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1.-SITUACIÓ HITÒRICA I GEOGRÀFICA GENERAL
Pontons és el poble més alt de l´Alt Penedès, a 632 m d´altitud. La fesomia accidentada que
ofereix el seu paisatge, amb cingleres i penya-segats, trenca una mica l´estampa de vinyes
pròpia dels pobles penedesencs i acosta més a la imatge d´un indret de muntanya. Les
principals serres són les d’Ancosa, de Puigfred i el Fonoll, formades per calcàries
neocretàcies. Pontons està situat al límit nord-oriental de l´Alt Penedès, llindant amb els
termes de la Llacuna, Querol, Aiguamúrcia, Montmell i Torrelles de Foix. Es troba al límit
amb Anoia i amb l’Alt Camp amb una extensió de 25,86 km 2. El puig de les Solanes (914 m),
el del Fonoll (794 m) i el del Pany (712 m) es compten entre els pics més alts de la comarca.
Tot i els incendis soferts fa uns anys, la major part del terme continua sent ocupada pel bosc
(carrascar originari, pi blanc dominant). L´economia està basada en l´activitat agrària i en
l´estiueig. Només 324 ha (12’5%) són terres conreades, majoritàriament en règim de secà:
cereals (50%) i vinya (31%); la resta és dedicada a regadius i fruiters (patates, pomeres,
presseguers). Les garrigues i el bosc ocupen la major part del terme; s’observa el retrocés de
les cupulíferes en benefici del pi blanc, que ho envaeix tot. Algunes alberedes voregen la riera
i amenitzen el paisatge.
Antigament hi eren explotades unes mines (galena, blenda, cerusita i calamina). S’intentà de
renovellar l’explotació d’aquestes mines antigues al començament de l’actual segle. A
l’engorjament de la riera de Pontons, aigua avall de Sant Salvador, entremig dels estrats
triàsics, s’han trobat venes metal·líferes que contenen galena (sulfur de plom), blenda (sulfur
de zinc), cerusita (carbonat de plom) i calamina (sílico-carbonat de zinc). Algunes mines
obertes durant els anys de la Primera Guerra Mundial (1914-18) es van abandonar al cap d’un
temps per motius d’economia.

La població del terme és molt migrada. Assolí el seu màxim demogràfic el 1860 amb 534
habitants. Des d’aleshores ha anat minvant progressivament i d’una manera més accentuada a
partir del 1940. El 1900 hi havia 512 habitants, el 1930 n’hi havia 445, 409 el 1940, 313 el
1960, 208 el 1975 i 212 el 1981. Corresponen 8,7 habitants per km2 el 1979. Segons cens de
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1981, la població actual és de 95 h aglutinats i 67 disseminats. En època de vacances la
població arriba fins al miler d´habitants. Hi ha colònies de vacances. El poble és drenat per la
riera de Pontons i el riu Foix. Els Sovals i Cal Ponç són dos dels veïnats de Pontons.
La Serra d’Ancosa, a septentrió, és la serra principal de la llarga línia de relleu que, des de
Montagut 962 m alt) i el puig de Formigosa (995 m alt), arriba fins a la serra de Puigfred (728
m alt), amb una orientació general NE a SW, als límits entre l’Alt Penedès, l’Alt Camp i
l’Anoia. A la part final, la serra d’Ancosa té un llarg contrafort a cada costat: per l’Anoia, la
serra de Feixes, i, pel Penedès, la serra de Font-rubí. El punt culminant d’aquesta serra es
troba a 944 m d’altitud. Separa les valls de Miralles i de la Llacuna de la plana del Penedès.

El castell de Pontons

Una referència al castell de Pontons, situat dalt del puig del Fonoll, en un document medieval
de l´any 996 certifica l´estructuració del terme al final del s.X. El 1271 el castell de Pontons
va anar a parar a mans de l´infant Pere, fill de Jaume I, que el vengué al monestir de Santes
Creus. L'estructuració del terme es va verificar en les darreres dècades del segle X, com ho
demostra la referència al Castell de Ponts feta en un document datat l'any 996. El 1066 el
castell i el terme foren adquirits pels comtes de Barcelona, Ramon Berenguer I i Almodis, a
Guitart Guillem per 300 mancusos. L’any següent fou encomanat a la família Òdena, que el
posseí fins al segle XIII (l’alt domini fou cedit, però, al s. XII, als Castellvell). El 1115 la
invasió almoràvit assolà el terme. Per testament de Guillem Ramon d'Òdena de l'any 1271, el
Castell de Pontons va anar a parar a mans de l'infant Pere, fill del rei Jaume I, que el vengué al
monestir de Santes Creus en qualitat de marmessor. El 1365 el monestir comprà al rei el mig i
mer imperi de Creus fins que foren decretades les lleis desamortitzadores del segle passat. El
1260 Guillem d'Òdena vengué el monestir al Mas de la Rimbalda, l'any 1273 al Mas Farreres i
l'any 1280 al Mas de Peralta. Per decret donat a Lleida l'any 1297, el rei manava que ningú no
impedís al monestir d'operar a les muntanyes de l'estat especialment en el terme de Pontons,
en l'extracció de mineral per obtenir plom. Aquesta concessió és feta a perpetuïtat. Pontons
gaudia per concessió del mateix Jaume II del dret de tenir mercat el dimarts.
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L'església parroquial de Santa Magdalena

L'església parroquial de Santa Magdalena és mencionada per primera vegada l'any 1138 en la
donació feta per Ramon Guillem d'Òdena, si bé aleshores era dedicada a Santa Maria i era
sufragània de Sant Joan de la Muntanya. Durant el segle XIV el nucli fortificat de Pontons
adquirí una notable preponderància sobre els altres nuclis de poblament del terme, per la qual
cosa dins aquell mateix segle la parròquia fou tralladada a Santa Magdalena, que mentrestant
havia canviat d'adjudicació. Dins l'església de Santa Magdalena es conserva una interessant
pica baptismal d'immersió, probablement procedent de l'església de Sant Joan i traslladada a
aquesta església en ser-li traspassada la qualitat de parroquial.
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2.-CONTEXT GEOLÒGIC

Geològicament, el terme de Pontons es pot dividir, a grans trets, en dos sectors: un que agafa
la part N i NO, on predominen les argiles arenoses rogenques amb vetes de guix i que en els
punts més alts són substituïdes per calcària marmòria de l'eocè. L'altre que ocupa la restant
superfície del terme, on es troben calcàries argiloses triàsiques de l'estatge Muschlkalk. El
dipòsit de fòssils més interessant localitzat en el terme es troba en les proximitats del Mas
Fonoll, amb fauna del Kemper superior. Els orígens del poblament del terme, cal cercar-los en
el període anomenat neolític antic, o sigui vers 4000 anys aC En diferents punts del terme s'ha
trobat algunes eines de sílex i diverses destrals de basalt i diorita.
Aquests materials de finals del triàsic (materials
argilosos amb guixos) ens indiquen un mar
d'aigües somes, que s'evaporen amb facilitat.
Això ens mostra que el nivell marí anava
oscil·lant i canviava la profunditat, ara més
profund ara menys; el mar tot d'una entrava dins
del continent i tot d'una sortia. El continent i el
mar sembla que no coincidien en la situació
actual, és a dir, cap a l'oest continent i cap a l'est
oceà.
Els materials més antics de Catalunya que podem
veure de forma abundant són els del període, o millor de l'eó, paleozoic (també s'anomena era
primària). Al Penedès estricte, de paleozoic només en trobem a les voreres de la comarca, a la
base del massís del Garraf i en una zona propera a Sant Quintí de Mediona, la Pobla de
Claramunt i Piera (de la serra d'Ancosa i de la Llacuna i els seus contraforts).
Passa el mateix amb els materials de l'eó mesozoic (era secundària), que a les planes del
Penedès quasi no n'hi ha, però que trobem en abundància a les voreres de la nostra comarca,
del que s'anomena el Gran Penedès, i en aquest cas molta quantitat de diversos materials,
preferentment carbonatats i calcaris (Garraf, serra d'Ancosa i Albinyana)
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Del cenozoic (eres terciària i quaternària) cal dir que és el període de temps més representat,
en el qual trobem més informació i on s'assenten els camps i pobles de la plana penedesenca.
Les vinyes del Penedès són cultivades en terrenys amb més o menys argila, sorra i pedres.
Aquests material és la pell de tots els anteriors, és del quaternari. Aquest material és el més
recent i es produeix per acumulació dels residus per desgast dels anteriors materials. També hi
ha materials típics del dit període quaternari, com alguns travertins (roques calcàries lacustres)
que s'han format en llacs i fonts. Aquests travertins sempre s'han apreciat per a la construcció,
d'aquí el seu interès.
La pell humana és relativament prima, el mateix passa amb els materials quaternaris que són
la cobertura que comentem; aquesta és fina i per això de tant en tant entre aquesta primor i el
desgast dels torrents i rieres, surten els materials de la base, els d'algun període del terciari.

