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I. SITUACIÓ DE  LA MASIA ( plànol 1)

La Masia de ca  n’Ustrell es troba a l’extrem nord-oest del terme municipal de Sabadell, al
Vallès Occidental, i a pocs quilòmetres del municipi de Castellar del Vallès, al nord, i de Terrassa
al sud.  Es tracta d’una parcel·la bastida en una zona de terrenys agrícoles, que es troba a
ponent de la carretera de Matadepera BV-1248, l’accés a la qual es sitúa entorn al  km 3,8.
Així, sortint de Sabadell cap a Matadepera, i a mà esquerra, de seguida es troben els dos
accessos a la finca, separats escassos metres l’un de l’altre. Cal prendre el segon accés, flanquejat
per sengles xipresos, per tal d’accedir a la masia principal pel seu costat de tramuntana.

Val a dir que, a pocs metres al nord-oest, es troba una altra de les masies d’aquest sector de
Sabadell, ca n’Argelaguet que, com també és el cas de ca n’Ustrell, es troba catalogada  en el
Pla Especial de Protecció del patrimoni de Sabadell (PEPPS), tot i que aquesta darrera
sembla de cronologia més tardana. A l’altra banda de la carretera, es troba també l’església de
Sant Julià d’Altura, datada del segle XVII i bastida sobre un temple anterior.

Les  coordenades geogràfiques de la masia principal que presideix la finca, i concretament, de
l’angle nord-oest, objecte d’aquesta memòria són, segons el sistema UTM,  X= 422407 m i Y
= 4603864 m.

Fig. 2. Vista aèria dels tres conjunts localitzats entorn al km
3,8 de la carretera BV-1248: Ca n’Ustrell (encerclat en
vermell), ca n’Argelaguet, al seu costat, i Sant Julià d’Altura
(al costat oposat de la carretera). Extret de http://
hipermapa.ptop.gencat.net

Fig. 1. Plànol del terme municipal de Sabadell
amb indicació, en un cercle vermell, de la
situació de ca n’Ustrell. Extret de
www.Sabadell.net.
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II. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA (plànol 2)

Es tracta d’una finca que inclou tres construccions exemptes, entre les quals, la central és la
masia original, mentre que les dues que la flanquegen van ser construïdes posteriorment, afectant
probablement,  la construcció de la situada més al nord, al sediment de la zona excavada.
D’altra banda, a ponent de les construccions esmentades es troben dos coberts més, que
actualment serveixen d’aparcament, i un cobert situat al sud-oest de la finca, probablement
destinat en algun moment al bestiar (plànol 1).

L’edificació central i més antiga, que és la que ens ocupa, és de planta rectangular orientada al
sud, i consta de planta baixa , pis i coberta a dues vessants. La planta baixa disposa d’una
superfície  construïda de 693 m2 i la primera de 360 m2.  Adossada a la façana de migdia  s’alça
una torre de planta quadrada, uns 42 m2 de superfície construïda i prop de 15 m d’alçada, amb
coberta a quatre vessants i amb clars elements defensius, com el característic matacà i diverses
espitlleres (fig. 4). És precisament aquesta construcció la que, a primer cop d’ull, permet situar
els orígens de la masia en època baixmedieval.

La façana sud i principal és la que millor conserva l’aspecte de masia tradicional, en origen
probablement de tres cossos. Com a element a destacar, cal esmentar una de les finestres de la
planta noble, acabada amb arc conopial i situada sobre el portal principal, acabat amb un arc
de mig punt adovellat. Actualment tota la façana es troba arrebossada amb morter de calç i
pintada de color crema clar, deixant a la vista però, tots els brancals, arcs, llindes i llindars de

Fig. 3. Vista des de l’entrada de la finca, al nord, de la masia principal, annexada a la torre de planta
quadrada.
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les obertures existents.  Pel que fa als buits, en
planta baixa, a més de la porta esmentada se’n
troben dues més. L’una s’observa només
parcialment ja que, tallada per un finestral poste-
rior conserva només el brancal de llevant i un quart
de l’arc rebaixat que la corona. A ponent d’aquesta
se’n troba una altra d’alçat rectangular,
probablement la més moderna de les tres. Encara
a ponent d’aquesta darrera porta s’adossa un nou
llenç de còdols, pedra petita, maons i fragments
de teula que forma part del tancament sud d’un
cos de planta rectangular adossat a la masia, i, per
tant, posterior. Aquest cos, amb coberta a un sol
vessant, hauria estat destinat a masoveria i és
precisament la construcció objecte de les obres
que han motivat aquesta intervenció arqueològica.

Les finestres de la planta noble, corresponen totes
a horitzons cronològics diferents, corresponent  el
primer a l’esmentada més amunt, acabada amb
arc conopial i el darrer representat per les finestres
situades a ponent, amb brancals de maons.  La de
l’extrem de ponent, acabada amb un arc de mig
punt correspon, de fet, a una mena de fornícula.

Pel que fa a la façana nord, ha estat molt modifi-
cada al llarg del temps. A primera vista destaca  la
gran diferència de nivells del sòl . A llevant (fig.
6), aquest es troba a cotes molt més baixes que a
ponent, en un passadís de  prop de 2,5 m d’alçada
que els propietaris de la casa denominen fossat.
En canvi, la meitat de ponent es troba a peu pla.
En aquest indret a la façana s’hi havia adossat un
cos fet amb maons i emblanquinat, destinat a les quadres del bestiar. Es tracta d’una construcció
de prop de 5,5 m d’amplada per 12, 7 de llargada. Aquest cos va ser enderrocat per tal de
deslliurar la masia original d’afegitons recents,  i en el solar restant es va fer un rebaixament de
terres de prop de mig metre (fig. 7), amb la intenció d’amortir la diferència de nivells. Aquesta
obra va motivar, en part la intervenció arqueològica.

Entre les dues parts esmentades es troba una construcció de planta rectangular a la qual hi vam
tenir accés des de l’interior, essent un cup de vi folrat amb rajoles quadrades de 40 cm de

Fig. 4. Detall del matacà que presideix la façana
sud de la torre.

Fig. 5. Façana de ponent de la torre i, a mà
esquerra, façana de migdia de la masia.
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costat i vidriades de color marró, com és
habitual en aquesta mena de
construccions, bastides normalment en  el
segle XVIII. Actualment s’utilitza com a
traster.

Les obres realitzades recentment van
permetre observar que aquesta façana la
conformava un mur de tàpia de prop de
50 cm d’amplada, que es podia observar
en el solar esmentat i que a la resta del
llenç havia estat folrat amb maçoneria.

En aquest tram i en planta baixa s’observen quatre finestres i una porta, totes d’alçat rectangu-
lar. A la planta noble es troben quatre finestres més, simètriques respecte a la carena de la
coberta. Les dues finestres centrals, a imitació de les gòtiques, són geminades i acabades amb
arcs lobulats que descansen sobre impostes decorades amb rosetes, de la mateixa manera que
el capitell central.  Pel que fa a les dues finestres laterals, de menors dimensions, estan coronades
amb arcs conopials quadrats

Quant a la façana est, presenta quatre grans contraforts alternats amb obertures rectangulars

Fig. 6. Vista de la meitat de llevant de la façana nord.

Fig. 7. Vista de la cantonada nord-oest de l’edifici, l’indret on hi havia hagut les cavallerisses.La lona verda
cobreix l’extrem oest de la façana nord, fet originalment amb tàpia. Des d’aquest angle s’observen els dos
indrets on s’han efectuat tempteigs arqueològics.
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enreixades. Tot el llenç, com passava a tramuntana presenta un afegit de maçoneria que
probablement amaga la tàpia que s’havia vist  a la façana anterior. D’altra banda, els contraforts
esmentats que evidencien la precarietat que en algun moment hauria caracteritzat el mur origi-
nal d’aquesta façana, haurien estat disposats en el decurs de les darreres restauracions, a la
dècada de 1970.

Pel que fa a la façana oest de la masia (fig. 8) actualment no es pot pas observar, ja que queda
amagada rere afegitons posteriors.  D’aquesta manera, l’extrem nord correspon a les
cavallerisses descrites més amunt, enderrocats per tal de deslliurar l’edifici de construccions
alienes. La resta de la façana correspon a l’antiga masoveria, que també ha estat objecte d’un
tempteig arqueològic, a tocar de la seva façana pel costat exterior.

