran utilitzats, com 
en el cas del mateix d’Ors, per referir-se als 
problemes polítics contemporanis com ara la 
Setmana Tràgica, la responsabilitat dels quals 
atribueix als immigrants i demana a la dees-
sa que faci servir el seu poder per alliberar la 
ciutat dels “bàrbars, els esclaus, els metecs i els 
lliberts”. L’estàtua d’Asklepi va ser traslladada 
al Museu d’Arts Decoratives i Arqueologia de 
Barcelona, i la Junta de Museus encarregà a 
l’escultor Raimon Casellas i Dou que en fes 
dues còpies. Una va ser instal·lada a les ruïnes 
d’Empúries i l’altra al Palau de la Diputació 
davant de l’escala d’accés a la seu de l’Institut 
d’Estudis Catalans i la Biblioteca de Catalu-
nya, en una gens amagada al·lusió al missatge 
ideològic que vinculava el món grec amb Cata-
lunya. Però un cop obtinguts els rèdits polítics 
cercats, i amb la influència creixent de Puig i 
Cadafalch al IEC, la cultura clàssica deixarà de 
ser una prioritat en la recerca en benefici del 

món medieval. Malgrat això, Puig, en la seva 
vessant d’arquitecte, projectarà la construcció 
de quatre grans columnes d’estil grec en al-
lusió a les quatre barres de la bandera catalana 
com a element central del projecte urbanístic 
de l’Exposició Universal del 1929, columnes 
que havien d’estar rematades per quatre vic-
tòries alades amb portadores de corones de 
llorer a les mans, figures que no van arribar a 
ser instal·lades per la decisió atribuïda sovint 
a dictadura de Primo de Rivera d’enderrocar el 
tetragrammaton pel seu significat polític. 

  El Servei d’Investigacions 
Arqueològiques

Un cop iniciades les intervencions a Empúries, 
els membres del IEC es repartiren les tasques 
dels treballs a fer per l’Anuari que havia de 
constituir el seu principal òrgan d’expressió. 
Puig i Cadafalch i Pijoan assumiren les compe-
tències sobre arqueologia, i s’acordà, a proposta 
de Puig, depassar els límits administratius de 
Catalunya i actuar fora dels territoris per as-
solir els seus objectius. En un primer moment, 
Pijoan intentarà internacionalitzar les tasques 
del IEC i convidarà diferents investigadors 
estrangers a fer-hi estudis, com ara Cristian 
Honelsen de l’Institut Germànic de Roma, a 
qui es proposà l’estudi del mausoleu de Luci 
Emili Lupo a Fabara (Terol); Savry de la Uni-
versitat de Roma, a qui s’encarregà un treball 
sobre la figura de Baccus del Museu Arqueolò-
gic de Tarragona, i Eugène Albertini, membre 
de l’Escola Francesa de Roma, a qui s’encarregà 
el catàleg de les escultures romanes de Tarraco. 
Aquesta línia de treball serà, però, abandonada 
arran de la marxa de Pijoan a Roma i només 
el treball d’Albertini arribarà a ser publicat. 
Per recomanació de Puig i Cadafalch, la Junta 
del IEC donà suport a diverses missions d’ex-
ploració en jaciments com Cogul, que va ser 

9. Cf. Aquilué, X. (2001). “Josep Puig I Cadafalch I l’inici de les excavacions institucionals d’Empúries”. A: Josep Puig 
i Cadafalch, Empúries i l’Escala, p. 12-18.
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estudiat l’any 1908 per un grup de treball de-
signat pel Centre Excursionista de Catalunya 
integrat per Lluís Marià Vidal, Ceferí Rocafort 
i Juli Soler, que treballaren també a les coves 
de Serinyà (1908), després de rebre informes 
sobre la col·lecció Bossons que serà estudiada 
per Manuel Cazurro a Besalú. Altres projectes 
d’aquesta fase inicial reprendran antics treballs 
del mateix Pijoan a l’àrea del Baix Aragó i es-
pecialment a Calaceit, aprofitant els coneixe-
ments i la tasca dels estudiosos locals com ara 
Juan Cabré, Llorenç Pérez Temprado, Matíes 
Pallarés i Santiago Vidiella. 

Els esforços de Pijoan per controlar l’activi-
tat arqueològica del IEC definiren un equilibri 
inestable respecte a Puig i Cadafalch, ja que 
en les investigacions arqueològiques es van 
incloure repetidament la catalogació i l’estudi 
de les construccions romàniques, tema al qual 
tots dos dedicaven esforços acadèmics i ideo-
lògics. Seran les intervencions a Capellades les 
que condicionaran el futur de la recerca arque-
ològica al IEC. Norbert Font i Sagué comunicà 
a la Junta al setembre de 1909 el descobriment 
d’Amador Romaní d’interessants materials en 
una cova de la localitat, i fou comissionat per 
estudiar-los juntament amb Manuel Cazurro, 
que s’anava convertint progressivament en l’ar-
queòleg de confiança de la Junta. L’èxit de les 
intervencions, presentades al IEC a la tardor 
del 1909, serà essencial per assumir la necessi-
tat d’estructurar un programa d’intervencions 
que no només recollís les iniciatives dels estu-
diosos locals, sinó també les tasques d’estudi 
i exposició dels materials, que van ser diposi-
tats al museu de la Ciutadella. Però la mort de 
Font i Sagué el mateix any, els enfrontaments 
interns del IEC que propiciaren l’allunyament 
de Pijoan i especialment l’escàndol que suposà 
la seva relació amb Teresa Mestre quan es tras-
lladà a Roma per assumir entre els anys 1911 
i 1913 el càrrec de secretari de l’Escola Espa-
nyola, van implicar una aturada en la recerca 
prehistòrica tot i els contactes mantinguts amb 
Hugo Obermaier i Henri Breuil. El nucli de 
l’activitat arqueològica dirigida per la Junta se 
centrarà en les intervencions a Empúries, així 
Puig i Cadafalch controlarà les notícies arque-

ològiques que es traslladen a la Junta, a la qual 
expressarà la transcendència del jaciment com-
parant-lo amb les excavacions fetes a Marsella, 
al temps que mantindrà viva l’atenció dels seus 
membres amb les dades sobre noves troballes 
escultòriques proporcionades per Emili Gan-
dia, el veritable excavador d’Empúries. 

Poc després es produí una modificació 
substancial en la legislació espanyola respec-
te a les intervencions arqueològiques. La Llei 
d’excavacions de 1911 i el seu reglament de 
març de 1912 intentaven aturar la pràctica in-
discriminada d’excavacions fora del control de 
l’Administració. S’establí que tots els materials 
localitzats en remocions de terres o demolició 
d’edificis eren propietat de l’Estat i es determi-
nà la possibilitat de fer excavacions per motius 
científics sempre que aquestes fossin dirigides 
per un membre de les reials Acadèmies, del 
Cos Facultatiu d’Arxivers, Bibliotecaris i Ar-
queòlegs, directors de museus, catedràtics de 
la Universitat o integrants dels cossos docents 
vinculats amb assignatures relacionades amb 
l’arqueologia. Les implicacions per a la Secció 
Històrico-Arqueològica del IEC eren claríssi-
mes, ja que les seves activitats s’havien basat en 
la feina d’afeccionats i erudits locals, i decidí, 
després de no poques reticències, adaptar-se a 
la nova llei tot cercant complicitats amb figures 
importants a Madrid vinculades a la recerca 
arqueològica com ara el marquès de Cerralbo. 
De forma paral·lela s’anà produint un canvi 
en les estructures de recerca de l’Estat, amb la 
JAE i el Centro de Estudios Históricos dirigit 
per Ramón Menéndez Pidal en el qual Manuel 
Gómez Moreno controlava la recerca arqueo-
lògica, i substituí així el poder omnímode que 
al llarg del segle xix havia tingut la Real Aca-
demia de la Historia. L’any 1912 es crearan a 
Madrid dos nous organismes: la Comisión de 
Investigaciones Paleontológicas y Prehistóri-
cas (CIPP) i la Junta Superior de Excavacio-
nes y Antigüedades (JSEA), al temps que José 
Ramón Mélida y Alinari obtingué la Càtedra 
d’Arqueologia a la Universitat Central. 

Els enfrontaments entre el IEC i la JSEA 
no trigaran a produir-se, ja que Cerralbo en-
darrerirà sistemàticament els projectes d’in-
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tervencions del IEC gràcies a la seva posició 
preeminent a la JSEA, i s’iniciaran ja ara en-
frontaments pel control de les excavacions al 
Baix Aragó a causa de la protecció de Cerralbo 
envers el seu ajudant Juan Cabré, director de 
les excavacions patrocinades per l’aristòcrata 
a les necròpolis celtibèriques de Guadalajara. 
Amb tot, la situació es reconduí al llarg dels 
anys 1913 i 1914 i la Secció reprengué les exca-
vacions amb l’ajut de nous investigadors com 
Josep Colominas, Joan Serra i Vilaró, Agustí 
Duran i Sanpere o Joaquim Folch i Torres, que 
conduïren intervencions en diferents jaciments 
tant prehistòrics com clàssics, i iniciaren tam-
bé els primers treballs d’arqueologia urbana. 
Amb tot, els jaciments no eren seleccionats en 
funció de directrius de recerca o per resoldre 
problemes històrics, sinó a partir de les comu-
nicacions de nous descobriments fets al IEC 
per un nombre cada cop més gran d’estudiosos 
locals. Per sistematitzar la recerca, i a petició 
de la Diputació de Barcelona i del IEC, Vidal 
i Cazurro presentaran a principis del 1914 un 
estudi titulat Memòria sobre exploració d’es-
tacions prehistòriques que la Junta debatrà i 
aprovarà el 15 de febrer de 1914, i que consti-
tueix el primer intent de planificació seriós de 
la recerca arqueològica a Catalunya. La seva 
proposta seria executada en gran part per ells 
mateixos, però la transcendència bàsica del seu 
informe serà fer veure a Puig i Cadafalch i al 
seu col·laborador més fidel, el secretari de la 
SHA Francesc Martorell i Trabal, la necessitat 
d’organitzar una estructura de recerca perma-
nent aprofitant el model dels serveis tècnics. 
La Mancomunitat de Catalunya, sota la direc-
ció de Prat de la Riba, organitzarà al llarg del 
1914, el Servei de Conservació i Catalogació 
de Monuments i el Servei de Conservació i 
Catalogació d’Arxius i Biblioteques d’Interès 
Històric, als quals s’afegirà el 1917 el Servei de 
Catalogació i Foment dels Museus Locals.