Mapa geològic i esquemàtic del Penedès segons Josep Olivella i Jané
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Mapa dels principals relleus i estructures geològiques del Penedès segons Josep Olivella i Jané
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3.-SITUACIÓ DEL JACIMENT

Per anar fins al jaciment de les de les Hortes de Cal Ponç, cal agafar el camí que passa pel
costat de l’església parroquial de Santa Magdalena de Pontons, a l’esquerra de la riera dalt
d’un cingle que domina el poble. Cal seguir una pista esfaltada que marxa en direcció nord
fins al nucli de Cal Llop, Cal Tiano. Aquesta carretera mena al Mas de Pontons. Aviat
trobarem el veïnat dels Solvals, quadra del terme de Pontons situada en un altiplà a uns 640
metres d’altitud, al sud de Maspontons, prop de la font del Soval, que aboca al torrent del
Soval, que baixa pel puig de Carbons. El jaciment es troba a uns cinc-cents metres al nordest
de l’agruapació de masies anomenat Soval de Dalt, Soval de Baix i Can Ponç i els Sovals. Per
arribar-hi cal passar aquest veïnat dels Sovals seguint el camí en direcció al Mas de Pontons
fins arribar a la cruïlla de les masies Can Ponç de Puig, a la dreta del camí, i Corral Nou, a
l’esquerra. En aquest encreuament cal agafar el caminoi de l’esquerra que mena a la Casa
Corral Nou. Al cap d’uns dos-cents metres de pista arribarem a les proximitats de la casa
Corral Nou.

Els forns ibèrics es troben en la llenca de terra que queda a l’esquerra del Corral Nou, entre el
camí que continua vorejant la casa fins a la Font de la Teula i un extens camp de vinya que
llinda amb la carretera del Mas de Pontons. Els forns excavats fins al moment s’ubiquen just
sota el camí forestal que passa per aquesta zona i el límit del camp de vinya, a l’indret per on
passa la canalització moderna que condueix l’aigua d’una petita presa que aplega l’aigua
d’aquesta zona fins a una dipòsit que es troba uns metres més avall, vora el camí que mena a
la casa Corral Nou.

Les coordenades UTM són UTM X 3779

UTM Y 4587,5, segons planimetria Mapa

topogràfic de Catalunya 1:5 000. Versió 2.0. 2006 (Can Ponç i els Sovals 419-2-4 (274-124))
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Corral Nou / Les
Hortes de Cal Pons
(Pontons)

Comarca de L’ALT PENEDÈS

MAPA COMARCAL DE CATALUNYA ALT PENEDÈS - 03
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Consell Comarcal de l’Alt Penedès - Institut Cartogràfic de Catalunya. Edició. març de 1994.

Tot aquest terreny és una costa d’antics bancals abandonats emmarcarcada entre les fonts de la
Teula i la font Cuitora. A l’esquena del jaciment, en direcció nordoest i nord, tenim les
estribacions d’una serra que s’alça progressivament fins als vuit-cents metres. El jaciment
constitueix la capçalera d’algunes rases que desaigüen al torrent de Can Ponç, tributàri del
Foix.

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. Versió 2.0. 2006 (Can Ponç i els Sovals 419-2-4 (274124))
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Mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000. Versió 2.0. 2006 (Can Ponç i els Sovals 419-2-4 (274124))

Ortofotomapa de Catalunya 1:5 000. Versió 4.0. Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC),
2006. Can Ponç i els Sovals 419-2-4 (274-124)
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En l’ampliació de la foto següent es pot apreciar la ubicació del jaciments. Els forns queden
enquadrats entre la casa anomenada Corral Nou, la Font de la Teula, la Font Cuitora i un camp
plantat de vinya. Concretament els cinc forns estan disposats en bateria a l’extrem del camp de
vinya, damunt l’actual canalització de les aigües que baixen de la petita presa.
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4.- METODOLOGIA D’EXCAVACIÓ

En primer lloc es delimità l’estructura, ja sigui en superfície o bé en la secció del tal·lus, que
es distingia per la diferent coloració i textura de la terra, i pel material present. L’excavació va
seguir el pla horitzontal, tenint en compte tot el que podia assenyalar l’existència de nivells
interns d’abocament -diferències de sediment, acumulacions de material, etc-. L’excavació es
va portar a terme a partir del nivell detectat, invertint el procés de reompliment. La informació
recollida (material arqueològic, nivells identificats, canvis de coloració...) va ser documentada
gràficament a escala 1:10 en fulls de paper mil.limetrat.

Es va seguir una excavació en quadrícula a partir de dos eixos perpendiculars, que
proporcionaven les respectives seccions. A continuació s’excavà seguint les diferents unitats
estratigràfiques (delimitades segons el color, la textura, l’aparició o no de material, etc)
utilitzant el sistema Harris (Harris 1991). Es va omplir una fitxa de descripció per a cada
unitat. El material present es va recollir per talles, assenyalant el quadre o la zona, i es va
coordenar en planta el més significatiu.. Es van prendre mostres de terra d’alguns dels nivells,
sobretot els més cendrosos, per anàlisis diverses.

Alhora, les diferents fases d’excavació varen quedar enregistrades també fotogràficament (en
diapositiva de color). En cada imatge apareix una pissarra amb el nom del jaciment,
l’estructura de què es tracta, el nivell o detall específic i, finalment, la data. També hi apareix
una barra amb escala gràfica que, a més de donar una idea de les dimensions, marca
l’orientació nord de l’estructura, útil per referenciar-la dins el jaciment.
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5.-FITXES ANALÍTIQUES, PLANIMETRIA.

S’ha utilitzat una fitxa descriptiva per a determinar cadascuna de les estructures. A més,
juntament amb la fitxa s’hi ha afegit la planimetria i la documentació fotogràfica de
referència. Hem utilitzat aquest tipus de fitxa perquè creiem que recull d’una manera prou
explícita tota la informació que apareix en els treballs de camp i permet un apropament directe
a la dinàmica pròpia de l’estructura, oferint alhora una idea global del jaciment.
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6.-TIPOLOGIA FORNS
En total han aparegut 5 estructures que han estat classificades segons la tipologia de Duhamel
(P. Duhamel, Les fours de potiers, Les Dossiers de l’Archeologie, 1978-79, pàgs. 5-66) 1A i
1B, corresponents a forns amb cambra de combustió de planta circular o el·líptica amb pilastra
central i amb mur axial. Aquesta classificació es correspon als tipus 1 i 2 de Fletcher (D.
Fletcher, 1965, Tipología de hornos cerámicos romanos de España, Archivo Español de
Arqueología 38, Madrid, 170-174), als tipus 1a i 1b de N. Cuomo di Caprio (N. Cuomo di
Caprio, “Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e laterizi nell’ area italiana”
Sibrium, 11, 1972, pp. 371-474), als tipus 1a i 1b de Le Ny (F. Le Ny, 1988 Les fours de
tuiliers gallo-romains. Méthodologie. Étude techologique, typologique et statistique.
Chronologie, Documents d’Archéologie Française 12, Paris), als tipus B5 i B7 de la
classificació de Broncano i Coll ( J. Coll Conesa, “El horno ibérico de Alcalá del Júcar” a
Revista de Arqueología, nº80, Madrid, 1987, pp.16-24).

Les classificacions dels forns es fan normalment seguint la forma de la seva planta, ja sigui
rodona, quadrada, ovalada, etc i també segons la solució emprada per a sostenir la graella de
separació de les dues cambres. Per a la península ibèrica tradicionalment només s’ha disposat
de la tipologia de Fletcher, avui dia superada. Els estudis més recents han posat èmfasi en els
aspectes estructurals i tècnics, davant només la descripció de la cambra de foc.