Així mateix, aquesta construcció es pot diferenciar en dos parts, una primera, a migdia, que
constava només de planta baixa amb coberta a un sol vessant  i una segona que constava
també de primer pis, concebut inicialment com a paller i on posteriorment es van condicionar
dos dormitoris. Aquest primer pis havia estat objecte de l’inicici de les obres, de manera que
en començar els treballs que aquí es descriuen , el pis superior havia estat enderrocat i la planta
baixa no conservava cap envà. Es tractava d’un únic espai amb un paviment de ciment i la
paret de llevant repicada.  La planta baixa presenta, al nord, dos grans finestrals  amb acabats
de maó cuit i llindes de fusta. Al sud es trobava un finestró de característiques similars i una
porta, que s’obrien en murs que tapiaven els passos francs. Per aquest motiu els murs van ser
enderrocats i van quedar a la vista dos pilars que palesaven que aquest sector de la masoveria

Fig. 8. Vista des del sud de la façana oest de ca n’Ustrell. Al fons s’observa com a tramuntana es troba una casa
de nova construcció. A l’extrem de la masia, encerclat en vermell, es va efectuar un sondeig arqueològic.
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en algun punt havia estat obert  (fig. 10).

A migdia d’aquests cossos  es troba un  nou
mur, probablement l’original del tancat o barri
que hauria encerclat la masia, amb una porta
acabada amb un arc de mig punt adovellat en
força bon estat de conservació (fig. 9). Mena
a un pati , era o espai de separació entre la
masia i l’edifici situat immediatament a migdia,
zona des de la qual es pot observar la façana
oest de la magnífica torre de guaita que
presideix la finca.

Finalment, completa el conjunt, com s’acaba de veure, la torre de planta quadrada situada al
sud-est del conjunt, probablement, un dels elements més antics conservats tot i que amb refets
posteriors i restaurada.  Tot i trobar-se molt allunyada de l’àmbit d’intervenció arqueològica
en destaquem la seva façana principal, a llevant, que presenta una porta acabada amb arc de
mig punt adovellat per sobre del quals, en planta noble i primer pis s’obren dues finestres de
factura gòtica, per sobre de les quals destaca, fins i tot des de la carretera estant, un matacà en
magnífic estat de conservació.

Fig. 9. Arc de mig punt que es troba a l’extrem de migdia
de la façana oest.

Fig. 19. Vista des del nord de la façana de ponent. En primer terme es pot veure una de les zones objecte
d’intervenció arqueològica.
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  III. NOTÍCIA HISTÒRICA
1

La masia, d’acord amb alguns dels elements originals que encara conserva, principalment algunes
de les finestres descrites, es pot remuntar al segle XIV i  es troba en el territori corresponent a
l’antiga parròquia de Sant Julià d’Altura. Tot i que no disposa de cap estudi històric exhaustiu
pel que fa a la documentació escrita, l’arxiu particular de la propietat permet resseguir les
obres que ha patit l’edifici d’ençà de l’any 1800. D’aquella casa els propietaris conserven la
«Llibreta de notes de Joseph Ullestrell». Gràcies a aquesta llibreta sabem, per exemple, que la
casa va patir en gran mesura els efectes de la guerra del Francès (1809-1811), quan va perdre
gairebé totes les cobertes i alguns trams del mur perimetral.

D’altra banda, la documentació escrita conservada a ca n’Ustrell esmenta diverses obres més,
com ara l’inici de reconstruccions i ampliacions de la masia i la nova coberta  a dues aigües de
la torre, amb data de 1865, sense precisar, tanmateix, cap més informació.  Sabem també que
els anys posteriors a la guerra civil la casa resta deshabitada sota custòdia dels masovers, fins
que, l’any 1941, la Sra. Maria Ustrell i Duran va manar fer un nou afegitó. Es va tractar d’una
remunta sobre la tàpia de la muralla o mur perifèric per a habilitar-la com a paller, sobre els
estables existents en planta baixa. Aquesta obra ens interessa especialment, ja que de ben
segur que es tracta del primer pis de l’annex situat al costat de ponent de la casa.  La coberta
d’aquest afegitó, amb pendent cap a l’interior de la finca, ha anat ocasionant greus problemes
d’humitats, un dels motius pels quals aquest cos actualment és objecte d’obres.

Deu anys més tard, el senyor Josep Maria Domingo Vidal,  marit de la titular de la finca,
providència Feliubadalo Ustrell, va manar remodelar la planta baixa del mateix cos esmentat
més amunt, que fins aquell moment havia fet la funció d’estable. Així, aquell espai es va habili-
tar com a masoveria de la finca, des d’aquell moment i fins l’any 2006, en què va morir el
darrer masover, D. Melcior Oliveras.

L’any 1961 es van construir les cavallerisses descrites més amunt, adossades a la cantonada
nord-oest de la casa, que serien destinades a la cria de cavalls de pura rassa, com a assaig de
l’inici d’una nova explotació agropecuària. Aquest cos annex és també objecte d’obres i ha
motivat, juntament amb la masoveria esmentada en el paràgraf anterior, la intervenció
arqueològica que aquí es detalla.

No és fins l’any 1974 que la masia és objecte de nous projectes. Aquell any, Josep Maria
Domingo Vidal, amb la idea ja de retornar la masia al seu aspecte original, deslliurant-la

1. Informació extreta del projecte de restauracióde ca n’Ustrell, realitzat per Miguel Angel Armengou, en base a la
documentació escrita de què disposa la família propietària, que en té cura periòdicament, i també en base a les
fonts orals de tots els membres de la família, entre els quals cal destacar Jordi Domingo qui, en els darrers anys
ha anat actualitzant l’arxiu familiar.
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d’annexos moderns, va demanar opinió a
l’arquitecte Gabriel Bracons i Singlà, en aquell
moment arquitecte municipal de Sabadell, qui, al
mateix temps va demanar el parer a Camil Pallàs
i Arisa, arquitecte cap del llavors Servei  de
Catalogació i Conservació de Monuments de la
Diputació de Barcelona. Tot i que Camil Pallàs
va acceptar l’encàrrec, sense cap compromís tem-
poral, la seva tasca no va quedar documentada
més que a través del record de la propietària de
la casa qui diu recordar que va fer efectuar
diverses cates per tot el recinte. Tanmateix, sabem
que l’arquitecte va establir unes pautes segons
les quals es va continuar la restauració de
l’immoble, començant per la torre i que hauria
de prosseguir per les façanes nord i oest

D’aquesta manera, les obres es van anar duent a
terme fins a l’any 1979, sempre sota la supervisió
dels arquitectes Bracons i Pallàs. Es va restaurar
la torre, es va aïllar la façana nord d’humitats per
mitjà de la creació de l’anomenat fossat i va que-
dar per enderrocar, segons el projecte, les
cavallerisses i el paller.

És precisament per tal de poder acabar aquelles obres que el propietari Jordi Domingo
Feliubadalo, ara les reprèn, sota la direcció de l’arquitecte Miguel Angel Armengou qui, segons
el projecte corresponent

2
, preveu la demolició de la primera planta de la masoveria (paller), a

la façana oest, la demolició de les cavallerisses, a la façana nord i la restauració d’aquestes
façanes, en continuïtat amb les existents.

2. ARMENGOU, 2007. Vegeu plànol 2.

Fig. 11. Reproducció de l’informe de les obres
realitzat per l’arquitecte Camil Pallàs, conservat
a l’arxiu familiar i extret de l’annex del Projecte
de Restauració. Armengou, 2007.



Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a ca n’Ustrell ( Sabadell, Vallès Occidental) 12

IV. ANTECEDENTS

La zona  on es troba ubicada la masia és considerada pel Pla Especial de Protecció del

Patrimoni de Sabadell  (PEPPS) com a Espai de Protecció arqueològica (EPA, fitxa 2-D2),
com a conseqüència de la troballa, per part de  J.Soler i Palet, de restes d’una necròpolis
romana. Segons el que s’esmenta a la fitxa corresponent, sembla que aquesta troballa s’ha de
relacionar amb l’estació propera de Can Bonvilar, situada en el mateix àmbit geogràfic però en
el terme de Terrassa. Aquest sector està constituït per un conjunt de camps de conreu, de poc
pendent, situats al sud d’un torrent de poc cabal. A nivell orogràfic el sector és susceptible de
presentar restes arqueològiques soterrades. Per tant, es consideren d’interès arqueològic els
camps adjacents al terme de Terrassa, lloc d’origen de la troballa, així com l’àrea situada a
banda i banda del torrent de la Romea, fins arribar al Mas Canals. En aquest espai no sols es
poden localitzar restes de l’esmentada necròpolis sinó també ocupacions d’època similar
vinculades al món agrari antic.