Amb la idea de crear una oficina d’excavaci-
ons, nom amb què es coneixerà internament el 
Servei d’Investigacions Arqueològiques, Mar-
torell i Trabal, amb l’acord de Prat de la Riba, 
va recórrer a un dels seus companys d’estudis: 
Pere Bosch Gimpera. Bosch havia tornat a Es-

panya a l’agost del 1914 arran de l’esclat de la 
Primera Guerra Mundial, que va interrompre 
la seva segona estada com a becari de la JAE a 
la Universitat de Berlín, on el 1912, per reco-
manació d’Ulrich Wilaamowitz-Moellendorf, 
va canviar la seva intenció d’estudiar filologia i 
mitologia gregues per l’arqueologia, de manera 
que obtingué el doctorat en Història a la Uni-
versitat Central de Madrid l’any 1913. En un 
primer moment s’instal·là a Madrid per treba-
llar a la JSEA, però al setembre de 1914 Marto-
rell li encarregà la prospecció i l’excavació del 
poblat de la Gessera (Caseres), i poc després, 
les intervencions que Sala i Moles tenia inten-
ció de fer al terme de Centelles. Dos encàrrecs 
que serviren de prova per encarregar-li a fi-
nals d’any un “inventari de les estacions pre-
històriques de Catalunya que havia de servir 
per organitzar un pla d’excavacions”. Bosch es 
guanyà la confiança de Puig i Cadafalch i Prat 
de la Riba en ser escollit per impartir la càtedra 
de Prehistòria i Primitives Colonitzacions en 
els Estudis Universitaris Catalans, centre d’en-
senyament catalanista organitzat per compe-
tir amb la Universitat de Barcelona, de marcat 
caràcter estatal, i per la defensa tancada que 
va fer davant de la CIPP de la posició del IEC 
respecte de la direcció de les intervencions en 
els jaciments ibèrics del Baix Aragó, desmun-
tant amb l’ajut d’Hugo Obermaier els intents 
de Cerralbo i Cabré de controlar-los definiti-
vament mitjançant els permisos d’excavació. 
Puig i Cadafalch i Martorell van creure que 
organitzant una estructura permanent i col-
locant al seu davant algú que poguessin con-
trolar sense problemes, tindrien assegurada la 
direcció de la recerca arqueològica a Catalunya 
i controlada la tasca dels estudiosos locals, raó 
per la qual no s’aplicarà, tot i ser aprovat per la 
Junta de la SHA, un segon pla d’intervencions 
en jaciments prehistòrics redactat per Vidal i 
Cazurro. I, en aquest sentit, la seva elecció era 
òbvia. Bosch Gimpera, a qui consideraven fà-
cilment dirigible, va ser nomenat director del 
SIA en el moment de la seva creació a principis 
de la tardor del 1915.

Els objectius fundacionals del Servei d’In-
vestigacions Arqueològiques eren: “l’orga-
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nització de la investigació sistemàtica de la 
Prehistòria i l’Arqueologia de l’Edat Antiga 
a Catalunya i de tots aquells llocs en què es 
poguessin trobar elements que ajudessin a so-
lucionar els problemes arqueològics de Cata-
lunya”,10 en una nova i clara aplicació de les di-
rectrius de Prat de la Riba. Es plantejà així un 
programa d’actuacions que incloïa l’excavació 
dels jaciments catalans; l’excavació dels jaci-
ments situats en altres regions, però relacionats 
amb Catalunya; la vigilància de les troballes 
casuals per protegir les dades que poguessin 
aportar i, si escaigués, procedir a l’excavació 
dels jaciments; la creació d’una base de dades 
del material arqueològic existent en els museus 
i les col·leccions particulars de Catalunya, amb 
inclusió de la revisió de les publicacions an-
tigues, i l’exposició, seguint una metodologia 
científica, del material arqueològic obtingut en 
les intervencions del SIA al museu de la Ciu-
tadella. 

En un primer moment, les relacions en el 
si del SIA van ser cordials i la recerca, especi-
alment en el camp de l’arqueologia ibèrica, es 
desenvolupà a gran escala, no només al Baix 
Aragó, sinó també en altres punts com el Tos-
sal de les Tenalles de Sidamon, fent prevaler la 
recerca científica per damunt de les idees po-
lítiques, com expressarà Bosch Gimpera amb 
relació als treballs desenvolupats a Calaceit: 
“afortunadament comencem a disposar dels 
resultats d’investigacions metòdiques i amb 
elles podem treballar amb materials segurs 
per resoldre els problemes sense haver de re-
córrer a simples hipòtesis, com es feia fa deu 
anys, i les línies generals que podem establir 
en el desenvolupament de la cultura esmen-
tada, com ara la seva cronologia, comencen a 
tenir garanties de seguretat”.11 Però poc temps 
després, a finals de maig de 1916, Antoni Ru-
bió i Lluch renuncià per motius de salut a la 
presidència de la SHA, i fou substituït per Puig 
i Cadafalch, que ja l’exercia de forma efecti-

va. Bosch, en els pocs mesos que portava al 
capdavant del Servei, havia intentat estruc-
turar una organització de treball basada en 
els principis de la recerca, la conservació i la 
difusió del patrimoni arqueològic, aplicant 
les directrius centralitzades que havia après 
al llarg de la seva estada a Alemanya. Aquesta 
proposta tenia com a objectiu final la creació 
a Barcelona d’un museu d’arqueologia i pre-
història modern, equiparable als que hi havia 
als països del nord d’Europa que constituïen 
alhora els centres més destacats de la recerca i 
els referents en la interpretació de les històries 
oficials de caràcter nacional. Per assolir aques-
ta estructura piramidal s’establiren convenis 
de col·laboració científica i de protecció del 
patrimoni amb els museus locals de Vic, Sol-
sona, Girona, Sabadell, Tarragona, Vilanova i 
la Geltrú i Palma de Mallorca, i s’organitzà una 
xarxa de corresponsals locals basada en els an-
tics contactes establerts pels dirigents del IEC 
per disposar d’informacions puntuals sobre les 
troballes que s’anessin produint a tot el territo-
ri i permetre una tasca ràpida i eficaç del SIA. 
En formaran part: Barata (Terrassa), Camps 
Cava (Guissona), Capdevila (Sant Martí de 
Maldà), Carbó (Tarragona), Casas (Sant Feliu 
de Guíxols), Ejerique (Calaceit), Furió (Palma 
de Mallorca), Galindo (Calaceit), Melé (Tossa 
de Mar), Palet i Barba (Terrassa), Renom (Sa-
badell), Sabater (Roses), Segarra (Barcelona) i 
Videilla (Calaceit).

Però les tensions en el SIA no trigaran a 
aflorar, a causa de les intromissions constants 
en les tasques de caràcter tècnic de Puig i Ca-
dafalch i Martorell, que mantenien una xarxa 
d’informadors paral·lela, feien visites d’inspec-
ció o acordaven fer intervencions al marge de 
l’estructura tècnica, intervencions que en mol-
tes ocasions anaven acompanyades de l’adjudi-
cació de recursos econòmics. Unes actuacions 
que limitaven tant la tasca com l’ascendent de 
Bosch sobre el personal del SIA i, evidentment, 

10. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la Secció Històrico-Arqueològica. Sessió de 20 de setembre de 1915.

11. Bosch Gimpera, P. “La cultura ibérica a la ratlla d’Aragó”. La Veu de Catalunya. Edició de 17 de febrer de 1917.
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sobre la resta dels membres de la SHA. La raó 
de la tutela a què fou sotmesa la tasca de Bosch 
s’ha de relacionar amb el convenciment que 
Martorell tenia que la idea de crear el SIA li 
conferia el poder de dirigir-lo al seu gust per 
persona interposada, i com que Bosch no li ho 
deixava fer es produí una topada que tindria 
greus conseqüències, car l’animadversió de 
Martorell envers el seu antic amic s’estendrà 
també a una tempestuosa relació personal 
entre Puig i Cadafalch i Bosch que es man-
tindrà fins a la Guerra Civil. D’altra banda, el 
fet que Bosch guanyés el mateix any 1916 la 
càtedra d’Història Antiga Universal i d’Espa-
nya a la Universitat de Barcelona caigué molt 
malament entre els membres de la SHA, que 
consideraven aquesta institució com una plata-
forma espanyolista. (Fig. 1) El SIA, tot i els seus 
problemes de gestió, polítics i personals pot ser 
considerat com el primer servei tècnic dedicat 
a la recerca arqueològica establert a Espanya, 
un model que posteriorment copiaran altres 
institucions com ara el Servei d’Investigacions 
Prehistòriques (SIP) de la Diputació Provincial 

de València, o el Servicio Arqueológico Muni-
cipal de Madrid. Tot i això, i malgrat l’inne-
gable paper que Bosch i el SIA tingueren en 
la configuració de l’anomenada Escola Cata-
lana d’Arqueologia o Escola de Barcelona, els 
resultats tangibles presentats en publicacions 
científiques van ser molt inferiors del que cal-
dria esperar tot i el rebombori fet d’una tasca 
qualificada de “dècada prodigiosa”.

Entre els anys 1915 i 1923, el SIA desen-
voluparà un elevat nombre d’intervencions 
en jaciments arqueològics prehistòrics, pro-
tohistòrics, clàssics i medievals de tot Cata-
lunya, el Baix Aragó, les Balears i Castelló, 
amb algunes extensions puntuals a Múrcia i 
Alacant, una política que en ocasions va ser 
percebuda com un imperialisme científic ba-
sat en els postulats polítics de Prat de la Riba. 
(Fig. 2) Serà precisament després de la mort 
de Prat i la seva successió al capdavant de la 
Mancomunitat per Puig i Cadafalch quan els 
problemes de gestió es faran més evidents, ja 
que els dirigents de la SHA donaran suport a 
Colominas en lloc de donar-ne a Bosch per 

Figura 1. Excursió de pràctiques l’any 1918 al poblat ibèric de Puig Castellar (Santa Coloma de Gramenet). 
Pere Bosch Gimpera, Salvador Roca i Lletjòs, Lluís Pericot i Josep Solé?. (Foto: Arxiu Família Fullola-Pericot)
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assumir les principals responsabilitats en el si 
del SIA, baralles internes que es perllongaran 
fins a l’establiment de la dictadura de Primo 
de Rivera l’any 1923 i que impediran la conso-
lidació d’una estructura que, tot i les diferèn-
cies internes, assolí un innegable prestigi com 
a referent de la recerca principalment a Espa-
nya, França i Itàlia. Ferran Valls i Taberner 
intentarà l’any 1917 per odre de Puig definir 
un nou sistema de funcionament intern que 
no s’aplicarà, com tampoc ho faran els intents 
repetits de Bosch per donar prioritat al treball 
científic deslliurant-lo de les reivindicacions 
polítiques.