Cambra de combustió de planta circular o
el·líptica de pilastra central. Forn 1
Hortes de cal Pons.

Cambra de combustió de planta circular o
el·líptica de mur radial o axial. Forn 2-3-4
Hortes de cal Pons.
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Posar ordre en la tipologia de les estructures fornàries no és una tasca fàcil. Els
particularismes i el fet que les classificacions que ara estan vigents no aportin clares solucions
cronològiques desanima en el camí d’avançar en aquest camp.

Respecte al forn obert, el forn tancat ja suposa una gran millora tècnica que permetrà una
menor dispersió de la calor. Els forns usats a l’antiguitat són de funcionament intermitent i de
flama directa. Per funcionament intermitent s’entén que hi ha un interval de temps entre una
cuita i la successiva, que permetrà la càrrega i descàrrega del forn. De flama directa perquè el
producte de la combustió, sigui el que sigui, gas, fum, cendres, circula lliurement per dins el
forn en contacte directe amb els productes a coure, cosa que no vol dir que el foc estigui en
contacte directe amb la càrrega del forn, perquè podem tenir les dues cambres netament
separades per una graella de separació.
Els forns poden ser verticals o horitzontals, segons l’itinerari del tiratge, segons com sigui la
circulació del combustible. En ambdós casos el tiratge es produeix per via natural, com a
conseqüència de la diferència de pressió entre l’interior del forn, de temperatura elevada, i
l’ambient exterior, de temperatura inferior. En els forns de ceràmica no s’ha de recórrer a
mitjans mecànics per forçar el tiratge, com en els forns metal·lúrgics on s’usaven ventalls.

Els forns verticals són els usats en època ibèrica. Els forns horitzontals, de major superioritat
tècnica, no són coneguts a occident durant l’antiguitat. Part de l’explicació de per què s’usen
comunment els forns verticals a occident pot venir donada pel fet que a la Mediterrània no
abunden les argiles caolines, que necessiten temperatures de cocció per sobre dels 1000º,
mentre que sí que abunden les argiles no pures, que no requereixen una temperatura tan
elevada i tendeixen a fondre al voltant des 1000º.

A grans trets un forn vertical és una construcció feta de dues parts, una inferior o cambra de
combustió i una superior o cambra de cocció. La calor es propaga per convecció i per
conducció, gràcies sobretot als corrents gasosos calents que tendeixen a buscar la sortida
superior, coent a la vegada les peces ceràmiques.
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L’ús d’un forn no deuria durar molt de temps, la seva duració és limitada, atès que el fumat
que genera la cocció de les peces ceràmiques deteriora el forns. Aleshores s’abandonen i se
substitueixen per altres de nous, d’escàs cost, per evitar el risc d’obtenir peces defectuoses. És
doncs el forn una construcció ordinària. Les dilatacions i contraccions a què està sotmesa
l’estructura fa que siguin habituals les reparacions.

La cambra inferior sol anar enterrada, almenys en part, per assolir un bon aïllament tèrmic.
Sovint està provista d’un corredor o praefurnium. Aquest corredor pot tenir diferents
llargàries. Quan és molt curt no deixa de ser sinó una boca d’accés a la cambra de combustió.
Quan és llarg és un corredor en el sentit literal de la paraula amb una funció clara i delimitada,
millorar el control del foc i el tiratge i debilitar l’explosió de la flama. Després de la
purificació del flux d’aire calent, aquest entra al laboratori, circula per entra la càrrega i surt
pels orificis superiors o xemeneies. La regulació del foc és pot fer a més a més amb
l’obturació de part dels orificis superiors o de part dels orificis de la graella.

El bon control del foc aconsella a fer-lo a la zona del corredor o boca d’alimentació i no
directament a la cambra de combustió. D’aquesta manera s’aconsegueix repartir més
homogèniament 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 es desitjable que entri al
laboratori, romanent a la cambra de combustió. Per una altra banda esmorteeix els cops del
foc i les diferències de temperatura.
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Com a regles o normes generals l’apilament dels productes a coure ha de facilitar la circulació
dels gasos que es produeixen durant el processos de cocció per assegurar una cocció perfecta.
Era típic a l’antiguitat apilar els atuells, vasos o plats de forma oberta i petites dimensions
solia apilar-los en columna, una peça dins de l’altra. Per això moltes vegades durant la cuita es
produïa una marca a la zona de contacte de les peces, al fons de cada peça, com a resultat
d’una cuita insuficient.

Segons A. Winter (Adam Winter, Die Antike Glanztonkeramik, Mainz, 1978)

1.-Entrada de càrrega o boca
2.-Tapa (placa de pedra arenosa o volcànica, tova)
3.-Coll de càrrega, corredor
4.-Llar, on crema el foc
5.-Cambra de foc o infern
6.-Pilar troncocònic o muret
7.-Graella
8.-Pas del foc o forats de la graella
9.-Cambra de cocció, obra de mamposteria exterior
10.-Interior de la cambra de cocció
13.-Peces per coure
14.-Coberta intermitja (estabilitzador de la temperatura)
15.-Obertura tapiada amb obra
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16.-Zona de concentració de fums
17.-Volta
18.-Orifici de sortida de fums o xemeneia
19-20.-Punt de medició o control de la temperatura, miretes

Els forns del jaciment de les Hortes de cal Pons presenten aquest alçat. El forn 1 té un suport
de graella de pilar central i la resta de forns, el 2,3 i 4 presenten un mur axial.

Alçats segons la tipologia de N. Cuomo di Caprio, “Proposta di classificazione delle fornaci per ceramica e
laterizi nell’ area italiana” Sibrium, 11, 1972, pp. 371-474

El forn I/a A pilastro centrale correspon al forn 1 de les Hortes de cal Pons, amb cambra de
combustió de planta circular o el·líptica de pilastra central. El forn II/ a A muretto assiale
correspon als forns 2-3-4 d’Hortes de cal Pons amb cambra de combustió de planta circular o
el·líptica de mur radial o axial.
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7.-RESULTATS DE LA INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA

FORN-1 (FR1)
SITUACIÓ
Forn situat entre els fets FR2 i FR3, orientat cap a nord i que ocupa els quadres B5, B6, C5,
C6 i C7 de la quadrícula general.

MIDES
Llargada: 190 cm max.
Amplada: 107 cm max.
Profunditat: 120 cm max

TIPOLOGIA
Forn de ceràmica tipus 1A (Duhamel 1974).

DESCRIPCIÓ
Forn consistent en una estructura de planta circular de tiratge vertical i doble cambra, la
inferior de combustió i la superior de cocció, separades per una graella sostinguda per una
columna central.
De l'estructura se'n conserva menys de la meitat degut al rebaix del marge on està situat. S’han
localitzat part de la graella (UE 15) i de la paret de la volta de la cambra de cocció (UE 14). A
la graella s’han documentat les toveres que comuniquen amb la cambra de foc. Aquesta
graella feia entre 11/15 cm de gruix i estava sobreposada a una graella anterior, conservada
parcialment en les zones perimetrals, d'uns 7 cm de gruix. Així tenim que en les zones on es
conserven les dues graelles sobreposades les toveres obertes arriben a tenir 26 de llarg. Les
quatre toveres perimetrals tenen una secció corba, mentre que les tres centrals la tenen recta.
Totes elles oscil·len entre els 7 i 12 cm de diàmetre. A la part sud-est de la graella hi trobem
una cassoleta de 9 cm de diàmetre, amb una utilitat desconeguda.
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La cambra de foc (UE 86) estava excavada en el subsòl del marge, deixant una columna
central de secció circular que aguantava la graella. Aquesta cambra conservava 157 cm de
llargada, 85 cm d'amplada i 110 cm d'alçada.
S’inicià l’excavació d’aquest forn treient la capa vegetal, UE 1, d’un gruix variable entre 20 i
4 cm. Aquesta primera neteja afectava 4 quadres de la quadricula general A5, A6, B5 i B6.
Presentava una clara inclinació cap el sud, on estava situat el talús, amb 20 cm de diferència
de cota respecte al nord. La capa vegetal de color marró fosc ja presentvaa argiles grumolloses
més clares que senyalaven les primeres restes de rubefacció. Sota el superficial ha havia una
segona capa d’abandonament, UE 2, d’uns 20 cm de gruix i també inclinada cap el sud. Era
un estrat d’estructura heterogènia i color marró fosc de textura argilosa d’aspecte solt i
grumollós amb restes de rubefacció i presència de blocs petits.