La finca de ca n’Ustrell, però, mai no ha estat objecte d’intervenció arqueològica. Sabem de
diverses obres efectuades a l’edifici, documentades en l’arxiu familiar, com s’ha vist, des de
l’any 1800. Les darreres obres, encara en procés, sota la direcció de l’arquitecte J.M.
Armengou, van preveure, com és habitual, la realització de sengles cales de comprovació de
fonaments, de planta quadrada i 1 m de costat, obertes a l’angle nord-oest de la casa (fig. 12).
Esmentem les cales realitzades en aquest apartat perquè van obertes en en a l’angle nord-oest,
on es van plantejar els sondeigs 1 i 2 i, en haver estat àmpliament documentades, la informació
proporcionada per l’arquitecte J.M. Armengou ha servit per ampliar els resultats obtinguts ja
que en iniciar els treballs les cavallerisses ja havien estat enderrocades i no havíem pogut
observar-ne el paviment.

Així, sabem que el paviment era una
llosa de formigó de prop de 15 cm de
gruix, feta d’arena i ciment pòrtland.
per sota, apareixia un llit de morter de
prop de 5 cm de gruix que cobria un
rebliment de prop d’1 m de
profunditat. Es tractava, sempre
segons la descripció facilitada, d’un
estrat dur i compacta, format
bàsicament per argila i amb presència
d’arrels carbonitzades i runa. En tots
dos sondeigs es va trobar la superfície
d’arrasament d’un mur de pedra,
probablement, el sòcol del mur de tàpia
de la façana nord de la masia.

Fig. 12. Plànol de la casa amb indicació, en verd, de la zona
objecte d’obres. Al nord-oest, S1 i S2 són les cates realitzades
segons el projecte de l’arquitecte M.A. Armengou (2007).
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V. ABAST DE LES OBRES, OBJECTIUS I MÈTODE DE LA INTERVENCIÓ

Motius i abast de les obres

La zona on es troba la Masia ha estat considerada Espai de Protecció Arqueològica i  l’edifici
en sí està catalogat en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, concretament en
la fitxa 61-D1. Per aquest motiu i seguint el protocol habitual en aquests casos, l’inici de les obres
que s’hi havien de dur a terme havia d’anar precedit per un informe arqueològic, que l’Ajuntament
de Sabadell havia  sol·licitat recentment al propietari.

D’aquesta manera, l’arquitecte Miguel Angel Armengou, en nom del propietari de la Masia, Domin-
go Feliubadalo, es va posar en contacte amb l’empresa Arqueociència SC SL per a encarregar
l’informe esmentat. Un cop realitzada una visita prèvia a la masia, amb presència del citat arquitecte
i del gerent de l’empresa Arqueociència SC SL, Daniel Gutiérrez,  es va preveure la realització de
tres sondeigs arqueològics en aquells punts que havien de ser objecte de rebaixaments de terres:  la
zona de les cavallerisses, a l’angle nord-oest i la franja de terra situada a tocar de l’antiga masoveria,
a la façana de ponent.

Conseqüentment, es va sol·licitar l’autorització corresponent per a l’excavació arqueològica, segons
el procediment establert a l’article 14 i següents del decret 78/2002, de 5 de març de 2002, del
Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic i Paleontològic. La resolució és la següent:

Fets

1. El dia 19 de juliol de 2007, el senyor Jordi Domingo Feliubadalo va presentar una petició per
realitzar una intervenció arqueològica a Masia ca n’Ustrell (Sabadell, Vallès Occidental).
2. El dia 20 de juliol de 2007 l’Àrea de Coneixement i Recerca va emetre informe favorable a
l’esmentada sol·licitud.

Fig. 13-14. Dues vistes de les cavallerisses que es trobaven adossades a la façana de tramuntana de la masia,
bastides l’any 1961 i avui enderrocades. Fotos de J.M. Armengou, extretes del projecte.
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Resolució:

S’autoritza la realització d’una intervenció arqueològica preventiva d’acord amb les següents dades
i condicions:
Lloc de la intervenció: Masia ca n’Ustrell (Sabadell, Vallès Occidental)
Persona o institució autoritzada: Jordi Domingo Feliubadalo
Direcció de la intervenció arqueològica: Ainhoa Pancorbo Picó (Arqueociència SC SL)
Activitat autoritzada: Control de moviment de terres, excavació arqueològica.
Termini de realització de la interevenció: 6 al 10 d’agost de 2007.
Lloc de Dipòsit Provisional de les Restes: Magatzem de l’empresa Arqueociència SC SL

Les cavallerisses (fig. 13-14)

Les cavallerisses eren una edificació de planta més o menys rectangular adossada a l’extrem de
ponent de la façana nord. Feia una llargada de 12,85 m i una amplada màxima de 5,77 a ponent, ja
que a migdia s’adossava a tres construccions ben diferenciades: a l’extrem est s’adossava al cup de
vi esmentat en descriure l’edifici; a la part central  al mur de tàpia de la masia; i a l’extrem de ponent,
a l’antiga masoveria, que era al mateix temps una construcció annexa a la masia original. L’alçada
total de l’edifici era de 5,5 m, amb coberta de teula àrab a un vessant i encabia tres mòduls ben
diferenciats o cavallerisses. Les façanes eren fetes de maons amb els sòcols vistos fins a una
altura d’1 m  i la resta arrebossat i emblanquinat.
Un cop enderrocat, tot el material resultant va
ser acumulat  a la vista en un talús existent a ponent
de la finca.

Posteriorment, es van obrir les dues cales
descrites més amunt i després es va dur a terme
un primer rebaixament de terres de prop de 80
cm, terres que van ser abocades també en el talús
de ponent.

La masoveria (fig. 16)

En aquest indret, el projecte d’obra preveia
enderrocar el primer pis o golfes, bastides per a
ser usades com a paller, com a afegitó a la
construcció preexistent. Estaven cobertes a un
sol vessant, però amb la inclinació cap a la masia.
Aquest pendent al llarg del temps havia provocat
diversos desperfectes, bàsicament originats per
les humitats, entre ells, l’aparició de la termita.

Fig. 15. Angle nord-oest de l’edifici, un cop
enderrocades les cavallerisses i on es van efectuar
sengles sondeigs arqueològics. Inici de les tasques
de neteja dels talls resultants.
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Tot plegat va aconsellar l’enderroc
d’aquest afegitó, efectuat recentment.
D’aquesta manera, en iniciar els treballs
arqueològics, el paller havia estat
enderrocat, sempre, com s’ha anat
veient, sota seguiment fotogràfic tant del
propietari com de l’arquitecte que du el
projecte. La masoveria ja no presentava
cap envà interior, les parets que la
delimitaven havien estat repicades i
netejades i el paviment era una sola capa
de formigó. En aquest indret no s’havia
d’efectuar cap rebaixament arqueològic
i, per tant, no s’hi va obrir cap sondeig
arqueològic. Es va fotografiar la planta baixa, insistint en els murs que la delimitaven, que
serien restaurats seguint criteris de conservació de les restes existents.

A l’exterior, en aquest indret sí que s’havia previst dur a terme un rebaixament de terres, ja que
es volia suavitzar el pendent del terreny existent entre l’accés a la casa principal per aquesta
façana i la masoveria. Concretament, es preveu un rebaixament d’entre 20 i 40 cm de profunditat,
per la qual cosa es va plantejar un sondeig en aquest indret.

Objectius i mètode  (plànol 3)

D’aquesta manera, es van dur a terme tres sondeigs, anomenats sondeigs A, B i C, dos al que
hauria estat l’interior de les cavallerisses, on s’havia d’efectuar un rebaixament de terres de
prop de mig metre i un tercer a tocar de la façana oest de la masoveria, on s’havia d’ubicar un

paviment de lloses de pedra que
implicaria un nou rebaixament
d’entre 20 i 40 cm de profunditat.

Aquestes tasques permetrien, d’una
banda, ampliar el coneixement que
es té de ca n’Ustrell, sobretot de la
seqüència estratigràfica del subsòl i,
de l’altra, determinar o descartar
l’existència de restes arqueològiques
per sota de la cota 0. Els resultats
obtinguts de l’obertura dels sondeigs
determinaria la continuïtat de les
obres que s’hi havia d’efectuar.

Els treballs es van dur a terme deFig. 16. Mètode. Els treballs es van dur a terme de forma manual.