Al llarg d’aquests anys Puig i Cadafalch 
mantindrà la direcció de les intervencions a 
Empúries, que continuaran sent l’element clau 
de la recerca arqueològica del IEC, àmpliament 
recollida i esbombada per la premsa i a través 
de l’Anuari del IEC. Però Puig no era un ex-
pert en el món clàssic i la seva recerca s’orientà 
essencialment cap a l’arquitectura romànica, 
fet que comportà un problema greu ja que la 
comunitat científica internacional reclamava 

novetats sobre un jaciment en què es treballa-
va feia més de deu anys. Puig es veurà forçat 
a presentar a la SHA el 5 de febrer de 1920 un 
esquema o projecte de monografia del jaciment 
en el qual incloïa col·laboracions de Nicolau 
d’Olwer, Martorell, Cazurro, Colominas i el 
mateix Bosch Gimpera, però el llibre mai no 
arribarà a publicar-se en fracassar la tasca 
conjunta entre tots els implicats, com també 
seran fracassos notables els encàrrecs de la 
Unió Acadèmica Internacional de redactar i 
publicar diferents volums del Corpus Vasorum 
Antiquorum amb els materials dels museus de 
Barcelona i els que procedien de les interven-
cions a Empúries, i les pàgines de Catalunya 
corresponents a la Forma Imperii Romani.

Les raons eren molt clares. La SHA restrin-
girà progressivament el nombre d’intervenci-
ons arqueològiques i les quanties de les dota-
cions econòmiques per concentrar els esforços 
en la recerca i catalogació de les construccions 
romàniques, la publicació de les Cròniques ca-
talanes, i l’estudi i còpia en els arxius europeus 
dels documents medievals catalans o que fessin 

Figura 2. Pere Bosch Gimpera amb els obrers que participaren en l’excavació del poblat de San Antonio el 
Pobre (Calaceit), c. 1917. (Foto: Museu d’Arqueologia de Catalunya)
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referència a Catalunya per disposar d’un gran 
corpus documental amb destinació a la Bibli-
oteca de Catalunya que pogués ser utilitzat en 
l’estudi i definició de la història medieval de 
Catalunya. Al mateix temps, Puig i Cadafalch 
i, en menor mesura, Rubió i Martorell coparan 
els viatges d’estudi a l’estranger i la representa-
ció de la SHA i del IEC en les reunions inter-
nacionals, i aconseguiran, especialment Puig i 
Rubió, convertir-se en referents molt apreciats 
en els cercles científics, una posició de predo-
mini que no estaven disposats a cedir en bene-
fici de la recerca arqueològica. Entre 1918 i 1923 
els enfrontaments seran constants i Martorell 
farà servir Colominas com a ariet en contra de 
Bosch, intentant esvair el seu paper en el SIA, 
un objectiu que no aconseguirà, ja que en pocs 
anys, i gràcies tant a la seva projecció interna-
cional com a l’activitat com a catedràtic, Bosch 
aconseguirà un important prestigi social i pro-
fessional a Catalunya. Una ruptura traumàtica 
amb el IEC li hauria comportat problemes per 
mantenir la recerca, però també hauria estat la 
raó de crítiques a Puig i Cadafalch i a la SHA, 
ja que difícilment la població hauria comprès 
els motius del rebuig d’un investigador tan re-
conegut. Tot i els intents de mediació de Valls 
Taberner, Bosch definirà clarament la situació 
creada: “són vicis de constitució i personalis-
mes de determinades persones que no creuen 
el seu deure aparcar els mals humors o els seus 
ressentiments personals i supeditar-los a les 
necessitats efectives dels càrrecs que ocupen. 
Amb tot, és impossible negar que si la resta no 
els parem els peus, tot es perd”.12 I recordarà les 
solucions per als problemes del SIA, que con-
sistien en el reconeixement de l’autonomia tèc-
nica de la direcció del Servei i el cessament de 
les ingerències dels membres de la Junta, entre 
els quals no reconeixia l’existència de cap tèc-
nic arqueòleg més enllà del mateix Puig –una 
cortesia del professional envers l’afeccionat–, 

fet que no li impedirà reconèixer els resultats 
obtinguts: “podemos enorgullecernos de haber 
trabajado mucho para estudiar nuestro pasado 
y de que nuestros métodos de trabajo no tienen 
nada que envidiar a los de los mejores centros 
de investigación extranjeros, algo que he po-
dido comprobar durante mis viajes y que me 
llena de legítimo orgullo. En la Península (ni 
tan siquiera en Portugal donde han trabaja-
do un poco mejor que en España) no se había 
soñado nunca con algo semejante. Causa un 
gran dolor ver como el trabajo de los años an-
teriores y las grandes esperanzas para el futuro 
pueden perderse, estando ya en el camino para 
hacerlo”.13

L’activitat del SIA patirà una gran aturada 
arran de la dictadura de Primo de Rivera. Puig 
i Cadafalch, com a president de la Mancomu-
nitat, donà suport al pronunciament del gene-
ral com a fórmula per detenir l’avanç polític i 
social de les associacions obreres i els partits 
d’esquerres, creient en la seva promesa de res-
pecte a la llengua catalana i a les institucions, 
decisió que provocà una crisi en la Lliga. Però 
el dictador no mantingué els seus compro-
misos i poc després d’assumir el poder dictà 
normes contràries a Catalunya. Puig no s’hi 
volgué enfrontar i el 24 de desembre de 1923 
marxà a França deixant la Mancomunitat en 
mans del vicepresident Santiago Estapé i Pagès, 
que poques setmanes després va ser destituït 
pel governador militar de Catalunya, general 
Carlos Lossada y Canterac, i substituït per Al-
fons Sala i Argemí que es mantindrà en el càr-
rec fins a la supressió de la institució el 20 de 
març de 1925. Jaume Massó i Torrents dirigirà 
la SHA al llarg del mig any d’absència de Puig 
i Cadafalch.

La situació política i les dificultats de finan-
çament començaren a entrebancar l’actuació 
de la SHA i el SIA, que restringiren el nombre 
d’intervencions arqueològiques i la pròpia ac-

12. Arxiu de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Carta Bosch Gimpera-Ferran Valls i 
Taberner s/f.

13. Arxiu de la Secció de Prehistòria i Arqueologia de la Universitat de Barcelona. Carta Bosch Gimpera-Josep Puig i 
Cadafalch s/f.
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tuació quotidiana ja que ràpidament els deutes 
superaren les disponibilitats de caixa i els im-
ports de les partides pendents de cobrament. 
S’abandonaren progressivament els principals 
projectes de recerca, especialment les inter-
vencions als poblats ibèrics al Baix Aragó i les 
campanyes que Colominas dirigia a Mallor-
ca i, amb l’excepció dels treballs a Empúries, 
que continuaran sent sufragats per la Junta de 
Museus de Barcelona, les excavacions es limi-
taran a intervencions d’urgència i campanyes 
de prospecció i valoració de nous jaciments, 
tot i que el seu nombre es reduirà ràpidament 
fins a una paràlisi quasi total a finals de la 
dècada del 1920. Hi haurà, malgrat tot, una 
excepció. La SHA focalitzarà els seus esforços 
en els treballs de Puig i Cadafalch sobre l’art i 
l’arquitectura de la Catalunya medieval, el qual 
participarà en un gran nombre de congressos i 
reunions científiques per tot Europa i recolli-
rà el reconeixement de la seva tasca per part, 
per exemple, de les universitats franceses com 
ara la Sorbona o Tolosa de Llenguadoc. Tot i 
disposar de recursos per continuar les inter-
vencions, Puig i Cadafalch reduirà l’abast dels 
treballs a Empúries i se centrarà en els estudis 
sobre el romànic que li permetran mantenir la 
seva projecció internacional.

La Diputació de Barcelona va unificar el SIA 
amb el Servei de Catalogació i Conservació de 
Monuments el 1925, tot i que Bosch i Jeroni 
Martorell van aconseguir treballar de forma 
independent fins a l’any següent, quan la cor-
poració provincial separà de nou les entitats 
i vinculà el SIA a la Junta de Museus. La cor-
poració provincial recelà del SIA a causa de la 
utilització política de l’arqueologia feta per la 
Mancomunitat i, sense atrevir-se a desmante-
llar-lo, sí que acordà algunes accions que van 
restringir la seva activitat, com ara la reducció 
de les aportacions econòmiques i el personal, 
i el trasllat forçat i de forma inopinada de la 
seva seu des del Palau de la Diputació a uns 
locals a la Sagrera, on romandrà fins a un nou 
trasllat l’any 1930 a l’edifici de l’antic hospital 
de la Santa Creu. Tot i això, la segona part de la 
dècada de 1920 va significar la consolidació de 
la internacionalització de l’arqueologia catala-

na, especialment gràcies a Bosch Gimpera, que 
participarà, per exemple, a la Comissió Glo-
zel, i aconseguirà que es faci a Barcelona el IV 
Congrés Internacional d’Arqueologia Clàssica 
el 1929 coincidint amb l’Exposició Universal.

  Identitat i professionalització. 
Segona República i Guerra Civil 
(1931-1939)

Amb la caiguda de Primo de Rivera, la Dipu-
tació retornà el control de les activitats dels 
Serveis d’Excavacions i de Conservació de Mo-
numents a la SHA, moment aprofitat per Puig 
i Cadafalch per passar comptes amb Bosch i 
Jeroni Martorell atribuint-los manca de fide-
litat no només al IEC, sinó també a Catalunya 
per haver continuat amb la seva tasca sota la 
dictadura, una clara manca d’objectivitat, car 
tots dos van salvar la mateixa existència dels 
serveis davant dels entrebancs de la Diputa-
ció i Puig no era precisament qui podia donar 
classes de resistència política. Però la posició de 
Puig i Cadafalch i Martorell serà cada vegada 
més forta i controlaran amb mà ferma totes 
les activitats de la SHA al llarg dels primers 
anys de la República, assumint per delegació 
les competències i els encàrrecs cedits per la 
Generalitat, que es convertirà en la principal 
font de finançament de la recerca, gràcies a 
l’habilitat de Puig que, amb independència 
de les seves idees polítiques, aconseguirà una 
bona entesa amb el Consell de Cultura. Bosch 
i els membres del SIA incrementaran les inter-
vencions en jaciments de tot Catalunya. Cofoi 
dels seus poder i prestigi internacional Puig 
menystindrà la tasca de Bosch tot i haver estat 
escollit rector de la Universitat de Barcelona, 
i el relegarà en la SHA de la qual només serà 
nomenat membre adjunt després de la mort de 
Martorell el 1935. 