Un cop rebaixat aquest segon nivell es va arribar al subsòl en els quadres A5 i A6 i es va
continuar treient capes d’abandonament a la resta de quadres oberts. Aquest tercer nivell de
rebliment, UE 3, inclinat cap el sud amb uns 21 cm de gruix, és un estrat heterogeni que conté
elements de l’enderroc del forn, paret i volta, a més de la presència de pedres, sobretot al
costat oest. Sota aquest tercer estrat apareixia un nivell d’argiles cuites grogues, vermelles i
taronges barrejades amb blocs, UE 7, d’uns 9 cm de gruix, que descansaven directament
sobre el subsòl rubefactat de darrera la paret del forn (UE 14).

Després de trobar el límit nord del forn es continuà la neteja, cap el sud, dels quadres B7, C5,
C6 i C7, amb l’objectiu de localitzar la resta de la paret de la cambra del forn. La capa vegetal
d’aquesta zona sud, UE 13, tenia un gruix variable entre 10 i 5 cm i era equivalent al
superficial UE1. Cal remarcar l’escassetat de material ceràmic en els estrats superficials i en
els d’abandonament, bàsicament informes de ceràmica comuna ibèrica. Sota el superficial
apareixen la paret del forn (UE 14) i les restes de la graella (UE 15). Les restes de paret
conservades corresponien a la cambra de cocció, conservaven poca alçada, aproximadament
20 cm, i estaven construïdes amb plaques d’argiles instal·lades i cuites in situ. Observem
diferents làmines sobreposades, que en alguns trams estaven bufades, fet que pot indicar les
diferents reparacions d’esquerdes que havia anat patint el forn. Pel que fa a la graella, aquesta
sols conserva la meitat del seu diàmetre: 180 cm de llarg per 70 cm d’ample. Originàriament,
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era de planta circular i presentava les toveres distribuïdes arbitràriament, algunes de les quals
encara conservaven les pedres que obstruïen el pas de les flames.

Ja excavades les restes de la cambra de cocció, es passà a delimitar la cambra de combustió
(UE 86), conservada sota la graella. El primer pas va ser netejar el talús que farcia l’exterior
de la cambra de foc. Aquest farcit, UE 18, ocupa el sud dels quadres C5 i C6, i és un sediment
de textura flonja, heterogènia, de color marró fosc amb restes de carbons, argiles, blocs i
fragments ceràmics. Cal destacar que en aquest estrat és va trobar una agulla de bronze.
Volem recordar que l’excavació de les cambres de foc, de dos dels forns principals, va ser una
mica costosa degut a la morfologia del terreny. Cal recordar que el talús que va destruir
parcialment els forns va ser obert per desviar el curs d’un rierol. Aquest curs d’aigua passava
arran de les estructures, humitejant constantment els estrats de farciment de les cambres de
foc, el sòl de les quals anava per sota el nivell del rierol.

Dins la cambra de foc, excavada en el subsòl i sostinguda amb una columna central, es varen
localitzar 7 nivells de reompliment. La primera capa general excavada, UE 22, és de textura
flonja, de color marró fosc i amb molt poca presència de ceràmica i té una potència màxima
de 65 cm. Aquest estrat sembla format per terres dipositades en el moment de destrucció
parcial del forn que va deixar la cambra oberta. La segona capa, UE 23, ocupa la part central
de la cambra de foc conservada. Està formada per fragments d’argila cuita provinents de
l’enderroc de la graella i la columna central, també en època moderna. El tercer nivell de
reompliment, UE 28, és una capa heterogènia de color marró fosc amb taques grogues,
taronges i vermelloses, formada per argiles grumolloses i alguns carbons molt petits i moltes
pedres. Presenta una potència màxima de 45cm, i també ocupa la part central de la cambra de
combustió. La presència de carbons es fa més freqüent quan més avall anem dins la cambra de
foc. S’observa també un augment de presència de ceràmica a mesura que es va baixant.
Comencen a aparèixer formes associables a grans contenidors. El quart nivell, UE 44, ocupa
la mateixa extensió que la capa 28. És una capa fina d’uns aproximadament 5 cm de gruix per
sota del nivell de pedres del farcit anterior. Presenta una textura argilosa amb nòduls calcaris i
grumolls de color marró clar i ataronjat amb presència de carbons i argiles cuites. La
cinquena capa és un farcit general, UE 46, de 19 cm de potència màxima i formada per argiles
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de color marró clar amb gran concentració de nòduls compactats, possiblement de la paret
caiguda. Cal destacar la presència de fragments ceràmics de pasta reduïda no gaire freqüents,
ja que la major part de ceràmica comuna trobada al jaciment és de pastes oxidades. Sota
aquest nivell va aparèixer una capa fina i compacta, de 10 cm, de terra groga rubefactada, UE
48, que semblava el terra del fons. Però aquests fons segurament va patir més d’una
remodelació, fet que explicaria que per sota de la capa UE 48 aparegués un altre terra amb
aspecte cendrós, UE 54, que lligava amb les parets. Aquest sòl es veia més clar al costat est, a
l’oest sols en quedaven unes petites bossades.

DESCRIPCIÓ DE MATERIAL
En el conjunt d’estrats que farcien aquest primer forn s’han recollit un total de 510 peces. De
tot aquest material arqueològic, els fragments ceràmics són els més abundants i cal destacar
una agulla de bronze, que actualment està restaurada. Aquest material està distribuït entre 15
estrats. Els nivells superficials: UE 1, UE2, EU3, UE 13, capes de farciment de la cambra de
cocció UE 7 i els nivells de farciment de la cambra de foc o de combustió: UE 18, UE 22,
UE23, EU 44, UE 46, UE 48.

UE 1 (SUP). conté 44 fragments informes de ceràmica comuna ibèrica oxidada.
UE 2. 6 informes de ceràmica comuna ibèrica oxidada..
UE 3. 5 informes de ceràmica comuna ibèrica oxidada un d’ells amb acanalats i 1 fragment
d’argila cuita amb impremtes digitals. Aquestes peces serien separadors de peces dins la
cambra de combustió per evitar que es tombessin o s’enganxessin.
UE 7. conté 70 fragments ceràmics i 1 fragment d’argila cuita provenint de la graella o la
paret del forn. Els fragments ceràmics són tots de comuna ibèrica de pasta oxidada, alguns
amb cocció mixta, reduïda i reductora. Les pastes són de textura fina amb desengreixant ben
triturat, tot i que en molts fragments observen bacuoles. Cal recordar que la major part de
ceràmica que trobem en el jaciment són rebutjos de forn i cuites malmeses. Entre la ceràmica
hi ha 5 formes: 1 vora de gran contenidor amb llavi arrodonit; I 4 nanses verticals de cinta, 3
provinents de grans contenidors de secció circular i 1 amb acanalat doble.
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UE 13. contabilitzem 18 fragments de ceràmica comuna ibèrica oxidada i 1 fragment d’argila
cuita passada de cocció. Entre la ceràmica hi ha 1 vora de contenidor amb encaix.
UE 18. També trobem 18 fragments ceràmics i una agulla de bronze de tija allargada i secció
cilíndrica. Entre la ceràmica hi ha una vora de contenidor amb encaix.
UE 22/23. contabilitzem 15 fragments de ceràmica comuna ibèrica oxidada. Destaquen 3
formes: 1 base anul·lar i 2 nanses de cinta de contenidor.
UE 28. 288 fragments ceràmics i 1 fragment d’argila cuita de separador o aguantador. Entre la
ceràmica hi ha un informe de pasta vitrificada, i la resta són informes de comuna ibèrica, casi
tots de cocció oxidada, amb menys quantitat hi ha informes reduïts i mixtes i 3 fragments
passats de cocció. Detectem sobre alguns informes oxidats una capa blanquinosa d’engalba o
pintura. Hi ha 2 fragments presenten cercles concèntrics impresos i 2 més amb incisions. Cal
destacar 25 formes: 15 vores, 4 bases i 6 nanses. Entre les vores tenim 1 vora recta de llavi
pla, 8 exvasades 3 d’elles amb llavi arrodonit, 2 vores zoomorfes i 4 vores de contenidor,
entre elles 3 amb encaix al llavi. Pel que fa a les bases, nhi ha 2 planes i 2 còncaves. De les 6
nanses, 4 són de contenidor amb secció cilíndrica i una amb acanalat, i 2 de cinta llarga
vertical.
UE 44. 10 informes de ceràmica comuna oxidada
UE 46. estrat pobre, amb 1 fragment de ceràmica informe cremada.
UE 48. 8 fragments de ceràmica informe cremada. Cal recordar que aquesta capa era el primer
farciment de la cambra de cocció.
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FORN-2 (FR2)

SITUACIÓ
Forn situat a l’extrem oest de la quadrícula, a l’esquerra del forn 1. Orientat a nord i ocupa els
quadres B2, B3, B4, C2, C3 i C4. Es troba, a l’igual que el forn anterior, en el talús del camí
que condueix a la font dipòsit. Ha estat parcialment destruït, en època moderna, per les rases
d’un subsolador que va netejar el marge. Les obres es van fer per condicionar el terreny i per
fer passar canalitzacions modernes, que ara se situen al sud de les estructures excavades.