Fig. 16. Vista des de migdia de la façana oest de part de la
masoveria i el paller i, al fons, les cavallerisses, enderrocades.
Fotografia de J.M. Armengou.
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forma manual per un equip de dos a quatre auxiliars sota la direcció de la qui subscriu, entre els
dies 6 i 10 d’agost de 2007.

El mètode utilitzat ha estat l’estratigràfic, habitual en aquest tipus d’intervencions arqueològiques,
inspirat en el mètode establert per E. C. Harris i millorat posteriorment per A. Carandini, i
retirant manualment cada capa de terra o unitat estratigràfica segons la seva textura i color.
Cada element exhumat ha estat doncs  registrat  en una fitxa on hi consta la definició i la seva
relació física respecte a d’altres unitats. El material recuperat, molt escàs, ha estat rentat i siglat
amb les lletres SCU, essent la primera lletra la inicial del municipi i les altres dues les del nom
de la masia; posteriorment ha estat inventariat i fotografiat. També s’ha digitalitzat  la planta
existent, per tal de poder tractar-la, indicar-hi la ubicació dels sondeigs realitzats i  incloure-hi
les estructures que poguessin aparèixer  en el decurs dels treballs. Juntament amb la planta
general es va dibuixar una secció per cada sondeig  obert per tal de poder representar
gràficament tots els estrats exhumats. Finalment tots els treballs van ser també registrats per
mitjà d’un reportatge fotogràfic. Tot plegat es presenta juntament amb aquesta memòria.
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VI. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS (plànol 4)

Sondeig A

El sondeig  A es va obrir a l’extrem nord-est del solar que havien ocupat les cavallerisses, a
tocar del mur que les separava del que s’ha anat anomenant fossat i del cup, i deixant una
franja de prop de 60 cm a migdia. Les seves mesures finals van ser de 4,70 cm de llarg i 4 m
d’amplada.

Com s’ha vist en aquest sector ja s’havia efectuat un rebaixament de terres, de manera que va
caldre excavar ben poc per assolir el terreny natural, format per argiles molt compactes i
carbonatades de color rogenc (10). Així doncs, per sota del paviment de pòrtland (15) i d’una
preparació de morter (16) es va localitzar, un rebliment dur i compacta, de color vermellós que
només va proporcionar fragments de maó cuit i de teules (17).

Per sota, a tramuntana apareixia ja el terreny natural (10), a prop d’1 m per sota del nivell de
circulació actual. Feia pendent amb cotes molt més baixes a migdia, localitzant-se encara, per
sota de la unitat 17 i per sobre del terreny natural, un nou rebliment, la unitat 1. Es tractava
d’un rebliment molt més flonjo que l’anterior, més heterogeni, amb presència també de fragments
de maó i teula, però a més amb fragments ceràmics, entre els quals cal destacar alguns fragments
de ceràmica blava catalana i agulles de cap. De ben segur que cal interpretar-lo com a rebliment
d’anivellament i és que probablement en un principi les cotes del sòl exterior de la masia eren
més baixes i amb un pendent arreu cap a la masia.

Fig. 17. Vista  des del sud-oest del sondeig A un cop finalitzats els treballs i amb el terreny natural a la vista.
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El material ceràmic més modern, com s’acaba de
veure, es por datar de la primera meitat del segle
XVII3. Tanmateix, podem observar que es tracta
d’un petit lot força heterogeni, amb abundant
ceràmica datable del segle XVI4. Es pot deduir
doncs l’existència d’un horitzó cronològic datable
en aquest segle i corresponent probablement a al-
guna ampliació important de la masia. En aquest
sentit, veient la planta de la casa es pot veure com
aquesta, actualment, és fruit d’una juxtaposició de
diversos cossos al llarg del temps, fet molt habitual
en gran part de les masies catalanes.

Cal esmentar en aquest epígraf que a migdia del
sondeig realitzat es troba la façana nord de la masia,
que va ser enguany objecte de repicat i de neteja,
en endegar-se les obres de condicionament d’aquest
sector de la masia. Tant el sr. Armengou com el sr.
Domingo ens van explicar que per sota de la pedra
havien trobat ja la tàpia que nosaltres vam tenir l’oportunitat d’observar, enretirant una lona
amb la qual havia estat protegida (fig. 19). Es tractava d’un mur d’argila disposada en tongades
de 12 a 16 cm alternades amb capes de morter de calç de menys de mig cm de gruix. Havia
estat bastit per mitjà de caixons allargats que no vam poder mesurar en no poder-ne distingir
de sencers. Cal tenir en compte que el mur esmentat havia quedat al descobert en un petit tram
de prop d’un metre de llarg i en part encara conservava l’arrebossat de calç i llosetes que
l’havia recobert, i havia estat tallat nombroses vegades per instal·lacions de tota mena. A ponent,
es podia observar la cantonada nord-oest de l’edifici i, a continuació, el tancament de tramuntana
de la masoveria, enretirada prop d’1 m cap a migdia i prop de la qual es va obrir el següent
sondeig.

Fig. 19. Façana nord de la masia, feta

de tàpia.

3. TELESE, 1991.
4. Vegeu l’inventari ceràmic
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Sondeig B

Aquest sondeig, de planta quadrada i 3 m de
costat,  es va obrir  a l’extrem sud-oest del
mateix solar restant després d’enderrocar les
cavallerisses. Com és lògic, compartia amb el
primer part de la seqüència estratigràfica, és a
dir que per sota del paviment de formigó 15 i
la preparació de morter corresponent (16)
apareixia també el rebliment 17, de potència
similar. Per sota, apareixia un nou rebliment,
la unitat 2, de característiques idèntiques a
l’anterior però documentat separadament en
haver estat excavat íntegrament en el decurs
de la intervenció arqueològica.

Com en el sondeig anterior, el material recollit
va resultar molt heterogeni i probablement
hauria estat disposat en el decurs de la segona
meitat del segle passat per tal d’anivellar el
terreny. En aquest sentit és útil la informació
que ens proporciona un dibuix de la casa fet
l’any 1942 pel farmacèutic Masvidal i
conservat pels propietaris on es pot veure com
el terreny hauria estat inclinat cap a la masia.
Així, d’acord amb la datació d’aquest dibuix,
probablement els rebliments 2 i 17 haurien estat disposats, en data posterior a l’any esmentat,
a tocar de la façana nord per tal d’anivellar el pendent del terreny

L’excavació del rebliment 17 va deixar al descobert tres unitats estratigràfiques més. En primer
lloc, a llevant, es va trobar el rebliment 14, de color marró clar amb tonalitats vermelloses,
presència abundant de punts de carbó i de consistència tova però compacta, que cobria
directament el terreny natural (10). Novament, el material recuperat, amb fragments de ceràmica
blava catalana com a fòssil director, era molt heterogeni, destacant una moneda probablement
d’època de Ferran II (1479-1516), concretament 1/4 de croat de la ceca de Barcelona. A
ponent, el rebliment 14 es trobava tallat per la unitat 3, una fossa de planta rectangular construïda
per bastir un dipòsit (5)  la superfície d’arrasament del qual també començava a despuntar per
sota de 2.  A l’extrem de ponent del sondeig doncs es trobava el rebliment del dipòsit (4),
format bàsicament per sorra, a més d’argila, fragments de maó, probablement procedent de la
volta del dipòsit, grumolls de calç, i abundant material de rebuig de tota mena: fragments de les
anelles de ferro de bótes de vi, una ferradura, un pinzell, fragments de ferro, una llauna de

Fig. 20. Vista des de ponent del sondeig B on es pot
distingir la unitat negativa 3, corresponent a la fossa
oberta per a la construcció del dipòsit 5.

14

3

4

Fig. 21. Vista des del nord del sondeig B, en el decurs
de l’excavació de l’interior del dipòsit 5 (unitats 4 i
6).
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cervesa. Per sota, encara apareixia un altre rebliment del dipòsit, la unitat 6, que va permetre
identificar el dipòsit com una fossa sèptica. De color marró fosc,  gairebé negrós, estava format
per argila, matèria orgànica en descomposició, i, de nou, draps i cordills, tot plegat encara amb
un grau alt d’humitat.  En excavar-lo va quedar al descobert el paviment interior del dipòsit, fet
amb rajols de 30 x 15 cm, igual que tres dels tancaments, ja que el darrer, el de ponent, no es
va arribar a documentar, ja que la fossa  depassava els límits del sondeig. Així, el dipòsit feia
112 cm d’amplada, més de 134 cm de llargada i una alçada total de 77 cm. Tot i que no s’havia
conservat la volta si que sabem que en tenia, ja que a migdia i tramuntana se’n va poder
documentar l’arrencament i gran part dels fragments de rajols excavats a l’interior n’haurien
format part (fig. 23). Així, als extrems d’on arrencava la volta, l’alçada del dipòsit era de 67
cm. Els rajols feien 4 cm de gruix, de manera que aquesta era també l’amplada dels límits del
dipòsit, fets amb els rajols disposats de cantell.