El període republicà es caracteritzà per una 
visió proteccionista del patrimoni arqueològic 
per intentar resoldre els problemes endèmics 
derivats de la manca d’efectivitat de les lleis 
dels governs monàrquics. S’aprovaren succes-
sivament la Llei sobre el patrimoni dels béns 
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de la República el 22 de març de 1932, i espe-
cialment la Llei de protecció del tresor artís-
tic nacional, del 1933, impulsada pel ministre 
Fernando de los Ríos, però ideada per Manuel 
Gómez Moreno i Ricardo de Orueta y Duarte, 
una llei que si bé facilità la creació de la Junta 
Superior de Antigüedades, amb competències 
sobre monuments històrics i artístics, exca-
vacions, exportacions d’obres d’art, museus, 
catàlegs i inventaris, de fet es mostrà, arran de 
la selecció dels seus membres, com un factor 
de centralització de la política cultural i de la 
distribució dels recursos econòmics, problema 
que s’agreujà al llarg del Bienni Negre i que 
no solucionà el reglament per desenvolupar la 
llei del 1933 aprovat el 16 d’abril de 1936. A 
Catalunya, la Generalitat impulsà un seguit 
de lleis i disposicions legals per a la protecció 
del patrimoni artístic i arqueològic molt inno-
vadores en el seu contingut, tot i que no van 
poder ser aplicades correctament a causa dels 
esdeveniments polítics. A partir de l’Estatut 
d’Autonomia del 1932, s’iniciaren les converses 
amb el Govern de la República pel traspàs de 
competències en béns mobles i immobles, que 
s’allargaren durant dos anys, amb acords pun-
tuals el 1933 que no foren aplicats arran dels 
resultats de les eleccions a Corts del 1933 i 1934 
i les posicions dretanes del govern espanyol, 
fins al principi d’acord del 29 de juny de 1934 
en què es pactaren els traspassos, però sense 
la valoració econòmica corresponent –és a dir, 
sense diners–, que encara no s’havia acordat al 
juliol del 1936 en esclatar la guerra. La Genera-
litat tingué, doncs, les obligacions, però no els 
recursos per desenvolupar una política pròpia. 
Malgrat això, el conseller de Cultura Ventura 
Gassol impulsarà l’organització de les estruc-
tures en el marc de la cultura i el patrimoni, 
creant el 14 de desembre del 1933 el Consell de 
Cultura de la Generalitat i redactant la Llei de 
28 de març de 1934 del Servei de Biblioteques, 
Arxius i Patrimoni Històric, Artístic i Científic 
de Catalunya, i la Llei de 26 de juny de 1934 de 
conservació del patrimoni històric, artístic i 
científic de Catalunya, que no es desenvoluparà 
arran dels Fets d’Octubre, ja que el reglament 
amb prou feines va ser aprovat al juny del 1936. 

Amb tot, el 30 d’abril del mateix any es creà el 
Registre del Patrimoni de la Generalitat i el 4 
de juny, el Servei del Patrimoni, dos elements 
que es mostraran claus en la defensa dels béns 
mobles i immobles arran de la revolta militar 
i la revolució que seguí a la seva derrota a Ca-
talunya al juliol de 1936.

Bosch Gimpera trobà en el conseller Gassol 
un suport incondicional per al projecte del 
nou Museu d’Arqueologia. Arran de la seva 
experiència a Alemanya, Bosch propugnà ja 
el 1916 les línies bàsiques de la seva proposta 
museogràfica –molt diferent del model clàs-
sic imperant llavors a Espanya– que indicava 
que els museus no podien ser magatzems de 
materials dipositats en vitrines sense ser es-
tudiats i publicats de forma estricta, sinó que 
era imprescindible dur a terme la publicació 
rigorosa dels fons amb descripcions precises i 
la indicació de les característiques del registre 
arqueològic. Ras i curt, Bosch proposava que 
els materials arqueològics no fossin conside-
rats simplement obres d’art sinó documenta-
ció essencial per reconstruir el passat de les 
societats. Idees que, si bé enllaçaven amb la 
tradició de l’Escola Arqueològica Escandina-
va i amb la seva evolució a Alemanya, eren 
molt lluny dels interessos dels professionals 
espanyols. Per Bosch era essencial que els mu-
seus arqueològics disposessin de laboratoris 
de reconstrucció, fotogràfics i biblioteca, ja 
que entenia els centres com la suma de tres 
conceptes: recerca, difusió i conservació. (Fig. 
3) Aplicant els models més avançats d’orga-
nització proposarà l’existència de tres tipus de 
museus: els provincials o regionals destinats 
a rebre els materials procedents del territori 
administratiu dependent i a organitzar els 
serveis de suport a la recerca; els monogrà-
fics, instal·lats en els principals jaciments per 
ajudar a explicar els conjunts arqueològics, i 
els nacionals o estatals, pensats per “propor-
cionar una idea, amb les seves col·leccions, de 
l’estat de la recerca en tot el territori de la na-
ció (...) i sistematitzar els resultats per incor-
porar-los al moviment científic general. Per 
altra banda, han de ser un centre de consulta i 
suport per a altres museus de dimensions més 
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reduïdes”.14 Idees que ja tenen un segle, però 
que continuen força vigents en l’actualitat.

El projecte del nou museu volia substituir 
les sales d’exposició de l’edifici del parc de la 
Ciutadella, i es trià com a nova seu el Palau de 
les Arts Gràfiques de l’Exposició del 1929, dis-
senyat pels arquitectes Ramon Duran i Reinals 
i Pelai Martínez Paricio. Les obres de condi-
cionament van ser assignades a Josep Gudiol 
i Conill, que comptà com a contractista amb 
un fill de Domènech i Muntaner. Al febrer del 
1932, un acord entre la Generalitat i l’Ajunta-
ment de Barcelona propicià la constitució del 
Patronat del Museu, presidit honoríficament 
per Francesc Macià i Jaume Aiguader i de for-
ma efectiva per Gassol amb Bosch Gimpera 
com a secretari i director del museu. Foren no-
menats vocals Pere Comas i Calvet, Joaquim 
Xirau i Palau, Joaquim Pellicer Catalán (Ajun-
tament); Pere Coromines i Montanya (Genera-
litat); Puig i Cadafalch (IEC); Alexandre Soler 
i March (Junta de Museus); Joaquim Balcells 
i Pintó (Universitat de Barcelona) i Salvador 
Vilaseca Anguera (Societat Catalana d’Etno-
logia, Arqueologia i Prehistòria). El 3 de juny 

del mateix any s’aprovà la plantilla tècnica del 
museu i tot feia preveure un ràpid procés de 
condicionament de l’edifici i instal·lació de les 
col·leccions. Però no fou així.

La Junta de Museus de Barcelona, sota la 
influència de Joaquim Folch i Torres, s’oposà a 
la creació d’un nou museu per temor de perdre 
el control d’una part de les obres dipositades 
a la Ciutadella, i arribà a assolir un acord amb 
el Govern de la República per a la creació d’un 
Museu Provincial d’Epigrafia a partir dels 
materials conservats en el Museu Provincial 
d’Antiguitats de la capella de Santa Àgata a 
principis de març de 1932, moviment que va 
ser avortat per l’Ajuntament, que n’ordenà el 
trasllat a la nova seu del Museu, decisió que, 
un cop consumada, només va poder ser ratifi-
cada per la Junta de Museus el 12 de juliol. Tot 
plegat, uns moviments gens amagats i motivats 
per enfrontaments personals que podrien ha-
ver frustrat de nou el projecte. El nou centre 
aconseguirà entre els anys 1932 i 1935 la com-
pra i donació de diverses col·leccions particu-
lars per ampliar els seus fons, entre aquestes 
les de José Bento López de materials paleolítics 

14. Bosch Gimpera, P. “L’organització de  la investigació arqueològica”. La Veu de Catalunya. Edició de 8 de novembre 
de 1914.

Figura 3. Taller de 
restauració del Servei 
d’Investigacions 
Arqueològiques del IEC el 
1916. Pere Bosch Gimpera 
(centre), Josep Colominas 
(dreta) i Francesc Martorell. 
(Foto: Museu d’Arqueologia 
de Catalunya)
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procedents de les sorreres del Manzanares; la 
dels jesuïtes de Sarrià; la col·lecció Damià Ma-
teu de materials protohistòrics i romans de les 
Balears; una part de la col·lecció de materials 
emporitans reunida per Manuel Cazurro, i les 
de Ròmul Bosch Catarineu i Lluís Plandiura 
Folch. Amb tot, els principals entrebancs se-
ran els enfrontaments amb Puig i Cadafalch, 
que voldrà dissenyar el discurs museogràfic 
al·legant la seva posició com a president de 
la SHA del IEC, pretensió que l’enfrontarà de 
nou amb Bosch, especialment pel tractament 
del material arquitectònic romà. Arran dels 
successos de l’octubre del 1934, en el moment 
de la inauguració del museu el 3 de novembre 
de 1935, Puig, com a president del Patronat, 
aprofitarà per presentar-se com l’autèntic im-
pulsor del Museu, i obviarà la tasca feta per 
Bosch i els seus col·laboradors recordant els 
treballs dels seus afins a la SHA i el IEC, com 

ara Martorell i Trabal, Duran i Sanpere i Font 
i Sagués, idees que tindran el suport de Folch 
i Torres que destacarà la feina feta per la Junta 
de Museus. Val a dir que en aquest moment, 
tant Puig com Folch representaven clarament 
la visió de la burgesia catalana sobre la cultura 
i l’arqueologia, com destacaren els represen-
tants de la Generalitat i de l’Ajuntament que 
hi intervingueren, Lluís Duran i Ventosa i Ma-
nuel Jaumar de Bofarull, que en els seus parla-
ments van fer esment d’una visió elitista de la 
ciència arqueològica propera al gaudi estètic i 
a la repercussió econòmica. (Fig. 4)

Bosch va aconsellar Gassol en la redacció 
de la Llei del 1934. Semblava que a la fi es po-
dria disposar d’una estructura professional 
en el camp de la recerca i la protecció del pa-
trimoni arqueològic, però els Fets d’Octubre 
ho modificaren tot. Puig i Cadafalch, passat 
el primer moment, donà ple suport a la Gene-

Figura 4. Novembre de 1935. Visita a les noves instal·lacions del Museu d’Arqueologia. En la imatge, entre 
d’altres, d’esquerra  a dreta: Josep Colominas, Pere Bosch Gimpera, Josep Puig i Cadafalch, Alberto del 
Castillo i Julio Martínez Santa Olalla. (Foto: Museu d’Arqueologia de Catalunya)
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ralitat intervinguda pel governador general de 
Catalunya, la qual cosa augmentà encara més 
el seu poder al capdavant de la SHA. Aconse-
guí del gabinet de Félix Escalas i Chamení, per 
la seva proximitat ideològica amb el conseller 
de Cultura Durán i Ventosa, l’aprovació, el 20 
de gener de 1936, d’un decret de reorganitza-
ció dels serveis de Belles Arts, Conservació de 
Monuments, Arxius i Biblioteques (atribuïts a 
la Generalitat per disposició de 30 de novem-
bre de 1933, confirmats pels traspassos efectius 
de 5 d’octubre de 1935 i subjectes a la Llei del 
1934), pel qual es fixaven les esferes d’influèn-
cia de les estructures culturals de Catalunya 
atribuint-los força legal. En la pràctica signi-
ficava treure a la Generalitat la direcció de la 
política cultural i lliurar-la, en el cas de l’ar-
queologia, a la SHA del IEC. Dit d’una altra 
manera, Puig i Cadafalch aprofità la situació 
política per assolir amb suport legal el poder 
omnímode que ja exercia. Però la victòria li 
duraria poc, car després d’un nou gir polític, el 
decret que havia manegat amb Escalas i Durán 
serà derogat el 2 de juny de 1936.