MIDES
Llargada: 270 cm max. aprox
Amplada: 120 cm excavats.
Profunditat: 192 cm max

TIPOLOGIA
Forn de ceràmica tipus 1B (Duhamel 1974).

DESCRIPCIÓ
Forn similar al FR-1, d’estructura de planta circular de tiratge vertical i doble cambra, la
inferior de combustió i la superior de cocció, separades per una graella amb un mur central
travesser que arrenca de la paret del fons.

Es troba en molt mal estat de conservació i, a més, sols es va excavar una part, degut a la
presència d’una canalització moderna per a la conducció de l’aigua d’una font propera, fet que
ens va impedir obrir en extensió la part frontal de tots els forns.

De l'estructura se'n conserva menys de la meitat, només part de la graella i de la paret de la
volta de la cambra de cocció, que van ser destruïdes parcialment pel pas d’una rasa moderna
(UE 19 i 20), d’oest a est, feta pel subsolador, que media 14 cm d’amplada per 5 ó 6 cm de
fons. A la graella trobem les toveres que comuniquen amb la cambra de foc.
La paret de la volta de la cambra de cocció, UE 30, estava molt arrasada, i sols era visible en
el sector oest. A part, eren visibles les traces de rubefacció del subsòl al voltant del forn. La
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part de graella (UE 25) conservada estava molt trencada i sols es conservava parcialment en
les zones perimetrals, on era més gruixuda (uns 36 cm). Les toveres conservades, quatre en
total, eren de secció inclinada i feien d’uns 6 cm de diàmetre.

La cambra de foc (UE 87) estava excavada en el subsòl del marge, deixant un muret divisori
central. Aquesta cambra conservava 240 cm de llargada per 90 cm d'amplada excavada i 97
cm d'alçada.
A l’oest d’aquest forn, tocant a la paret de la volta, hi havia una pica excavada en el subsòl, de
65 x 40 cm, de planta ovalada i secció còncava poc profunda entre 15 i 20 cm, de la qual
desconeixem la seva funció.
L’excavació d’aquest segon forn es va iniciar amb la neteja dels sis quadres, aquells on
apareixien restes més rubefectades (B2, B3, B4, C2,C3 i C4). El superficial vegetal d’aquesta
zona, UE 5, UE 6, UE 10 i UE 24 és igual al que apareixia sobre el forn FR1 (UE 1). És una
capa d’uns 20 cm de gruix inclinada cap al sud, cap al talús.

A la part situada més al nord (B2, B3 i B4), i sota el superficial UE 5, hi havia una capa
d’argiles vermelles rubefactades amb grumolls solts d’entre 5 i 10 cm, UE11, que cobria el
subsòl natural de graves i grans blocs de travertí. El subsòl presentava clares evidències de
rebufacció, més accentuades quan arriben darrera la paret del forn (UE 30).
A l’altra banda de la paret del forn ja estem dins la cambra de cocció. Sota el superficial UE
5, apareix la capa UE 9, d’argiles vermelles amb un gruix variable entre 3 i 10 cm, que
contenia una placa d’argila verda de 20x20 cm. Un cop aixecat aquest nivell, van aparèixer
bossades d’argiles rubefactades de color clar, UE 12, entre 10 i 15 cm de gruix, distribuïdes
de forma irregular que probablement procedien de l’enderroc de la volta de la cambra de
cocció. Les restes de la volta estaven dipositades directament sobre la graella, UE 25. Aquesta
és l’única zona on es conservava la graella.

Travessant els quadres B2 i B3, apareix la rasa moderna feta pel subsolador amb orientació
NW-SE, de 10-15 cm d’amplada i 23 cm de profunditat. Aquesta rasa afecta el contacte entre
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la paret i la graella del forn. A més, la graella va quedar força afectada, ja que va patir un cert
desplaçament i es va fragmentar. Degut al seu estat, un cop delimitada i documentada es va
decidir aixecar-la per accedir més fàcilment a la cambra de foc o de combustió (UE 87).

Aquesta cambra estava parcialment coberta, per una banda per la graella desfeta, com havíem
comentat abans, i per l’altra banda pel superficial UE 6, sota del qual trobàvem el farcit UE 24
i per sota UE 26, capes de gruix variable de textura argilosa amb restes de grumolls d’argila
cuita.

La cambra de foc estava dividida per un petit mur transversal, UE 35. Aquest muret, fet per
sostenir la graella, separava al mateix temps els diferents farcits a banda i banda. La part oest
d’aquest muret o columna presentava una reparació amb argiles vermelles fines i homogènies
i blocs calcaris i sorrencs cremats, UE 61, que reforçaven el muret en aquesta part.
A l’est, s’han documentat 3 nivells de farcit. En primer lloc la UE 31, una capa de terra de
color marró fosc, de textura argilosa, amb carbonats, carbons i argiles cuites, d’un 75 cm de
potència màxima. La ceràmica que conté, no massa abundant, està molt trencada. Per sota, va
aparèixer la UE 74, formada per terra de color marró clar, amb presència de carbons i sense
argiles cuites, i amb una potència de 25 cm on cal destacar els blocs de grans dimensions que
contenia.

Al costat oest de la cambra apareixien més estrats de farciment. El primer que es va excavar,
era una capa uniforme de argiles cremades, UE 34, situada al mateix nivell que el farcit, UE
31, del costat est. Aquesta capa, UE 34, va resulta molt estèril, sense carbons, cargols ni
ceràmica, però amb un gran nombre de pedres cremades, tant calcàries com sorrenques i restes
del despreniment de les parets, amb una potència màxima d’entre 50 i 60 cm
Al fons de la cambra hi havia 2 capes. L’estrat, UE 66, de textura sorrenca fina i heterogènia,
de color blanc groguenc i 15-25 cm de gruix. Per sota, la capa, UE 67, de 5 cm de gruix,
també de textura fina de matriu argilosa i color marró clar, que es dipositava sobre el subsòl
mateix carbonatat de color blanc-groc, UE 68.
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Dins la part oest de la cambra, davant la paret nord va aparèixer una peça rectangular d’argila
vermella, UE 62, de 30 cm d’ample 48 de llarg i 8cm de gruix que estava col·locada de forma
vertical. Les cares E i W d’aquesta peça són molt regulars i ben allisades. Darrera d’aquesta
placa, fins la paret, apareixia una fina capa de terra argilosa marró vermella sense material,
UE 63. Fins que la cambra de foc no va estar neta de farcits, no es va poder treure la placa
d’argila, ja que arribava fins al terra.
A la dreta d’aquesta placa, la paret de la cambra estava coberta per una fina capa de terra
argilosa marró amb carbonats diferents dels estrats que farcien la cambra, UE 69. Potser
corresponien a filtracions de terra superficial abans que la cambra s’anés colmatant de farcits.
Continuem dins la cambra oest, a l’angle NE entre la paret del fons i el muret UE 35 va
aparèixer una prima capa argilosa vermella i taronja de textura fina i homogènia que formava
una franja paral·lela al muret que saltava amb facilitat, UE 65. Segurament deuria ser alguna
refeta del muret.