A migdia, la fossa s’adossava al mur 18, la superfície d’arrasament del qual havia quedat al
descobert en el decurs dels treballs previs a la intervenció arqueològica. Després d’una neteja
i d’un rebaixament superficial del sediment de migdia per tal de poder-ne documentar l’amplada,
es va poder veure que des de la cantonada nord-oest de la masia discorria en sentit est-oest,
paral·lel a una distància de 40 cm  del tancament de tramuntana de la masoveria. Aquests 40
cm havien estat reblerts amb runa en el decurs d’obres relativament recents.

A l’altura de la cantonada nord-oest d’aquest cos adossat, el mur 18 girava cap a migdia (19),
passant probablement per sota del mur perimetral de ponent de la masoveria. Feien 70 cm
d’amplada i estaven  fets, per mitjà d’un encofrat perdut, de morter de calç molt dura i fragments
de pedra i grava, trobant-se el mur 19 molt més arrasat que el 18 i a cotes més baixes.  Tot i
que per motius de seguretat no es va fer cap tempteig arqueològic a tocar del mur a l’altura de
la façana de la masia, una neteja va permetre observar que el mur 18 continuava cap a llevant,
per sota del mur de tàpia. Aquesta relació  podria indicar que els murs 18 i 19 fossin els sòcols
de maçoneria dels murs de tàpia de la masia.

Fig. 22 i 23. Dues vistes del sondeig B, des de tramuntana la de l’esquerra i des de ponent la de la dreta. En
aquesta darrera s’observa la factura del dipòsit.
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Si observem la planta de la edifici detingudament se’n pot intuir a trets generals una hipòtesi
evolutiva a partir d’una masia potser de quatre tres situada al sud-est, a tocar de la torre
quadrada, a partir de la qual, primer s’afegiria un cos a tramuntana, i després sengles cossos a
ponent, per acabar afegint la masoveria primer i les cavallerisses després. És possible que en el
decurs dels primers horitzons cronològics esmentats la casa disposés d’un barri o mur que
encerclés i protegís la finca. Aquest mur estaria fet amb un sòcol de maçoneria  i d’un llenç de
tàpia, i que es pogués identificar amb les unitats 18 i 19. Amb el temps i les noves necessitats
de la masia, les ampliacions o afegitons s’anirien fent entre la casa original i el barri esmentat,
gairebé sempre reparant-ne i refent-ne trams. En el tram corresponent a les cavallerisses, per
exemple, el mur s’hauria enderrocat per complet, reutilitzant possiblement la superfície
d’arrasament del sòcol com a base dels abeuradors i menjadors. Tanmateix, aquestes darreres
hipòtesis exposades no poden ser contrastades amb la informació de què es disposa a dia
d’avui.

Fig. 24. Vista des de ponent del dipòsit 5
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Sondeig C

El sondeig C es va obrir a tocar de la façana de
ponent de la masoveria adossada a la casa prin-
cipal. De planta rectangular (4,4 x 2 m) es va
obrir a tan sols 5, 5 m de l’entrada de ponent a
l’era de la casa pairal. Precisament el motiu de
les obres en aquest indret és que es pretén ha-
bilitar la masoveria com a habitatge. Si bé a
l’interior d’aquesta construcció les obres es
farien sempre, d’acord amb la direcció de l’obra,
per sobre de la cota 0, a l’exterior, s’havia
projectat la realització d’un camí enllosat,
continuació del que existeix cap a migdia, fins a
la masoveria. Per tal d’assentar adequadament
l’enllosat, caldrà efectuar un rebaixament de
terres de, com a màxim, 40 cm. Així doncs,
aquest va ser el motiu pel qual es va obrir un
sondeig en aquest indret, i també pel qual no es
va arribar a assolir el terreny natural.

Per sota d’una capa de gravetes superficial (7),
d’entre 2 i 4 cm de gruix, apareixia un rebliment de color marró clar amb tonalitats vermelloses,
dur i compacta, format per argila, sorra i graveta (8). Aquests nivells havien estat parcialment
extrets i la terra dipositada uns metres a migdia. Tant a partir de l’observació de la terrera
esmentada com dels talls resultants es va poder veure que el rebliment 8 proporcionava únicament
fragments de teula, totxos i rajols.

Fig. 25. Vista des del nord, del sondeig C, un cop
buidada la canalització 9 (a mà esquerra).

Fig. 26 i 27. Dos aspectes del sondeig C. A lesquerra, abans d’excavar la unitat 23 i un cop buidada la
canalització 9. A la dreta, tall de migdia del sondeig, on es pot veure tota la seqüència estratigràfica, llevat de
les unitats 25, 26 i 27, encara per excavar.
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La seqüència estratigràfica per sota d’aquests estrats era molt simple, ja que es va documentar
una sèrie de capes alternades de sorres i còdols compactats (23, 25 i 27) i gravetes molt fines
en gruixos de 2 a 4 cm que probablement servirien per a un millor drenatge del terreny (unitats
24 i 26) . La duresa dels rebliments de còdols i la  certesa que les obres en aquest indret no
havien de depassar els 40 cm de gruix van aconsellar reduir les mides del sondeig a partir del
rebliment 25 i finalment aturar l’excavació arqueològica.

A llevant i a tocar del mur de la masoveria  (22), paral·lela a aquest  i coberta pel rebliment 8
es va documentar al llarg de tot el sondeig una canalització feta de maó cuit de 30 x 15 cm. No
conservava la coberta i en el tram més meridional, també la solera estava malmesa, probablement
a conseqüència de les obres per les quals s’hauria disposat el rebliment 8 i el paviment 7.
Permetia separar els estrats documentats en dues fases diferenciades ja que també se’n va
documentar la trinxera de fundació (11), tot i que de forma poc clara. D’aquesta manera, el
rebliment 8 i el paviment de gravetes 7 haurien estat disposats en un moment ben recent, potser
que a finals del segle passat5. Les capes successives de graves i còdols haurien estat disposades
en un moment anterior, potser durant la primera meitat d’aquell mateix segle, quan es va cons-
truir la masoveria. Com s’ha vist en els sondeigs anteriors, en aquell moment i per tal d’anivellar
el terreny i poder construir-hi al voltant es va anivellar el sector nord de la masia, de manera
que és probable que també en aquell moment s’elevés el nivell del sòl del sector oest.

Fig. 28. Vista de l’interior de la masoveria. A mà dreta s’observen diversos tipus de paraments.

5. Vegeu els resultats obtinguts dels sondeigs anteriors.
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Finalment, cal fer esment de nou als paraments de la masoveria, que permeten també deduir
dues funcionalitats ben diferenciades d’aquesta construcció. En el decurs de l’inici de les obres,
com s’ha explicat més amunt, es va efectuar el repicat d’alguns dels murs, com per exemple el
tram de ponent de la façana nord (fig. 19). Així, també es va efectuar la neteja del mur de
llevant de la masoveria (fig. 28). En aquest indret es va poder observar l’existència de dos
pilars fets amb pedra de mida gran i mitjana. Entre aquests pilars, a tramuntana el mur era de
tàpia, folrada amb un envà de còdols, rajols i calç. Val a dir, d’altra banda que, tot i que es
trobava molt malmès, es tractava d’una tècnica ben diferenciada de la descrita per a la façana
nord de la masia. A migdia, es trobaven diverses tècniques constructives corresponents a obres
més recents.