El triomf del Front Popular en les eleccions 
de febrer del 1936 propicià el restabliment de la 
Generalitat i Bosch organitzà l’1 d’abril una se-
gona inauguració del museu amb la presència de 
Companys, Carles Pi i Sunyer i Ángel Ossorio y 
Gallardo, en la qual va exposar les línies mestres 
de la futura actuació en aplicació del seu mo-
del. Les col·leccions es presentarien al públic de 
forma didàctica amb una utilització profusa de 
recursos tècnics, com ara maquetes, diorames i 
reconstrucció d’espais; es traslladaria a la seu del 
museu el Servei d’Investigacions Arqueològiques 
des dels seus locals de l’Hospital de la Santa Creu 
per aprofitar les sinergies personals, materials i 
d’instal·lacions, i també el Seminari de Prehis-
tòria de la Universitat de Barcelona amb el seu 
material didàctic i el fons bibliogràfic, segons un 
acord de la Junta de la Facultat de Filosofia i Lle-
tres de 2 de maig de 1935.

El nou sistema semblava funcionar a la per-
fecció a la primavera del 1936, i Bosch va po-

der presentar als representants de la premsa de 
Barcelona a principi de juliol els resultats de les 
intervencions que dirigí a Empúries amb l’ajut 
de Gandía durant els mesos anteriors, així com 
els plans de futur, que incloïen nous elements 
de suport a la difusió com ara un servei d’auto-
busos per transportar els visitants al jaciment 
des de l’estació de Figueres. Però la guerra ho 
paralitzarà tot. El primer objectiu de Gassol i 
els seus col·laboradors, especialment els caps 
dels serveis adscrits al Departament de Cultu-
ra (Bosch Gimpera, Durán i Sampere, Jeroni 
Martorell, Folch i Torres i Rubió) serà el sal-
vament de tots els materials i edificis en perill 
recorrent a la confiscació de “tots els materials 
d’interès pedagògic, arqueològic, bibliogràfic i 
documental que es trobessin ubicats en edificis 
o locals d’institucions públiques del territori 
de Catalunya afectats pels successos actuals, 
o que a judici dels comissaris de la Generali-
tat, alcaldes i altres autoritats poguessin ser-
ho”.15 El 31 de juliol es dissolgué el Patronat 
del Museu d’Arqueologia, i Bosch Gimpera fou 
nomenat comissari general dels museus arque-
ològics, i el 8 d’agost es decretà la confiscació 
dels museus, col·leccions i jaciments arqueo-
lògics, inclosos la necròpolis paleocristiana i 
el museu de la Fàbrica de Tabacs de Tarragona 
i la col·lecció de la Casa Forestal d’Empúries, 
jaciment que es veurà afectat per diverses obres 
de fortificació arran de la defensa del golf de 
Roses, però que serà protegit arran de les ges-
tions de Gandia i Bosch amb el conseller de 
Cultura Antoni Maria Sbert. El 15 d’octubre es 
procedí a la unificació del Museu Arqueològic i 
la Secció d’Excavacions i Arqueologia de l’SP-
HAC, i en van ser nomenats inspectors Josep 
de Calasanç Serra i Ràfols, Lluís Pericot, Josep 
Colominas, Salvador Vilaseca, Ignasi Mallol i 
Joan Rebull. 

La comissaria serà suprimida el 26 de gener 
de 1937 un cop superats els mesos de descon-
trol polític i al llarg de tot l’any es treballarà 
per definir una nova estructura per a la recerca 
arqueològica a Catalunya que serà aprovada el 

15. BOGC. Núm. 207 de 25 de juliol de 1936, p. 708.
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25 de gener de 1938 amb la creació del Servei 
d’Excavacions i Arqueologia de la Generalitat 
de Catalunya, dirigit per Bosch Gimpera i or-
ganitzat a partir de les experiències anteriors. 
El 29 de març del mateix any es fixà l’orga-
nització definitiva de la plantilla així com la 
seva estructura interna que passà a estar de-
finida per les seccions de: secretaria, catàleg 
de material arqueològic, arxiu documental, 
arxiu fotogràfic i de fitxes arqueològiques, 
biblioteca, instal·lacions, publicacions, confe-
rències, servei de dipòsit, canvis de duplicats i 
reproduccions, laboratoris de reconstrucció i 
conservació de material arqueològic, tallers i 
laboratori fotogràfic i arxiu de clixés. Una es-
tructura moderna, però que per raons òbvies 
va haver de centrar la seva actuació en tasques 
de protecció i salvament dels materials mobles 
en funció del curs de la guerra, tot i que es fe-
ren algunes actuacions puntuals en jaciments 
com ara Empúries i el castellet de Banyoles de 
Tivissa.

El personal del Servei i del Museu s’afanyà 
en la protecció de les col·leccions. Es definí i 
buidà l’espai interior davant el perill de bom-
bardeig ja el 1936, es retiraren les peces de les 
vitrines i es col·locaren en caixes; es desmun-
tà la biblioteca i es protegí l’arxiu de més de 
9.000 clixés; es construí un refugi antiaeri a 
partir de la sala d’Empúries destinat a pro-
tegir tant els fons com les famílies d’alguns 
empleats; es definiren mesures de protecció 
per als materials no transportables amb l’ajut 
de sacs de sorra i s’utilitzà l’espai per con-
centrar els materials traslladats o requisats 
legalment arreu de Catalunya. Amb tot, l’aug-
ment del perill a la ciutat de Barcelona arran 
dels bombardeigs de març de 1938 féu acon-
sellable l’evacuació dels fons com ja s’havia 
fet per part de la Generalitat als dipòsits de 
Viladrau en el cas dels arxius i a Olot en el de 
les obres del Museu d’Art, a més de les peces 
que van ser transportades a París per a l’ex-
posició propagandística sobre l’art català el 
1937. Els materials van ser inventariats, classi-
ficats i encaixats seguint normes estrictes per 
assegurar-ne el trasllat sota la supervisió de 
Serra Ràfols i Colominas. De la seu del Mu-

seu sortiren més de 200 caixes de materials 
que contenien les col·leccions del fons propi, 
així com els dipòsits fets arran de les jorna-
des revolucionàries de juliol i agost del 1936, 
incloses les col·leccions Simón del Castellet 
de Banyoles de Tivissa; Víctor Català de ma-
terials emporitans; Salvador Vilaseca de Reus; 
la col·lecció de vidres romans Alfons Macaya 
i altres materials de les col·leccions Amatller 
i Güell; les col·leccions Mateu i Campins; la 
col·lecció del Seminari Eclesiàstic; materials 
procedents de les esglésies de Santa Maria del 
Mar, Sant Felip Neri, la basílica de la Mercè i 
la catedral de Barcelona, i els materials proce-
dents dels museus arqueològics de Tarragona. 

Les caixes van ser traslladades al Mas Per-
xés d’Agullana on havien de quedar sota la 
protecció de funcionaris catalans amb escor-
ta dels mossos d’esquadra i la supervisió de 
Josep Bardolet i Soler. La idea del Govern de 
la Generalitat a partir de la tardor del 1938, 
un cop la República perdé la batalla de l’Ebre 
i s’apropà la fi de la guerra, era mantenir el 
Tresor Artístic Català en el territori a recer 
de qualsevol incident i lliurar-lo amb els in-
ventaris corresponents als vencedors a partir 
del principi que l’art forma part del patrimoni 
material i immaterial d’un poble, constitueix 
un element determinant de la seva cultura i 
pensament i ha de servir per a la seva educa-
ció amb independència del règim polític im-
perant. Però les mesures preses als dipòsits 
del Mas Perxés i Darnius es veurien alterades 
per les disposicions del Govern Negrín. Els 
dies 15 i 16 de gener de 1939 es reuní una 
comissió mixta del Govern de la República 
i la Generalitat integrada per Timoteo Pérez 
Ruio, Cándido Bolivar Pieltain, Ramón Fron-
tera i Joan Subias Galter que decidí, davant 
la pressió negrinista, supeditar les decisions 
sobre les obres d’art catalanes al Govern de 
la República. En els darrers dies de la lluita a 
Catalunya, la Comissió Internacional per al 
Salvament de les Obres d’Art d’Espanya, inte-
grada per responsables dels principals museus 
europeus, aconseguí de Negrín i Álvarez del 
Vayo el compromís, conegut com a Pacte de 
Figueres, de traslladar les obres d’art –especi-
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alment les col·leccions del Museu del Prado– 
a Ginebra i dipositar-les sota la salvaguarda 
de la Societat de Nacions. Negrín va incloure 
en el pacte les obres catalanes que ja controla-
va i entre el 4 i el 10 de febrer les col·leccions 
van sortir d’Espanya i foren traslladades a Gi-
nebra des de Perpinyà entre els dies 12 i 13. En 
aquesta expedició es van incloure les caixes 
del Museu Arqueològic tretes a corre-cuita del 
dipòsit del Mas Perxès. Moltes de les peces 
sofriren danys, especialment les ceràmiques. 

  La recerca al servei del règim. 
L’arqueologia durant el primer 
franquisme (1939-1956)

La fi de la Guerra Civil suposà l’exili de Bosch 
Gimpera, compromès amb la causa de la Re-
pública i la Generalitat per la seva doble funció 
de rector de la Universitat Autònoma d’ençà 
del desembre de 1933 i conseller de Justícia de 
la Generalitat en el darrer govern del president 
Companys des de principi de juny del 1937. 
Amb la seva marxa s’estroncarà, almenys or-
ganitzativament, l’anomenada Escola Catalana 
d’Arqueologia, tot i que els seus deixebles ro-
mandran majoritàriament a Catalunya i con-
tinuaran prestant servei tant a la Universitat 
com en el rebatejat Museu Arqueològic Pro-
vincial de Barcelona i el Servei d’Investigacions 
Arqueològiques, que passà de nou a dependre 
de la Diputació Provincial.