Un cop neta la part oest de la cambra de cocció es va observar en el seu angle SE hi havia una
pedra de mida mitjana que tapava un forat de 10 cm de diàmetre excavat en el subsòl, UE 71.
Estava farcit per un paquet de terra argilosa vermella taronja, UE 70, d’aspecte homogeni,
pràcticament estèril, però amb algun fragment de ceràmica vitrificada.

Davant del sector oest de la cambra de foc va aparèixer un gran forat. Entre la cambra de foc i
aquest forat hi havia la paret sud de la cambra UE 64.Aquesta fossa tenia 75 cm de
profunditat i uns 80 cm de diàmetre, amb una planta circular molt irregular. Aquesta
estructura es va delimitar sota els superficials UE 10 i UE 72. Estava farcida pel reompliment
UE 73 capa de textura argilosa de color marró fosc i amb clapes vermelloses, molt orgànica
per la gran presència de carbons i petits nòduls carbonatats de la paret. A nivell del fons, es va
trobar una capa, UE 76, compacta de textura nodular de color blanquinós de 36 cm d’ample
per 25 cm de llarg, situada més o menys al mig del fons pla de la fossa. El seu gruix no
sobrepassava els 5 cm i provenia segurament de la desfeta de la paret de la cambra.
A l’oest del forn, al costat de la paret de la volta, es va localitzar una pica. En aquest sector
sota el superficial va aparèixer una capa, UE 72, de color blanquinós amb nòduls carbonatats
29

CORRAL NOU/ LES HORTES DE CAL PONS. 1995

Memòria excavació urgència

procedents de les parets erosionades de la pica que va aparèixer a sota, UE 64. Aquesta pica
estava excavada en el subsòl i mostrava unes parets de color blanc-groguenc, com el forn.
L’interior d’aquesta pica estava farcida per terra argilosa de color vermell, UE 75.
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DESCRIPCIÓ DE MATERIAL
En el conjunt d’estrats que farcien aquest forn s’han recollit un total de 257 fragments, la
meitat del material que va donar el forn núm.1. De tot aquest material arqueològic, els
fragments ceràmics són els més abundants. Aquest material està distribuït entre 12 estrats. Els
nivells superficials UE 6, UE 10, UE 24; capes de farciment de la cambra de cocció UE 31,
UE 34, UE 66, UE 74, UE 76. Altres farcits relacionats amb el forn UE 11 i UE 26 i UE 73,
UE 19.

UE 6. 14 informes de ceràmica comuna ibèrica oxidada.
UE 10. 7 informes de ceràmica comuna ibèrica oxidada.
UE 11. 4 fragments de ceràmica comuna oxidada, entre ells una vora de contenidor amb llavi
engruixit.
UE 19. Correspon al farcit de la rasa moderna que travessa diferents forns. tot i així el
material que contenia era tot antic i procedia segurament dels estrats que va tallar, 4 informes
de ceràmica comuna ibèrica oxidada.
UE 24. 14 fragments de ceràmica comuna ibèrica en general oxidada, algunes mixtes, 1
informe reduït i 2 informes cremats. Cal distingir 2 formes: 1 vora de contenidor i 1 base amb
peu.
UE 26. 17 fragments de ceràmica comuna ibèrica i 1 fragment d’argila cuita. Entre la
ceràmica, la majoria és oxidada i només trobem un informe de pasta mixta i 2 informes de
pasta cremada. Sols hi ha 2 formes: 1 base amb peu i 1 fragment de nansa.
UE 31. 103 fragments de ceràmica comuna, 1 fragment d’argila cuita i 6 peces de malacologia
terrestre, Runima decollata. Les pastes de la ceràmica són, en general, oxidades, encara que en
trobem algunes mixtes i 1 reduïda. Del primer tipus, alguns trossos presenten una superfície
exterior blanquinosa (engalba o pintura). Cal destacar 11 formes: 8 vores, 1 base i 2 nanses.
Les vores són de dos tipus: 7 de contenidor i entre elles 3 amb llavi arrodonit i 1 vora
exvasada amb llavi arrodonit. Sols hi ha una base anular i 2 nanses de contenidor, una vertical
de cinta llarga amb acanalat central.
UE 34. 7 informe de ceràmica comuna ibèrica de pasta oxidada i un informe reduït, 2 argiles
cuites i 1 lític.
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UE 66. 3 fragments de ceràmica comuna ibèrica. Entre elles, 1 vora de contenidor i 1 base
plana. Aquestes formes presenten la pasta cremada.
UE 73. 44 fragments de ceràmica comuna ibèrica, casi tota de pasta oxidada, algunes de pasta
mixta i 2 cremades. Es reconeixen 3 formes: 1 vora de contenidor, 1 base indeterminada i 1
nansa, també, indeterminada.
UE 74. 49 fragments ceràmics, 1 argila cuita i 3 peces de malacologia terrestre, Rumina
decollata, pseudotachea splendida i Cepaea nemoralis. Entre la ceràmica hi ha 1 informe de
ceràmica a mà, i la resta són sobretot de ceràmica comuna ibèrica de pasta oxidada i 3
informes de cocció reduïda. Entre els informes oxidats, n’hi ha1 amb cercles concèntrics
impresos i 3 fragments amb la superfície exterior blanquinosa. Cal destacar 4 formes: 1 carena
suau, 1 base umbilicada, 2 nanses de contenidor, una de secció circular i l’altra de secció
plana.
UE 76. sols un informe de ceràmica comuna ibèrica cremada.

32

CORRAL NOU/ LES HORTES DE CAL PONS. 1995

Memòria excavació urgència

FORN-3 (FR3)

SITUACIÓ
Forn a l’est del forn 1. És el forn més ben conservat. S’extèn pels quadres C9, C10, C11, C12,
D9, D10, D11, D12, E11 i E12, aquests últims molt parcialment.

MIDES
Llargada: 313 cm
Amplada: 230 cm
Profunditat: 140 cm fins la graella (La cambra de foc no està excavada)

TIPOLOGIA
Forn de ceràmica tipus 1B (Duhamel 1974).

DESCRIPCIÓ
Forn similar al FR-1 i FR-2, d’estructura de planta circular de tiratge vertical i doble cambra,
la inferior de combustió i la superior de cocció, separades per una graella sostinguda per una
columna central.
És el forn més ben conservat, on cal destacar el metre de paret de volta que es conserva.
La cambra de cocció (UE 36), excavada dins el talús, conserva una alçada màxima de 105 cm
de volta al costat nord, coincidint amb la vessant natural del terreny, orientada de nord a sud.
Els laterals, est i oest, conserven una alçada de volta de 86 cm i 60 cm respectivament.
Aquesta cambra té 313 cm de llarg per 230 cm d'ample. En aquesta volta s’observen
clarament les diferents capes d’argiles i successives reparacions. Cal destacar les marques
digitals sobre aquests afegits d’argila. La graella (UE 78), que es conserva casi tota, té un
gruix d’uns 21 cm. En aquest cas s’han documentat gairebé totes les toveres, algunes encara
amb una pedra o una ceràmica per tapar-les. Podem contar 18 toveres laterals de formes força
irregulars, d’entre les quals n’hi ha 3 de grans dimensions i planta ovalada, 30 x 21 cm. La
resta presenten entre 10 cm i 15 cm de diàmetre. Aquestes toveres laterals tenen una secció
corba i fan 25 cm de profunditat. A l’igual que en els altres forns, la graella tendeix a
engruixir-se quan es connecta amb la paret de la volta. Les toveres centrals són de planta
circular, més regulars que les laterals, d’uns 8 cm de diàmetre i uns 20 cm de profunditat de
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secció recte. Es conserven 31 toveres. Cal comentar que en una d’aquestes es va trobar in situ
un aguantador o separador de planta semiesfèrica i secció triangular força irregular.
Cal destacar d’aquest forn que dins la cambra de cocció es va localitzar un gran número de
fragments ceràmics. Aquestes restes ceràmiques pertanyen a peces sense acabar, algunes
deformades i d’altres trencades en la cocció, i podrien ser les restes d’una cuita defectuosa
però també podrien ser un farcit més de clausura del forn, un cop abandonat.