No es disposa de prou evidències com por poder determinar la funcionalitat de les estructures
esmentades. Però, observant la planta de l’edifici es pot apuntar la hipòtesi que el cos de
llevant, al qual s’adossa la masoveria hauria estat inicialment una porxada, potser per al bestiar.
sustentada a ponent pels pilars esmentats. En algun moment hauria calgut ampliar la casa pairal
i  aquesta construcció s’hauria habilitat com a part de l’habitatge de la masia, construint un nou
afegitó a ponent del primer per al bestiar, el que avui anomenem masoveria. En aquest sentit,
també el mur de ponent d’aquest edifici és fet a base de pilars de pedra que posteriorment van
ser integrats en el mur de tancament oest de la masoveria. Novament, però, va caldre emprar
aquest espai com a masoveria i  aquest annex va quedar completament tancat pels quatre
costats, amb una única porta de comunicació amb la casa pairal.
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VII CONCLUSIONS

Els masos catalans

Ens trobem davant d’un exemple clar de
masia catalana, evolucionada a partir de
la torre que encara avui la presideix.
Aquestes torres, acostumaven a ser, com
és el cas que ens ocupa, de planta rec-
tangular o quadrada amb dues plantes i
golfes, bastides amb pedres del lloc i
sovint amb carreus treballats als angles per
tal de reforçar-les estructuralment. Els
forjats eren d’embigats de fusta i les
obertures de petites dimensions i sense
decoració.

En un primer moment, ca n’Ustrell, com
gran part de les masies catalanes, estaria
conformat per una masia de dos cossos a tocar de la torre i com a precedent més immediat del
tipus consolidat de tres cossos, tipus que Danès situa del segle XIV al segle XVI. Aquest mas,
del qual ens n’han pervingut pocs exemples, se’l pot reconèixer en alguns casos integrat en
edificis de tres cossos en els quals ha restat fossilitzat. Seria el cas de ca n’Ustrell, amb la
carena perpendicular a la façana principal.

Amb el pas dels temps els masos van anar evolucionant, a còpia, com en el cas  de ca n’Ustrell,
d’anar afegint cossos a banda i banda dels murs laterals d’acord amb les noves necessitats. I
és que, de fet, el tipus d’edificació que avui coneixem com a masia no es consolida fins als
segles XVI i XVII. En aquell moment, bé es construeixen un bon nombre de masies de nova
planta, bé les existents, són objecte de grans ampliacions com de ben segur és el cas de ca
n’Ustrell. Una de les causes més importants va ser la Sentència Arbitral de Guadalupe (1486),
que va posar fi als conflictes dels remença provocant una reestructuració de la’agricultura
catalana, a través d’un creixement econòmic i social considerable, les conseqüències del qual
es comencen a observar reflectides en l’arquitectura a partir del segle XVI.

A partir d’aquell moment, la masia catalana, que inclou també tota mena de construccions
annexes, com ara eres, barris, pallisses, cabanes, pous i capelles... aniran evolucionant d’acord
amb el poder adquisitiu dels seus propietaris. A partir d’ una observació detinguda de la planta
del conjunt i de la poca documentació escrita de què es disposa, es pot realitzar, a trets generals,
una hipòtesi evolutiva de la masia  (fig. 30) que, tanmateix, només podria ser contrastada a
partir de nous estudis, tant arqueològics com de recerca històrica.

Fig. 29. Reproducció gràfica de l’arbre de J. Danés. Extret
de Barbany, C. 1996: 117.
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La intervenció arqueològica

L’excavació arqueològica a can Ustrell ha estat motivada per la realització d’obres puntuals en
dos indrets molt concrets del conjunt que, a més, són els més llunyans de la torre i de la masia
original. S’ha obert un sondeig a tocar de la façana de ponent de la casa i de sengles sondeigs
més a tocar de la meitat oest de la façana de tramuntana.

Es tracta dels extrems oposats del nucli habitat, de sondeigs adossats als cossos més recents
del conjunt, que, afortunadament, en el cas de les cavallerisses, ha pogut ser datat de l’any
1961 a partir de la documentació escrita. Pel que fa a la masoveria, el cos en sí no ha pogut ser
datat de forma absoluta, tot i que sí l’afegitó superior o paller que va ser enderrocat recentment,
datat del 1941, així com les obres de condicionament del que havien estat els estables en
masoveria, l’any 1951.

D’altra banda, la informació més antiga obtinguda de la intervenció arqueològica és represen-
tada per alguns bocins de ceràmica blava de Barcelona, producció datada a trets generals en
el segle XVI,  trobats, de tota manera, fora de context. És possible doncs, que calgui datar
alguns dels cossos de la masia o bé reparacions puntuals en aquell moment, sense poder pre-
cisar més. També s’ha recuperat un conjunt representatiu de ceràmica blava catalana datada
del primer terç del segle XVII, com a fòssil director dels darrers estrats excavats als sondeigs
A i B. L’excavació dels sondeig B també va deixar al descobert una fossa sèptica (fig. 24)
amortitzada en el decurs de la segona meitat del segle XX, segons què va palesa el material
recuperat del seu interior. Tot i que la seva construcció no va poder ser datada, no es pot fer
recular més enllà de finals del segle XIX. L’excavació del subsòl no ha proporcionat cap més
informació, ja que la major part dels estrats van ser disposats al segle XX per tal de salvar el
desnivell del terreny i poder construir al seu voltant.

Cal esmentar però, la documentació dels murs 18 i 19, que, com s’ha vist en el capítol anterior
d’aquesta memòria, continuaven tant per sota del mur de tàpia que constituïa la façana nord de
la masia, com per sota del mur de ponent de la masoveria. Tot i que en el decurs dels treballs
arqueològics no se n’ha pogut recavar cap més informació, la seva ubicació indica que cal
interpretar-lo com un clos o barri del conjunt, que encerclaria la masia. L’espai existent entre la
casa i el barri aviat seria ocupat per noves construccions i el mur esmentat integrat en elles.

D’altra banda, l’observació dels paraments que havien quedat a la vista en el decurs de les
obres prèvies a la intervenció arqueològica i de la planta del conjunt, aporten una mica més de
llum a aquest sector de la finca i permeten apuntar diverses hipòtesis. Així, un altre element que
cal tenir en compte per a la datació relativa del conjunt de la masia i sempre tenint present que
s’ha actuat únicament a l’angle nord-oest d’aquesta, és l’existència del cup que es troba a
llevant de les cavallerisses. Aquesta mena de dipòsits són molt habituals en el decurs del segle
XVIII, de manera que,tenint en compte les relacions d’anterioritat/posterioritat dels diferents
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cossos, la masoveria s’ha datar en aquell mateix segle o posterior.

També s’ha pogut determinar a partir dels pilars apareguts, tant al mur  de llevant de la masoveria
com al de ponent, que el cos est hauria estat en principi obert, destinat probablement al bestiar
o als carruatges i que, amb la intenció d’ampliar encara més el conjunt, l’espai entre els pilars
hauria estat cegat per mitjà de murs de tàpia (fig. 28). Llavors, s’haurien bastit nous pilars uns
5 m a ponent dels primers per a la construcció d’un nou estable que, com s’acaba de veure,
l’any 1951 hauria estat habilitat com a habitatge dels masovers.

Consideracions finals

En el decurs dels treballs es va assolir el terreny natural en els àmbits A i B, a prop d’1 m per
sota del nivell de circulació actual i es va poder constatar que aquest feia pendent de nord a
sud cap a la masia, amb cotes prop de mig metre més baixes a tocar de la façana nord. En no
haver-se documentat el substrat geològic en el tercer sondeig es pot afirmar que el pendent es
produïa en gran part de la finca.  No s’ha documentat cap unitat o estructura d’interès
arqueològic i la fossa i murs descoberts s’han trobat per sota de les cotes que el projecte
preveu assolir en el decurs dels rebaixaments de terres que s’han d’efectuar. D’aquesta mane-
ra, tenint en compte que el projecte també preveu respectar les parets de tàpia, un document
històric pru interessant, no es troba cap impediment pel qual les obres previstes no es puguin
dur a terme.