Per dirigir el Museu, tot i les expectatives 
d’Alberto del Castillo i Colominas, va ser 
nomenat pel Ministeri d’Educació Nacional 
Martín Almagro Basch, un jove arqueòleg ben 
connectat amb la cúpula de Falange Españo-
la y de las JONS i amb els cercles monàrquics 
franquistes a través d’Eugenio Vegas Latapié 
i Pedro Sáinz Rodríguez. Arribat a Barcelona 
poc després de finalitzada la guerra, desenvo-
lupà una gran activitat per consolidar la seva 
posició i demostrar l’efectivitat del nou estat 

franquista, i centrà els seus esforços en la re-
obertura del Museu, buit de les col·leccions 
mentre per Barcelona circulaven notícies de 
premsa que implicaven Bosch en l’espoliació 
dels fons. Un cop lliurades les obres d’art al 
govern de Franco per la Societat de Nacions, 
les col·leccions barcelonines retornaren entre 
els mesos de maig i setembre del 1939. Alma-
gro aconseguí reobrir parcialment el Museu 
el 3 d’agost en una cerimònia en què va ser 
present la plana major de les autoritats fran-
quistes de Barcelona, un acte que constituí una 
clara exaltació dels ideals del nou govern, com 
també ho fou l’aparició del primer número de 
la revista Ampurias, definida pel nou director 
com dirigida a “mostrar al mundo científico 
como en España se atiende de nuevo a la inves-
tigación y se desea colaborar en la alta cultura 
con celo y ambiciones. Sobre todo en esta Bar-
celona vigorosa y fuerte nada ha de quebrar-
se ahora, sino la traición y la bastardía, cuyos 
recuerdos serán barridos para siempre con el 
trabajo recto y la sana ambición de servir a la 
Patria, Una, Grande y Libre”.16

Però tot i assumir les funcions de director 
del museu i del servei, els canvis en l’estructura 
organitzativa de l’arqueologia a l’Estat condi-
cionaran la tasca d’Almagro. A mitjan 1938, 
Julio Martínez Santa Olalla, membre de la vella 
guàrdia de Falange i molt ben relacionat amb 
els dirigents del Govern de Burgos a través del 
seu pare, el general José Martínez Herrera, va 
proposar al Ministeri d’Educació Nacional la 
reorganització de les estructures de recerca, 
preservació i difusió de l’arqueologia a partir 
del model implementat pel III Reich a Alema-
nya, és a dir, una arqueologia dependent de 
les estructures del partit únic amb una forta 
càrrega ideològica. El seu projecte, l’Institu-
to Arqueológico de España y el Imperio, volia 
controlar tota la tasca feta a les universitats i 
als museus amb una organització piramidal, i 
establir criteris específics a desenvolupar en les 
intervencions arqueològiques definides a partir 

16. Gracia Alonso, F. (2012). Arqueologia i política. La gestió de Martín Almagro Basch al capdavant del Museu Arqueològic 
Provincial de Barcelona (1939-1962), p.129.
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d’un Pla nacional d’excavacions; era també un 
projecte que mirava més enllà de la península 
Ibèrica per estendre la influència del nou estat 
al nord d’Àfrica, als territoris subsaharians i 
a Amèrica en un intent de refermar les ide-
es imperials. Però el projecte no es va arribar 
a fer realitat a causa de l’oposició fèrria dels 
membres del Cos Facultatiu d’Arxivers, Bibli-
otecaris i Arqueòlegs que veieren perillar el seu 
paper preeminent en les institucions culturals 
amb la ingerència dels arqueòlegs i professio-
nals vinculats a Falange. 

Tot i això, les inf luències polítiques de 
Martínez Santa Olalla aconseguiren que li fos 
oferta la direcció d’una estructura més petita: 
la Comissaria General d’Excavacions Arque-
ològiques, dependent de la Direcció General 
de Belles Arts en el Ministeri d’Educació Na-
cional. En principi, semblaria que amb el nou 
organigrama podria dur a terme les mateixes 
idees que en el nonat Instituto Arqueológico 
de España y el Imperio, almenys pel que es 
referia a la recerca de camp, però les lluites in-
testines entre les diferents famílies polítiques 
que donaven suport al règim de Franco llas-
traren la seva gestió, en especial per l’oposició 
del director general de Belles Arts, el marquès 
de Lozoya, i del nou ministre d’Educació Na-
cional, José Ibáñez Martín. Entre tots dos, i 
emprant a fons les pràctiques administratives, 
van aconseguir ofegar econòmicament al llarg 
dels primers anys d’existència la Comissaria, 
i impediren el desplegament del Pla nacio-
nal d’excavacions per debilitar la posició de 
Martínez Santa Olalla, fins a l’extrem d’acon-
seguir que un gran nombre de directors de 
museus i catedràtics de matèries afins, com 
ara Almagro, Beltrán o Pericot, demanessin 
en una reunió que tingué lloc a Jaca el 1942, 
la desaparició de la Comissaria i el trasllat a 
l’Instituto Diego Velázquez del CSIC de l’or-
ganització i la direcció de la recerca arqueo-
lògica, però en el marc polític dels primers 
anys de la Segona Guerra Mundial, els vincles 
de Martínez Santa Olalla amb els arqueòlegs 
feixistes italians i nazis de l’organització Das 
Ahnenerbe eren massa forts i es mantingué 
en el càrrec.

Martínez Santa Olalla, deixeble d’Hugo 
Obermaier i de Bosch Gimpera, s’inspirà en 
l’estructura organitzativa del SIA a Catalunya 
per definir l’organigrama de la Comissaria 
General d’Excavacions Arqueològiques l’any 
1941. El territori de l’Estat es dividí en co-
missaries provincials, insulars i locals, amb el 
propòsit de controlar tota la tasca de prospec-
ció i recerca en un organigrama vertical. Mar-
tínez Santa Olalla, enfrontat als estaments 
universitaris arran del procés de substitució 
d’Obermaier a la càtedra d’Història Primiti-
va de l’Home a la Universitat de Madrid, que 
ocupà interinament sense concurs d’oposició 
gràcies als seus contactes polítics, es malfià 
dels investigadors acadèmics i professionals 
que poguessin crear un contrapoder a les se-
ves directrius a causa de la posició política 
conservadora de la major part d’ells, i preferí 
nomenar –tot i que amb excepcions– afec-
cionats, erudits locals i professionals d’altres 
àmbits per al càrrec: persones que no qües-
tionarien les seves ordres i feina, i a les quals 
defensà davant dels atacs dels investigadors 
professionals i cohesionà amb reunions pe-
riòdiques. En el cas de Catalunya el model 
serà en part diferent a altres regions de l’Estat. 
L’any 1941 seran nomenats comissaris pro-
vincials d’excavacions arqueològiques Lluís 
Pericot (Girona), Salvador Vilaseca (Tarra-
gona), José A. Tarragó Pleyán (Lleida) i Mar-
tín Almagro Basch (Barcelona), als quals cal 
afegir Joan Serra Vilaró com a comissari local 
a la ciutat de Tarragona. En els casos de Pe-
ricot, Vilaseca i Serra Vilaró, la tria suposava 
el manteniment d’una certa continuïtat res-
pecte de l’època republicana, ja que tots tres 
havien treballat per al SIA i estaven vinculats 
a Bosch Gimpera, tot i que les raons eren molt 
diverses, car si en els tarragonins va prevaler 
el coneixement del terreny, en l’elecció de Pe-
ricot –a banda del seu prestigi professional– 
ho va fer l’interès d’acontentar el marquès de 
Lozoya, director general de Belles Arts i amic 
i valedor de Pericot després de la guerra, a 
qui coneixia de feia anys quan tots dos van 
coincidir com a professors a la Universitat de 
València a mitjan dècada del 1920. 
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El cas del nomenament d’Almagro per a 
la comissaria provincial de Barcelona serà 
molt diferent. Era deixeble, com Martínez 
Santa Olalla, d’Obermaier. Van estar vin-
culats política i personalment al llarg de la 
guerra; l’elecció era òbvia, un cop nomenat 
el primer director del museu de Barcelona. 
Però els enfrontaments entre tots dos s’inici-
aren ja el 1939 arran de la marxa a l’exili del 
seu mestre i, de fet, Martín Almagro, tot i el 
nomenament, no exercí de forma efectiva el 
càrrec abans del seu cessament l’any 1945. Les 
raons eren diverses, i incloïen motius polítics i 
professionals, ja que Almagro no va voler con-
tribuir a l’èxit de Martínez Santa Olalla amb 
actuacions en una província clau per la reper-
cussió de la tasca que s’hi podria fer. S’allu-
nyà progressivament de Falange en funció del 
curs que prenien els esdeveniments al llarg de 
la Segona Guerra Mundial tot i que això no li 
impedí vincular-se amb els arqueòlegs nazis 
durant el conflicte i després d’aquest, molt es-
pecialment perquè disposà d’una estructura 
pròpia com era el Servei d’Arqueologia i els 
recursos econòmics de la Diputació per tirar 
endavant la seva recerca sense necessitat de 
dependre de les subvencions atorgades per la 
Comissaria General. És més, fou precisament 
aquesta manca d’ajuts econòmics una de les 
raons que esgrimí davant el marquès de Lo-
zoya i el Ministeri d’Educació per minar la 
tasca del seu rival Martínez Santa Olalla, que, 
al seu torn, restà molt ben informat de la tasca 
desenvolupada per Almagro gràcies a les con-
fidències del seu bon amic Serra Ràfols, a qui 
coneixia d’abans de la guerra quan tots dos 
formaven part del cercle més proper a Bosch 
Gimpera. 