La cambra de foc estava excavada en el subsòl del marge i tenia una columna central que
aguanta la graella, molt ben conservada. Aquesta cambra no va poder ser excavada perquè
estava colgada sota el nivell del talús i per accedir-hi s’havia de desviar el rierol d’aigua i
rebaixar a partir d’aquesta cota. Aquesta problemàtica va portar a no excavar la cambra, i
només es va procedir a fer un petit rebaix per arribar visualment a l’interior i veure com era la
columna central i constatar que aquest espai estava buit, sense estrats de farciment.
El procés d’excavació s’inicià amb la neteja dels superficials, caracteritzats per les restes de
rubefacció que presentaven. Aquest forn estava cobert pels superficials 16, 17, 21, 42, 43. A
part, també es va netejar l’espai que separava els forns 1 i 3 amb la finalitat de deixar net el
subsòl de tota l’àrea excavada. L’estrat que es va aixecar entre els dos forns era una capa, UE
39, de poca profunditat, entre 5 i 15 cm formada per terra argilosa amb restes d’argiles
rubefactades.

La primera neteja del sòl va ser el vegetal UE 16 una capa de terra marró grumollosa molt
solta amb una potència màxima de 47 cm i amb molta presència de fragments ceràmics, tot al
contrari als altres forns descrits. Per sota el vegetal, van aparèixer els superficials UE 17, UE
21, UE 42 i UE 43. Tots aquests nivells sempre estaven inclinats cap al sud, amb gruixos
variables entre 10 i 20 cm i formats per terres argiloses de color marró fosc o negroses, com la
UE 17 i la UE 42, amb grumolls d’argiles cuites i fragments ceràmics.
A la mateixa alçada d’aquests superficials va aparèixer la rasa de subsurador, UE 37, que ja
teníem identificada en el forn 1 (UE 20) i que s’iniciava a l’est d’aquest primer forn i
travessava el forn 3 d’oest a est, fins desaparèixer en el talús. En aquest darrer tram, la rasa
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feia uns 10 cm d’amplada per una profunditat variable entre 5 i 10 cm. El farcit d’aquesta rasa
era una capa de terra negrosa, UE 32, molt similar al superficial UE 17 per on travessa.
En un segon nivell de farciment varen aparèixer les capes UE 27, UE 47, UE 33 i UE 50.

La UE 27, que ocupa els quadres C9, D9 i D10, és una capa de terres argiloses marronoses
barrejades amb grumolls d’argila cuita taronja i abundant ceràmica i molts blocs cremats. Dins
d’aquesta capa varen aparèixer dues grans acumulacions a l’oest, una formada per grans
fragments ceràmics i l’altra per argiles cuites, que formaven grans grumolls, de color groc i
taronja, procedent segurament de la paret de la volta. Aquesta capa tenia uns 40 cm de gruix
màxim.

En el quadre C10 i sota el superficial UE 42 es va distingir una taca de terra molt negra, UE
47, que amidava 50 x 54 cm i entre 3 i 5 cm de gruix. La UE 33 era una petita bossada
d’argiles cremades i grumolls d’argila cuita barrejada amb ceràmica. La UE 50 era una capa
extensa que ocupava els quadres C10, C11, 12, D11 i D12. Tenia una potència màxima de 18
cm. Sobre aquest estrat estava la taca negra, UE 47, i es caracteritzava per tenir dins la matriu
de terres argiloses granatoses gran quantitat de carbons i blocs, i argiles cuites.

Abans de continuar la descripció dels estrats, cal destacar que els farcits de la cambra de
cocció estaven formats per moltes bossades que hem diferenciat amb números d’unitats
estratigràfiques i no formaven en cap cas cap nivells de farciments plans i regulars.

Un cop aixecades les últimes unitats descrites van aparèixer les següents bossades: UE 38, UE
40, UE 41, UE 53 i UE 8. La UE 38 és una bossada d’argiles taronges sota la UE 33, a l’igual
que la UE 40, formada per grumolls d’argila cuita blanquinosa i compacta o la UE 41, que
estava composada per argiles cuites dins una estructura terrosa, poc compacta amb inclusions
de ceràmiques. La UE 53, sota la UE 50, s’escampava pels quadres C11 i C12, i presentava
les mateixes característiques que la UE 50, però sense pedres. Sota la UE 53, i ocupant el
mateix espai que ella, va aparèixer una fina capa que no arribava al 1 centímetre de gruix, UE
8, de color verd compacte i homogènia, sense material, formada per argiles de textura molt
fina que presentaven una cara superior molt llisa. Semblava cremada in situ. Ocupava una
superfície de 90 cm d’amplada per 100 de llargada.
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A continuació, i ocupant tota l’extensió del forn, varen aparèixer les unitats UE 56 i UE 57.
La primera, UE 56, es localitzava sota mateix de la capa verda UE 8, una mica més extensa, i
és una capa marró clar amb graves de petit tamany que formaven una capa molt fineta de 3
cm. Sembla una preparació de la capa verda però desconeixem la seva finalitat. La segona,
UE 57, estava situada sota la UE 56 i ocupava els quadres C10, C11, C12 i D11 i D12, i
parcialment el C9. És una capa argilosa compacte amb taques blanques i grogues de la paret.
Per sota d’aquesta última capa hi ha la UE 58, de terra argilosa de color negre i gris fosc amb
inclusions de carbons, tovots i ceràmica amb una potència que no sobrepassava els 10 cm. La
seva textura era molt semblant a la UE 57, però, s’extenia més al sud que aquesta i quedava
afectada pel talús del sector sud.

Ara surt a la llum el gran paquet de ceràmica que farcia el forn 3 UE 60 i UE 59. La UE 60, de
30 cm de potencia, és va dividir en dos sectors, E i W, per separar els fragments ceràmics per
fer més fàcil la reagrupació de formes en el laboratori.

La UE 59 seria un estrat negatiu que correspondria a la UE 60 dels quadres D i E 10, 11 i 12
desapareguts per l’erosió del talús. Aquesta UE va ser creada per incloure els fragments
ceràmics trobats a baix del talús, però que no estaven in situ com els de la UE 60.
La gran concentració de ceràmica estava al costat est de l’estrat 60, amb 1668 fragments de
material, davant dels 577 del costat oest. Cal explicar aquí que el material extret del talús, 247
fragments, ha estat siglat amb el número 60, ja que el 59 el considerem un estrat negatiu.
Per sota d’aquest gran paquet de ceràmiques, va aparèixer un estrat argilós, UE 29, amb restes
de paret, on ja havia desaparegut la gran concentració ceràmica. En el sector SE d’aquest
estrat apareix una zona més cremada, com ja passava en la UE 60, que afecta, fins i tot, a la
paret de la volta. En aquest estrat, la terra és més solta i més fosca, amb tovots i argiles
cremades. En els quadres C i D 11 trobem concentrats els fragments de la volta caiguda, fet
que va succeir amb anterioritat a la disposició del nivell ceràmic. Aquest fet també ajuda a
qüestionar que la ceràmica de l’estrat anterior sigui l'última cuita in situ.
Després d’aixecar la capa UE 29, ja es començava a perfilar la graella, coberta encara per un
nivell de cendres, UE 77. Una altra capa molt fina, UE 79, de terra que fa 160 cm de llarg per
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110 cm d’ample i entre 2 i 3 cm de gruix i finalment ceràmiques i petites lloses, UE 80,
col·locades directament sobre la graella.

DESCRIPCIÓ DE MATERIAL
En el conjunt d’estrats que farcien aquest forn s’han recollit un total de 4563 fragments,
essent, per tant, el forn que ha donat més material. De tot aquest material arqueològic, els
fragments ceràmics són els més abundants. Aquest material està distribuït entre 17 estrats. Els
nivells superficials UE 16, UE 21, UE 17, UE 42, UE 43 i capes de farciment de la cambra de
cocció UE 27, UE 29, UE 33, UE 41, UE 47, UE 50, UE 53, UE 56, UE 57, UE 58, UE 79,
UE 80 i especialment la UE 60 que és l’estrat format per un paquet molt gruixut de
ceràmiques sobreposades.
UE 16: amb 168 fragment,s entre els que hi ha sols 1 fragments d’argila cuita vitrificada de
les restes de la paret de la volta. La resta del material pertany a peces de ceràmica comuna
ibèrica. La majoria de les pastes d’aquests fragments són oxidades, a més de 3 fragments
mixtes. Les superfícies exteriors clares de to blanquinós també són majoritàries. Es poden
distingir 16 formes, entre les que les vores són les més abundants: 11 exvasades i 1 vora de
bol. De bases sols hi ha dues, una plana i l’altre umbilicada i finalment dues nanses de cinta
de gran contenidor, una de secció acanalada.