A

B

CDE

F

Fig. 30. Hipòtesi evolutiva, a trets generals,  del conjunt arquitectònic de ca n’Ustrell
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D’altra banda, s’ha informat tant a la propietat com a l’arquitecte del projecte de la possibilitat
de l’existència,  prop dels cossos originals de la masia, d’ estructures relacionades amb el
tractament i emmagatzematge de productes agrícoles, com ara altres cups o dipòsits, o fins i
tot, estructures negatives com podrien ser les sitges. D’aquesta manera, en cas que en un futur
s’haguessin de dur a terme noves obres o reformes en aquest indret, caldria comptar amb el
control arqueològic d’aquestes. L’interés per part de la propietat sobre el seu propi patrimoni,
i la cura amb què conserven i han anat classificant i registrant totes aquelles dades que permetien
ampliar-ne el coneixement, no posant cap objecció per a la seva consulta, no ens fan dubtar en
cap moment que així es faci.
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IX. INVENTARI DEL MATERIAL

UE. 1

Ceràmica blava catalana:
2 fragments, 1 individu: 2 vores d’escudella o sagnador
Ceràmica esmaltada blanca:
2 fragments, 2 individus: 1 base d’escudella, 1 fragment informe d’escudella.
Ceràmica moderna comuna oxidada:
5 fragments, 3 individus: 5 fragments informes
Ceràmica moderna vidriada de color melat:
10 fragments, 1 individu, gibrell.
Ceràmica moderna vidriada de color marró clar:
5 fragments, 3 individus: 1 vora d’olla, 1 vora de gerreta o tupí, 3 fragments informes.
Ceràmica moderna vidriada de color marró fosc:
5 fragments, 2 individus: 5 fragments informes
Ceràmica moderna vidriada de color verd oliva:
1 vora indeterminada
Ceràmica moderna vidriada de color groc:
1 fragment informe.
Material constructiu:
Teula: 22 fragments: se’n guarden 2.
Bronze:
4 agulles de cap
Vidre:
4 fragments, 2 individus: 1 vora de flascó, 1 peu de copa.
Fauna:
1 fragment

UE. 2

Ceràmica blava catalana:
2 fragments, 1 individu: 1 vora de plat amb orla indeterminada
Ceràmica moderna comuna oxidada:
2 fragments, 2 individus: 1 nansa indeterminada, 1 fragment informe
Ceràmica moderna vidriada de color marró clar:
1 fragment informe
Ceràmica moderna vidriada de color marró fosc:
2 fragments informes, 2 individus
Material constructiu:
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Teula: 19 fragments(se’n guarden 2)

UE. 4

Ceràmica moderna comuna reduïda:
1 fragment informe
Ceràmuica vidriada de color marró clar:
7 fragments, 6 individus: 3 vores de 3 gibrells, 1 vora de plat; 1 base indeterminada, 2 informes
Ceràmica moderna viriada decorada (ceràmica de dol):
1 base de plat (3 fragments)
Porcellama:
1vora de tasseta
Material constructiu:
Totxana 34 fragments (se’n guarda 1); teula: 45 fragments (se’n guarda 1); maó: 8 fragments:
se’n guarda 1. Rajola vidriada de color blanc: 2 fragments.
Metall:
Ferro: 1 ferradura,  9 claus de cap rodó, 1 cargol, 1 clau de ganxo, 2 sivelles,  4 fragments
d’anelles de bótes
Plom: 2 fragments indeterminats
Plàstic: 1 fragment indeterminat
Llauna: 1 llauna de cervesa «Estrella Damm»
Altres:
1 pinzell

UE. 14

Ceràmica blava de Barcelona:
1 base de plat amb motiu decoratiu central de la palmeta o fulla de perfil.
Ceràmica blava catalana:
2 fragments, 2 individus: 1 plat amb orla de volutes (1600-1635); una orelleta d’escudella.
Ceràmica blava indeterminada:
4  fragments informes, 4 individus (1 frament de base de plat).
Ceràmica moderna comuna oxidada:
3 fragments, 2 individus: 2 bases indeterminades, 1 fragment informe
Ceràmica moderna decorada amb reflexos metàl·lics indeterminats (decoració perduda)
2 fragments, 2 individus: 1 vora de plat, 1 orelleta d’escudella.
Ceràmica moderna vidriada de color marró clar:
25 fragments, 9 individus: 3 vores de 3 plats, 1 vora de gibrell, 1 vora de gerra amb vessador,
1 fragment de nansa indeterminada,  3 bases indeterminades16 fragments informes.
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Ceràmica moderna vidriada de color marró fosc:
33 fragments, 7 individus:  1vora de tapadora, 1 nansa d’olla, 1 nansa de tupí, 1 nansa indeter-
minada, 3 vores de gerres petites
Ceràmica vidriada de color verd oliva:
4 fragments, 4 individus: 2 bases indeterminades, 2 fragments informes.
Vidre:
3 fragments corresponents a 2 individus. 1 forma: peu de copa.
Ferro:
2 fragments, 2 individus: 1 clau i 1 indeterminat amb vaga
Material constructiu:
Teula. Mig centenar de fragments. Se’n guarden 3.
Escòria de ferro: 1
Fauna: 1
Numismàtica:
1/4 de croat de Ferran II (1479-1516), de la ceca de Barcelona5

5. CALICÓ, CALICÓ, TRIGO, 1998: 81; CRUSAFONT, 1982: 357. Donat que l’excavació s’ha dut a terme durant el mes
d’agost, queda pendent la identificació i registre de la moneda per part del Gabinet Numismàtic del MNAC fins
al setembre de 2007.
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IX. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC

U.E. 1

Sector: Sondeig A
Definició: Rebliment de nivellament. Color vermellós amb diverses tonalitats segons els

components. Consistència tova, poc compacta. Està format per argila,  punts de
carbó i fragments de maó cuit. Fèrtil

Posició física:
Cobert per: 17
Cobreix: 10
Cronologia: XVII

U.E. 2

Sector: Sondeig B
Definició: Rebliment de nivellament. Color vermellós.  Consistència  dura i compacta. Està

format per argila, alguna pedra petita, punts de carbó, nòdols de calç, fragments de
maó i de teula. Fèrtil

Posició física:
Igual a: 17
Cobert per: 17
Cobreix: 3, 4, 5, 14, 18
Cronologia: Segona meitat segle XX

U.E. 3

Sector: Sondeig B
Definició: Negativa. Tall  de planta rectangular realitzat per a la construcció del dipòsit 5.
Posició física:
Cobert per: 2
Reblert per: 4, 5, 6
Talla: 14
Adossat a: 18
Cronologia:  Segona meitat segle XIX- primera meitat segle XX

U.E.  4

Sector: Sondeig B
Definició: Rebliment d’amortització del  dipòsit 5. Color marró fosc amb diverses tonalitats

segons els components. Consistència tova, poc compacta. Està format per sorra,
matèria orgànica descomposada, argila, materials consytructius de tota mena (totxo,
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rajola...), llauna, plàstic, ceràmica... fèrtil
Posició física:
Cobert per: 2
Cobreix: 6
Rebleix: 3
Adossat a: 5
Cronologia: Segona meitat segle XX

U.E. 5

Sector: Sondeig B
Definició: Dipòsit. Pou cec o fossa sèptica de planta rectangular, parcialment excavada, ja

que el seu límit de ponent es troba més enllà del sondeig realitzat. Està fet amb rajols
de 30 x 15 x 4 cm disposats de cantell , lligat amb morter  i coberta amb volta  del
mateix material.

Posició física:
Cobert per: 2
Rebleix: 3
S’hi adossa: 4, 6
Cronologia: Segona meitat segle XIC-primera meitat segle XX

U.E. 6

Sector: Sondeig B
Definició: Rebliment d’abandonament del dipòsit 5 o  pou cec. Color negrós. Consistència

tova, poc compacta, amb un alt grau d’humutat. Està format per argila, sorra, matèria
orgànica en descomposició i tota manera de material de rebuig, com llauna, plàstic,
roba, cordill, fragments de fuestes, ferros... fèrtil.

Posició física:
Cobert per: 4
Rebleix : 3
Adossat a: 5
Cobreix: 5
Cronologia:  Segona meitat segle XX

U.E. 7

Sector: Sondeig C
Definició: Capa de grava de 2 a 4 cm de gruix que cobreix tots els camins de la masia
Posició física:
Cobreix: 8
S’adossa a: 22
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Cronologia: Finals segle XX-Principis segle XXI

U.E. 8

Sector: Sondeig C
Definició: Rebliment de nivellament  dissposat de forma intencionada per tal d’elevar el nivell

del sòl. Color marró clar. Consistència dura i compacta. Està format per argila,
sorra, grava i fragments de teula.

Posició física:
Cobert per: 7
Cobreix: 9, 11, 23
Adossat a: 22
Cronologia:  Finals segle XX

U.E. 9

Sector: Sondeig C
Definició: Canalització probablement d’aiguües brutes que,  amb orientació nord-sud i feta

amb rajols de 30 x 15 cm lligats amb morter, discorria paral·lela al mur de ponent de
la masoveria, adossat a aquesta.