Sens dubte, la comissaria provincial de Gi-
rona, dirigida per Pericot, va ser la més efecti-
va al llarg de la primera part del franquisme. 
Amb els recursos econòmics del Plan nacio-
nal de excavaciones i els proporcionats per la 
Diputació Provincial i el Govern Civil de Gi-
rona pogué mantenir un nombre elevat d’in-
tervencions arqueològiques, que no sempre 
redundaren en publicacions, així com definir 
una xarxa important de comissaris locals i 

col·laboradors com Pere de Palol, Lluís Esteva 
Cruañas, Pere Coromines, Francesc Riuró o 
Miquel Oliva Prat que el mantingueren in-
format de les novetats i que van fer diverses 
intervencions. El prestigi de Pericot a la pro-
víncia i a Madrid li permeté mantenir i enfor-
tir aquesta estructura singular i sobreviure als 
atacs que pocs anys després va rebre per part 
de Martínez Santa Olalla, que cercava dispo-
sar d’un major protagonisme en el territori 
impulsant la carrera de Miquel Oliva, tot i 
que la connexió de Pericot amb el marquès de 
Lozoya funcionà de nou i Pericot mantingué 
sense gaires problemes la seva posició com a 
poder absolut de l’arqueologia gironina, ter-
ritori en el qual entre els anys 1942 i 1956, de 
forma directa o amb els seus col·laboradors, 
s’excavaren, entre d’altres, els jaciments de la 
Creueta (Quart), la Cova de Calabre (Sales de 
Llierca), Sant Julià de Ramis, el Castell (Pa-
lamós), Serinyà, el Castell (Begur), la Cova 
de Can Simón (Pont Major - Sant Daniel), 
Porqueres, Roses, Reclau Viver (Serinyà), la 
Bora Gran d’en Carreres (Serinyà), l’Abric 
Roc Mirador (Sant Martí de Llémena), la 
Bora Tuna (Llorà), el Puig Rom (Roses), el 
Llit del General (Roses), el Cau de les Guilles 
(Roses), el Puig de Sant Andreu (Ullastret), 
la Font del Roure (Espolla), la Caserna dels 
Alemanys (Girona), el Fortim (Sant Feliu de 
Guíxols), Mariver (Esponellà), el Forn del Vi-
dre (Bell-lloc d’Aro), els Encantats (Serinyà) 
i la Cova Bona (Calonge), molts dels quals de 
forma continuada amb campanyes anuals en 
molts casos de diversos mesos de durada.

L’any 1945 es produí el relleu d’Almagro 
al capdavant de la comissaria de Barcelona, i 
fou substituït per Epifanio de Fortuny, baró 
d’Esponellà, que comptà amb l’ajuda de Serra 
Ràfols com a comissari local de Barcelona. Un 
cop superats els primers anys de la postguerra 
mundial, i amb l’ajut econòmic nord-ameri-
cà, el govern franquista va poder destinar més 
recursos a la funció pública. La Comissaria 
General, que havia vist reduïda la seva tasca a 
partir del 1946, veié incrementades les partides 
pressupostàries destinades al Pla nacional, i es 
multiplicà el nombre d’intervencions, de ma-
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nera que els comissaris provincials van poder 
reforçar les seves xarxes territorials. Pericot 
disposarà també d’Alberto Puig Palau i Joan 
Garriga Pujol; Vilaseca disposarà del suport 
de Pere Batlle Huguet (Tarragona), Pere Giró 
Romeu (Vilafranca del Penedès), Joan Soler 
Caralt (el Vendrell) i Albert Ferrer Soler (Vi-
lanova i la Geltrú). Però serà especialment el 
baró d’Esponellà qui comptarà amb el nom-
bre més important de col·laboradors, persones 
que en gran mesura marcaran el futur de la 
recerca en el món local: Josep Estrada Garriga 
(Granollers), Marià Ribas Bertran (Mataró), 
Josep Maria Pons Guri (Arenys de Mar), Vi-
cens Renom Costa (Sabadell), a més de Serra 
Ràfols, que continuarà al capdavant de la Co-
missaria local de Barcelona, als quals s’afegi-
ran progressivament nous col·laboradors a la 

província com Joaquim Vilaseca Ribera, Rafael 
Subirana Ollé, Antoni Borràs Quadras, Valentí 
Santamaria Clapers, Jaume Ventura Campins, 
Albert Balil Batlle i Isidre Clopas. Les reunions 
anuals organitzades per la Comissaria Provin-
cial serviran per mantenir els vincles entre ells 
i amb Martínez Santa Olalla. 

Però a banda de la tasca de les comissari-
es, la recerca arqueològica a Catalunya entre 
els anys 1939 i 1962 va estar dominada per la 
figura de Martín Almagro. Arran del seu èxit 
inicial en la reobertura del Museu Arqueològic 
(Fig. 6), aconseguí el suport de les estructures 
del govern a Barcelona, d’una part influent de 
la societat civil agrupada en l’associació Amics 
d’Empúries que organitzà Bosch abans de la 
guerra per implicar la burgesia en la difusió i 
el mecenatge dels treballs al jaciment, i, molt 

Figura 6. Inauguració de les sales de Prehistòria del Museu Arqueològic Provincial de Barcelona el 23 
de novembre de 1940. D’esquerra a dreta: Martín Almagro Basch; Miguel Mateu, alcalde de Barcelona; 
personatge sense identificar; el marquès de Lozoya, director general de Belles Arts; Antonio Simarro, 
president de la Diputació Provincial de Barcelona, i Josep de Calassanç Serra Ràfols (Foto: AHDB).
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important, de l’exèrcit, autèntic poder eco-
nòmic per la disponibilitat de recursos i mà 
d’obra barata. Almagro tingué, a més, l’habi-
litat de mantenir els col·laboradors de Bosch 
Gimpera en els seus llocs al museu després dels 
processos de depuració de funcionaris, de ma-
nera que disposà del concurs de Serra Ràfols i 
Colominas, tot i que les relacions personals no 
foren gaire bones, i encertà a vincular-se amb 
Pericot i Alberto del Castillo a la Universitat, 
de la qual va ser nomenat professor a la tardor 
del 1939 i catedràtic el 1941, per assolir la pro-
tecció del marquès de Lozoya a Madrid, una 
línia directa que li permeté desenvolupar els 
seus objectius al marge del poder de Martínez 
Santa Olalla. 

Almagro era un nouvingut en l’elit de la 
recerca arqueològica i n’era plenament cons-
cient, però també era treballador, determinat i 
amb ambicions personals i professionals. Amb 
un currículum molt curt en el moment de ser 
nomenat, comprengué que la seva oportunitat 
era el jaciment d’Empúries. Intentà disposar de 
l’ajut de Gandía, però aquest traspassà a finals 
del 1939, i sense tenir el principal excavador 
del jaciment fià el seu èxit en l’aplicació dels 
principis de l’arqueologia monumentalista im-
pulsada per Mussolini a Itàlia com a suport 
ideològic del règim feixista. Almagro utilit-
zarà, doncs, la represa de les intervencions a 
Empúries com un element ideològic al servei 
del franquisme. De la mateixa manera que 
Prat de la Riba havia fet per definir el substrat 
ideològic català, ara Almagro utilitzarà les ex-
cavacions per refermar els elements bàsics del 
pensament franquista: pàtria, unitat, religió i 
imperi, afirmant: “si Grecia nos dio nombre 
y comenzó nuestra historia, Roma nos dará 
Unidad y Destino (...) sin griegos ni romanos 
ni cristianismo, España no hubiera tenido em-
peradores ni santos y la Patria de la Hispani-
dad ecuménica no hubiera existido jamás (...) 
Ampurias representa el comienzo de cuanto ha 
servido para crear el alma nacional de todos 

los pueblos españoles –iberos, celtas y roma-
nos– y de mil razas del orbe tras los estandar-
tes de nuestros reyes han venido a sentir el más 
alto ideario de convivencia universal definido 
y defendido por nuestra Hispanidad gloriosa 
y siempre viva entorno a la católica Roma y 
al servicio unitario y jerárquico de un sólo 
monarca católico (...) Roma, tras los pasos de 
los helenos de Ampurias, metió a España en la 
Historia del Mundo para siempre”.17 El procés 
començarà amb la represa de les intervencions 
arqueològiques entre els anys 1940 i 1942 amb 
el suport de la Capitania General de la 4a Re-
gió Militar que destinarà al jaciment soldats i 
presoners de guerra enquadrats en batallons 
disciplinaris de soldats treballadors, que duran 
a terme treballs en condicions molt dures sota 
vigilància militar en els sectors de la muralla 
romana i la neàpolis. Almagro aprofitarà els 
resultats dels primers treballs per mostrar-los a 
les personalitats del règim de visita a la provín-
cia, com ara el ministre del partit Pedro Ga-
mero del Castillo o la plana major de la Secció 
Femenina de Falange encapçalada per Pilar 
Primo de Rivera a qui ja coneixia del temps de 
la guerra. (Fig. 5)

A les excavacions seguirà la inauguració del 
museu monogràfic en el rehabilitat convent 
dels servites i, amb l’ajut de Pericot, l’orga-
nització dels Cursos Internacionals d’Arque-
ologia, una iniciativa que ha perdurat fins a 
l’actualitat. En el moment de la seva primera 
edició, l’any 1947, els cursos van representar 
la primera obertura de la ciència arqueològi-
ca espanyola a Europa després de la Segona 
Guerra Mundial, ja que es van establir vincles 
personals amb investigadors com Christopher 
Hawkes, Eugenio Jalhay, Jean Mallon i, espe-
cialment, Nino Lamboglia, a més de tots els 
espanyols amb excepció de Martínez Santa 
Olalla. La presència de Lamboglia a Empúries 
i les excavacions conjuntes dirigides amb Al-
magro significaran la introducció de l’anàlisi 
estratigràfica en l’arqueologia clàssica espanyo-

17. Almagro Basch, M. (1941). “La colonia greco-romana de Ampurias”. Destino, 209, p. 11.
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la i la definició de les tipologies materials de la 
ceràmica de vernís negre com a fòssil director 
de la cronologia de les fases republicanes i de 
l’Alt Imperi, probablement la novetat tècnica 
més important del tercer quart del segle xx, 
comparable a Catalunya amb l’adopció del 
mètode Laplace-Meroc en la recerca paleolítica 
a principis de la dècada de 1970 i del mètode 
Harris a finals de la mateixa dècada a les exca-
vacions de la vila romana de Vilauba (Camós). 
Però les intervencions a Empúries suposaran 
també la possibilitat per a Almagro d’iniciar 
projectes a l’estranger, especialment a Itàlia, 
com ara els de la regió Ligur i posteriorment 

la ciutat romana de Gabii. Aprofitant aquests 
contactes i també l’ajut de Pericot, Almagro 
aconseguirà situar-se en molt pocs anys en un 
punt important del context científic europeu, 
i ser escollit membre dels CICPP en detriment 
del seu rival Martínez Santa Olalla.