Posició física:
Cobert per:
Reblert per: 5
Talla: 2
Cronologia: Primera meitat segle XX.  t.a.q. 1941

U.E. 10

Sector: Sondeig C
Definició: Terreny natural
Posició física:
Cobert per: 1, 14
Tallat per: 3, 18, 19, 20, 21
Cronologia:

U.E. 11

Sector: Sondeig C
Definició: Trinxera de fundació de la canalitzacoó 9, orientada de nord a sud i de 40 cm

d’amplada.
Posició física:
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Cobert per: 8
Reblert per: 9
Talla: 23, 24
Adossat a: 22
Cronologia:  Primera meitat segle XX. T.a.q. 1941.

U.E. 12

Sector: Sondeig C
Definició: Rebliment de nivellament de la zona de ponent de la masia, a l’altura del camí, Color

marró clar amb diverses tonalitats segons els components. Consistència extrema
dament dura i compacta. Està format per còdols, graves i sorres, a manera de
conglomerat. Estèril.

Posició física:
Igual a: 23
Cobert per: 8
Tallat per: 11
Cobreix: 24
Adossat a: 22
Cronologia:  Primera meitat del segle XX

U.E. 14

Sector: Sondeig B
Definició: Rebliment de nivellament. Color vermellós. Consistència dura i compacta. Està

format per argila, nòduls de calç, punts de carbó i alguna graveta. Fèrtil
Posició física:
Igual a: 1
Cobert per: 2
Cobreix: 10
Tallat per: 3, 18
Cronologia: Segle XVII

U.E. 15

Sector: Sondeig A i B
Definició: Paviment de formigó de prop de 15 cm de gruix, extret abans d’iniciar la intervenció

arqueològica. Ocupava l’àmbit de les cavalleriesses i s’adossava a tots els seus
murs.
Posició física:
Conreix: 16
Adossat a: 20, 21
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Cronologia:  C. 1961

U.E. 16

Sector: Sondeig A i B
Definició: Capa de morter de calç, de preparació per a la col·locació del  paviment de formigó

15. extreta abans d’iniciar la intervenció arqueològica. Ocupava l’àmbit de les
cavalleriesses i s’adossava a tots els seus murs.

Posició física:
Cobert per: 15
Cobreix: 17
Adossat a: 20, 21
Cronologia: C. 1961

U.E. 17

Sector: Sondeig A i B
Definició: Rebliment de nivellament disposat a la zona nord de la masia, probablement per tal

de preparar el terreny per a la construcció de la casa situada a tramuntana. Color
marró clar amb tonalitats vermellóses. Consistència dura i compacta. Està format
per argila, sorra, humus i fragments de rajols i teules. Va ser excavar abans d’iniciar
l’excavació arqueològica però documentat fotogràficament. Ocupava tot l’ambit de
les cavallerisses i s’adossava a tots els seus murs.

Posició física:
Cobert per: 16
Cobreix: 1, 2
Talla: 20, 21
Cronologia:  Primera meitat del segle XX

U.E. 18

Sector: Sondeig A i B
Definició: Mur amb orientació est-oest, bastit per mitjà d’un encofrat perdut, documentat al

sud-oest del solar, amb una amplada de 70 cm i una longitud de 5 m. Probablement
es tracta del sòcol s’un mur de tàpia.En gran part havia quedat ja al descobert
abans d’iniciar la intervenció arqueològica.

Posició física:
Cobert per: 2, 17
Solidari de: 19
Talla: 14
Cronologia: T.p.q. 1630



Memòria de la intervenció arqueològica realitzada a ca n’Ustrell ( Sabadell, Vallès Occidental) 37

U.E. 19

Sector: Sondeig A i B
Definició: Mur amb orientació nord-sud, bastit per mitjà d’un encofrat perdut, documentat al

sud-oest del solar, amb una amplada de 70 cm i una longitud de 40 cm. Probablement
es tracta del sòcol s’un mur de tàpia corresponent al barri de la masia. Havia quedat
ja al descobert abans de l’inici de la intervenció arqueològica.

Posició física:
Solidari de: 18
Cronologia:  T.p.q. 1600

U.E. 20

Sector: Sondeig A i B
Definició: Façana nord de la masia i limit de migdia del solar objecte d’intervenció arqueològica.

Mur de tàpia amb orientació est-oest,  fet amb argila disposada en tongades de 12
a 16 cm alternades amb capes de morter de calç de menys de mig cm de gruix.
Molt malmès pel pas de regates per a diverses instal·lacions.

Posició física:
Recolza en: 18
S’hi adossa: 15
Cronologia:  T.p.q. 1600

U.E. 21

Sector: Sondeig A i B
Definició: Mur amb orientació est-oest que tanca, a tramuntana la masovería construïda

probablement en el decurs del segle XVIII. Està format per pedra i còdol de mida
petita i mittjana unit amb morter de calç.

Posició física:
Solidari de: 22
S’hi adossa: 15, 16
Cronologia:  Segle XVIII

U.E. 22

Sector: Sondeig C
Definició: Pilar que juntament amb altres quatre estructures similars hauria tancat a ponent una

construcció destinada probablement al bestiar abans d’habilitar-la com a masoveria.
S’hi adossaven sengles envans que van ser enderrocats abans de l’inici de la inter-
venció arqueològica, corresponents a les obres esmentades per al condicionament
d’aquest annex com a casa de masovers.

Posició física:
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Recolza en: 19?
S’hi adossa: 7, 8, 9
Cronologia:

U.E. 23

Sector: Sondeig C
Definició: Rebliment de nivellament. Color marró clar amb tonalitats grogues i vermelles segons

els components. Consistència extremadament dura i compacta. Està format per
sorra i còdols a manera de conglomerat.

Posició física:
Cobert per: 5
Tallat per: 11
Cobreix: 24
Cronologia:  Segle XX

U.E. 24

Sector: Sondeig C
Definició: Capeta de gravetes molt fines, probablement diposades per a un bon drenatge del

camí d’accés a la masia quan se’n va nivellar el sol. Color gris. Consistència tova,
poc compacta. Està dormat per sorra i gravetes.

Posició física:
Cobert per: 23
Cobreix: 25
Tallat per: 11
Cronologia:  Segle XX

U.E. 25

Sector: Sondeig C
Definició: Rebliment de nivellament. Color marró clar amb tonalitats grogues i vermelles segons

els components. Consistència extremadament dura i compacta. Està format per
sorra i còdols a manera de conglomerat. Es tracta, juntament amb les unitats 23 i
27, de capes alternades de còdols conglomerats amb les gravetes 24 i 26

Posició física:
Cobert per: 24
Cobreix: 26
Adossat a: 22
Cronologia:  Segle XX
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U.E. 26

Sector: Sondeig c
Definició: Capeta de gravetes molt fines, probablement diposades per a un bon drenatge del

camí d’accés a la masia quan se’n va nivellar el sol. Color gris. Consistència tova,
poc compacta. Està dormat per sorra i gravetes. Es tracta, juntament amb la unitat
24, de fines capes de graves alternades amb rebliments de còdols compactats (23,
25 i 27), per a nivellar el sòl.

Posició física:
Cobert per: 24
Cobreix: 27
Adossat a: 22
Cronologia:  Segle XX

U.E. 27

Sector: Sondeig C
Definició: Rebliment de nivellament. Color marró clar amb tonalitats grogues i vermelles segons

els components. Consistència extremadament dura i compacta. Està format per
sorra i còdols a manera de conglomerat. Es tracta, juntament amb les unitats 23 i
27, de capes alternades de còdols conglomerats amb les gravetes 24 i 26

Posició física:
Cobert per: 26
Adossat a: 22
Cronologia:  Segle XX
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X. PLÀNOLS

1. Emplaçament de la masia dins la finca de ca n’Ustrell i en relació a la carretera de Matadepera.
Escala 1/500
2. Planta de la masia amb indicació de les zones pendents de condicionament Escala 1/100
3. Planta dels dondeigs realitzats. Escala 1/100
4. Seccions dels sondeigs A, B i C. Escala 1/50

Juntament amb aquesta memòria s’entrega un CD amb la memòria en format PDF i els plànols, tant
en format JPG com en  DWG.


	ÍNDEX
	FITXA TÈCNICA
	I. SITUACIÓ DE LA MASIA ( plànol 1)
	II. DESCRIPCIÓ DE LA MASIA (plànol 2)
	III. NOTÍCIA HISTÒRICA
	IV. ANTECEDENTS
	V. ABAST DE LES OBRES, OBJECTIUS I MÈTODE DE LA INTERVENCIÓ
	VI. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS (plànol 4)
	VII CONCLUSIONS
	VIII. BIBLIOGRAFIA
	IX. INVENTARI DEL MATERIAL
	IX. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC
	X. PLÀNOLS