Com s’ha dit, Almagro tingué un poder 
omnímode sobre l’arqueologia catalana grà-
cies als seus càrrecs al museu, al Servei d’ex-
cavacions, a Empúries i a la Universitat fins 
a l’any 1962 en què, després del seu trasllat a 
Madrid per ocupar la càtedra de Prehistòria de 
la Universitat Central –un cop més després de 
triomfar sobre Martínez Santa Olalla–, va in-
tentar mantenir la direcció del Museu Arque-
ològic amb una presència cada cop menor fins 
que la mateixa Diputació, tipa de les absències 
repetides a causa d’encàrrecs oficials com ara 
la missió arqueològica a Núbia, va decidir po-
sar fi a la seva relació laboral. Un punt força 
interessant és la determinació de l’existència 
d’una segona Escola de Barcelona, substituta 
de la que dirigia Bosch Gimpera. En aquest 
punt les tesis són enfrontades. Una part dels 
historiadors de l’arqueologia catalana amb el 
suport dels testimonis dels mateixos protago-
nistes, neguen l’existència d’un mestratge per 
part d’Almagro i vinculen les relacions d’escola 
amb Pericot i, a través seu, amb Bosch Gimpe-
ra, i indiquen que la vinculació amb Almagro 
va ser només per necessitat. La documentació 
i, especialment la correspondència, indiquen, 
però, una realitat molt diferent. Almagro es-
tructurà un seguit de relacions professor/men-
tor - deixeble/alumne amb joves com ara Pere 
de Palol, Miquel Tarradell, Joan Maluquer de 
Motes, Antonio Arribas i Glòria Trias, per citar 
els més coneguts i, un cop jubilats o desapare-
guts Colominas i Serra Ràfols formà un equip 
propi al Museu, encapçalat per Mercè Mon-
tañola, Carlos Cid Priego i Eduard Ripoll, que 
a la fi prendrien el seu relleu a principis de la 
dècada del 1960. Serà Almagro qui facilitarà 
a tots ells el suport necessari per fer les seves 
tesis doctorals, ampliar estudis a l’estranger i 
assolir llocs de direcció de recerca o docents, 
fet que els durà a manifestar-se almenys en 
privat com a deixebles seus. Malgrat tot, una 

Figura 5. 19 de gener de 1941. Visita a les 
excavacions d’Empúries del ministre del Partit, 
Pedro Gamero del Castillo, acompanyat de la Junta 
Directiva de la Secció Femenina encapçalada per 
Pilar Primo de Rivera. El director, Martín Almagro, 
explica el jaciment. (Foto: Arxiu La Vanguardia)
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Escola és quelcom més que el manteniment de 
relacions de dependència personals, i Almagro 
–dut pel seu individualisme– no aconseguirà 
mantenir equips permanents de recerca.

  Passat i futur. L’arqueologia 
durant el segon franquisme 
(1957-1975)

El desenvolupament de la recerca arqueològica 
a Catalunya al llarg del segon franquisme és, 
per la seva proximitat, el període menys estu-
diat fins ara. La fi progressiva de l’aïllament 
internacional del règim franquista, exempli-
ficat en la reunió a Madrid l’any 1954 del IV 
Congrés de Ciències Prehistòriques i Protohis-
tòriques que presidí Pericot a causa del traspàs 
de Blas Taracena (Fig. 8); la progressiva recu-
peració de la figura del “mestre absent” arran 

del prestigi i la influència internacional asso-
lida per Bosch Gimpera entre els anys 1948 i 
1952 en el càrrec de director de la Divisió de 
Filosofia i Ciències Humanes de la UNESCO 
amb seu a París, una recuperació que al llarg 
de la dècada del 1960 arribaria fins i tot a ofi-
cialitzar-se en la premsa barcelonina; la marxa 
progressiva d’Almagro a Madrid en deixar la 
càtedra de la Universitat de Barcelona el 1955, 
tot i mantenir la seva influència a Catalunya, i 
la consolidació d’un teixit associatiu molt actiu 
en l’àmbit de la recerca local, haurien hagut 
de provocar ja a mitjan la dècada del 1950 una 
clara revifada de la recerca. Però, a grans trets, 
no serà així. La Universitat especialment, però 
tampoc els centres museogràfics, no van es-
devenir pols de generació de recerca, bé per la 
manca de quadres docents renovadors, de re-
cursos econòmics o, més aviat, perquè aquells 
que podrien haver-la liderat ja tenien establerta 

Figura 8. Reunió a Madrid l’any 1954 del IV Congrés Internacional de Ciències Prehistòriques i 
Protohistòriques. D’esquerra a dreta: Antonio Beltrán; el comte de Mayalde, alcalde de Madrid; Carlos 
Alonso del Real; Lluís Pericot; Julio Martínez Santa Olalla; Maria Lluïsa Pericot i Teresa Raurich. (Foto: Arxiu 
Família Fullola-Pericot)
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i resolta la seva pròpia recerca per altres vies. 
La Universitat no establirà així cap relleu gene-
racional al llarg de les dècades de 1940 i 1950, i 
només amb el conflictiu retorn de Maluquer de 
Motes el 1959 es podrà avançar amb la vincu-
lació a la seva càtedra d’Arqueologia d’una part 
dels investigadors que marcaran la docència al 
llarg del darrer quart del segle xx i la prime-
ra dècada del xxi. La renovació de la docèn-
cia universitària que, basada en l’esperit i el 
model de l’Autònoma republicana suposarà el 
Pla Maluquer, pot ser considerada també una 
ocasió perduda, ja que el sistema docent no va 
incloure la renovació necessària en els camps 
de l’arqueologia i la prehistòria.

El trencament principal d’aquesta etapa es 
produirà arran de l’anomenada rebel·lió dels 
catedràtics, una carta adreçada el 31 de gener de 
1955 al ministre d’Educació Nacional Joaquín 
Ruiz Jiménez, signada per Antonio García y 
Bellido, Pericot, Almagro, Maluquer de Motes, 
Del Castillo, Cayetano de Mergelina i Antonio 
Beltrán, continuadora en essència de les con-

clusions de la reunió de Jaca del 1942 i del IV 
Congrés Arqueològic del Sud-est Espanyol del 
1948 (Fig. 7), en què es denunciava la nefasta 
tasca desenvolupada per Martínez Santa Olalla 
i es demanava la desaparició de la Comissa-
ria General d’Excavacions Arqueològiques i la 
seva substitució per un nou organisme aprofi-
tant les notícies de la caiguda en desgràcia de 
Martínez Santa Olalla. La iniciativa tingué èxit 
i la Comissaria fou suprimida per un decret 
de 2 de desembre del 1955, que donava pas a 
una nova estructura: el Servei Nacional d’Ex-
cavacions Arqueològiques (SNEA), on el poder 
passava de les mans de Martínez Santa Olalla 
–que mantindrà el càrrec més honorífic que 
efectiu d’inspector general– als nous delegats 
de zona, càrrecs que coincidien amb els dis-
trictes universitaris i passaven a ser dirigits per 
un catedràtic de les matèries relacionades amb 
la recerca arqueològica sota la presidència del 
director general de Belles Arts, Antonio Galle-
go Burín. La nòmina dels delegats marcarà el 
màxim nivell d’influència dels arqueòlegs ca-

Figura 7. Congrés Arqueològic d’Elx, 1948. D’esquerra a dreta: Juan Bautista Porcar, Alberto del Castillo, 
Martín Almagro Basch i Lluís Pericot. (Foto: Arxiu Família Fullola-Pericot)
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talans ja que en formaven part García y Bellido 
(Madrid), Pericot (Barcelona), Elías Serra Rà-
fols (La Laguna), Mergelina (Múrcia), Francis-
co Abad Jaime de Aragón (Oviedo), Maluquer 
(Salamanca), Carlos Alonso del Real (Santia-
go), Tarradell (València), Palol (Valladolid), 
Beltrán (Zaragoza), Alfonso Gámir Sandoval 
(Granada) i Juan de Mata Carriazo (Sevilla), 
als quals s’afegiren, poc després, Joaquín Maria 
de Navascués (director del Museu Arqueològic 
Nacional de Madrid), Julio Guillén Tato (di-
rector del Museu Naval de Madrid), Francisco 
Íñiguez Almech (comissari general del Servicio 
de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional) 
i Almagro com a catedràtic de Prehistòria de 
la Universitat de Madrid. La seva tasca no can-
vià gaire el sistema anterior, ja que molts d’ells 
continuaren disposant dels estudiosos locals, 
però sí que passaren a tenir lliure disponibi-
litat dels recursos assignats a les delegacions 
de zona.

Val a dir que la nova organització no ser-
virà per reorganitzar la recerca creant grups 
potents, ja que aquesta continuarà, tant en 
l’àmbit universitari com en el local, supedita-
da als personalismes, amb una diferència cada 
cop més marcada entre les línies tradicionals 
de treball defensades pels investigadors conso-
lidats i les noves concepcions teòriques i me-
todologies que s’anaven estenent a Europa i als 
Estats Units, i que no començarien a consoli-
dar-se fins a mitjan dècada del 1970, tot i que a 
títol individual alguns investigadors iniciessin 
vinculacions amb recerques europees. Arran 
del concurs per a la provisió de les places de 
conservador del Museu Arqueològic de Bar-
celona convocades per al procés de substitu-
ció d’Almagro, es produí la ruptura entre el 
Museu i la Universitat pel rebuig, a instàncies 
d’Almagro, de la candidatura de Maluquer de 
Motes. La crisi desembocà en el trencament 
de la col·laboració iniciada en època de Bosch 
Gimpera: la Diputació creà l’Institut de Pre-
història i Arqueologia en substitució del quasi 
inactiu Servei, al qual posteriorment s’afegirà 
el Grup de Col·laboradors del MAB, i la Uni-
versitat, l’Institut d’Arqueologia i Prehistòria, 
que vinculà també un grup d’estudiosos locals 

a través de les “reunions del dimecres” i el Di-
ploma d’Arqueologia Hispànica. L’arribada a 
la universitat de Tarradell i Palol entre finals 
de la dècada del 1960 i principis de la següent 
va servir per reunir un nucli docent molt actiu 
que, ara sí, començarà a estructurar noves ge-
neracions de deixebles, mentre que el Museu, 
encapçalat per Eduard Ripoll consumà la rup-
tura en vincular-se a la Universitat Autònoma. 

Les tensions i els moviments renovadors 
hauran d’esperar encara uns pocs anys, i se-
ran elements determinants en aquesta fase 
les reunions de l’Assemblea d’Arqueologia de 
Catalunya; les propostes del grup de reflexió 
Marc-7, els canvis en la direcció dels princi-
pals jaciments i equipaments museogràfics, la 
creació del Servei d’Arqueologia, el sorgiment 
de projectes professionalitzadors com CODEX, 
les polítiques patrimonials d’intervenció i la 
recerca programada, la tasca renovada d’orga-
nismes com el Servei d’Arqueologia de la Di-
putació de Girona o l’empenta que representà 
el nou mapa municipal per a la recerca en ar-
queologia urbana. 
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