UE 17: 4 informes de ceràmica comuna ibèrica. Pel que fa a les pastes, 3 són oxidades i 1
mixta. Dos fragments presenten la superfície clara. Cal distingir una carena de bol.

UE 21: conté 11 informes de ceràmica comuna ibèrica majoritàriament oxidades i de les que
només una presenta la superfície blanquinosa.
UE 27: es contabilitzen 125 fragments: 1 separador d’argila cuita i 124 trossos de ceràmica
comuna ibèrica. Les pastes són normalment de cocció oxidada, sols 16 són de cocció mixta i 1
reduïda. Pel que fa als acabats, 54 presenten la superfície d’engalba clara i 1 té la superfície
estriada. Entre aquests fragments hi ha 9 formes: 7 vores i 2 bases. Totes les vores són
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exvasades i una d’elles té una nansa de cinta horitzontal de secció circular. En les bases
distingim 1 convexa i 1 còncava.

UE 29: 99 fragments distribuïts entre 1 informe de ceràmica a mà amb cordons digitats, 3
separadors d’argila cuita, 6 lítics i la resta de ceràmica comuna ibèrica. Continuem trobant una
presencia majoritària de pastes oxidades, i la petita mostra d’un fragment de reduïda, 4 mixtes
i 3 de poc cuites. També, moltes superfícies presenten engalba blanquinosa. Entre la ceràmica
comuna ibèrica cal destacar 14 formes: 8 vores, 3 bases, 2 nanses i 1 broc. Les vores es
classifiquen de la següent manera: 4 exvasades, 2 de grans contenidors amb encaix, 1 vora
recta engruixida i 1 zoomorfa. Les bases són totes tres convexes. Les nanses són una de cinta
de contenidor i l’altre de cinta horitzontal ondulant.

UE 33: 251 fragments de ceràmica comuna ibèrica entre les que hi ha 26 formes: 19 vores i 7
bases. Tenim 17 vores exvasades, 7 d’elles amb llavi arrodonit; 1 vora lobulada i 1 vora de
cistell amb nansa sobre vora. Les bases són totes convexes. Les pastes oxidades predominen
sobre les 11 mixtes i només 1 és de pasta reduïda. Casi la meitat de la ceràmica de l’estrat
mostra una superfície clara.

UE 41: 28 fragments de ceràmica comuna ibèrica, amb dues formes: un coll exvasat i 1 nansa
de gran contenidor. Gran part dels fragments tenen pasta oxidada i la superfície exterior
blanquinosa.
UE 42: 38 fragments de ceràmica comuna ibèrica, on cal parlar d’una vora exvasada. 28 peces
presenten la pasta oxidada i 10 mixta. La majoria tenen una superfície exterior amb engalba
blanquinosa.

UE 43: 16 fragments de ceràmica comuna ibèrica, entre els que trobem 3 formes: 2 vores
exvasades i 1 mixta. Gairebé totes tenen la superfície exterior blanquinosa.

UE 47: 10 informes de ceràmica comuna ibèrica, tots oxidats i més de la meitat amb la
superfície exterior blanquinosa.
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UE 50: 2 informes de ceràmica comuna ibèrica.

UE 53: 7 fragments: 1 informe de ceràmica a mà reduïda i 6 de ceràmica comuna ibèrica.
Aquests últims majoritàriament amb un acabat exterior clar. I pel que fa a les pastes, 2
fragments oxidats i 4 de cocció mixta.

UE 56: 8 fragments de ceràmica comuna ibèrica, entre els que es troba 1 vora exvasada. Totes
les ceràmiques presenten pastes oxidades, i la majoria tenen un acabat d’engalba clara.

UE 57: 14 fragments de ceràmica comuna ibèrica. En tots els casos les pastes són de cocció
oxidant. Cal destacar un informe amb forats que podria pertànyer a un colador. Sols hi ha una
vora de bol còncava amb al llavi arrodonit
UE 58: 74 fragments, entre els que hi ha 1 mostra d’argila cuita i 1 separador amb marques de
ditades, la resta són de ceràmica comuna ibèrica de pasta majoritàriament oxidada amb dos
reduïdes i 4 mixtes. Una quarta part presenta engalba clara en la superfície externa.
Destaquem 15 formes: 12 vores, 2 carenes marcades i 1 base plana. Entre les vores hi ha 9
exvasades, 2 de grans contenidors amb llavi engruixit i 1 vora de plat (vora reentrant).

UE 79: 33 fragments de ceràmica comuna ibèrica de pastes oxidades excepte 1 fragment mixt.
La major part presenten una engalba superficial clara. Hi ha 4 formes, totes vores: 3 vores
exvasades i 1 de gran contenidor.

UE 80: 3 informes de ceràmica comuna ibèrica de pastes oxidades i sols 2 superfícies clares.
UE 60: és l’estrat amb més gran quantitat de material, 3672 fragments. 10 separadors d’argila
cuita, entre ells una peça irregular de forma cilíndrica. La resta pertany a ceràmica comuna
ibèrica, amb una majoria de pasta oxidada, 3567, poca quantitat de pastes mixtes, 97
fragments, i sols 6 informes de cocció reduïda, també hem trobat alguns fragments de pastes
casi crues que és laminen amb facilitat. Pel que fa als acabats, s’han detectat diferents
tonalitats d’engalbes: 718 fragments amb engalba clara exterior; 5 fragments amb engalba a
l’interior: 427 fragments amb superfícies clares a l’interior i exterior; 90 peces amb engalba
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exterior de color gris-verdòs; 1 amb l’interior gris; 14 amb 2 tons beige-taronja; 6 fragments
amb la superfície exterior de color taronja clar i finalment 1 fragment amb una banda gris
entre dues franges taronges. Un altre tipus d’acabat són les 8 peces amb acanalats, i 1 informe
amb la marca en forma de creu. A part, cal destacar 8 fragments amb dos forats a la vora, per
penjar la peça. Entre tots els fragments, destaquem les 546 formes davant els 3126 informes.
Aquestes formes estan distribuïdes en: 5 perfils sencers, 365 vores, 13 colls, 121 bases, 39
nanses i 9 brocs:
5 perfils sencers. Són 3 plats, dos d’ells amb dues perforacions al peu i un d’ells amb plat
d’ala; i dos pàteres, una amb peu.
365 vores distribuïdes entre 25 vores rectes, 2 amb llavi engruixit, 10 de grans
contenidors.
43 vores de bol, 6 amb vores rectes, 3 amb nanses de cinta vertical que arrenca de la vora.
6 de petits bols, 12 de gibrells, 6 bols grans i 12 indeterminats.
20 vores de gerra amb nansa de cistell sobre vora.
7 vores còncaves, 4 amb llavi pla.
4 vores convexes
212 vores exvasades, 7 amb llavi arrodonit, 1 amb coll exvasat, 1 coll recte i 1 amb nansa
vertical, 2 amb llavi engruixit.
2 olletes.
62 grans contenidors.
4 gerretes.
5 plats d’ala.
8 vores reentants de plat.
2 vores exvasades amb arrencament de nansa.
32 vores zoomorfes de coll de cigne.
3 vores d’àmfora.
4 grans contenidors amb vora de coll de cigne.
7 vores lobulades, 6 de gerreta i 1 de cistell.
2 llavis arrodonits
13 colls entre ells 1 recte i la resta divergents.
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121 bases, entre elles: 4 d’indefinides; 12 bases planes; 2 amb peu diferenciat i fons pla;
57 convexes entre les quals hi ha 1 umbilicada; 14 bases de peu diferenciat i fons convexa;
17 bases còncaves; 12 bases amb peu, 11 amb peu anul·lar recte; 3 de pivot.
39 nanses classificades de la següent manera: 16 nanses de cinta de grans contenidors de
secció circular; 4 nanses de cinta llarga vertical, 3 de secció acanalada; 1 de cinta vertical
d’arrencament de vora de secció circular; 4 de cinta horitzontal, entre elles 1 de secció
plana i 2 de secció acanalada; 9 de cinta horitzontal ondulant, 4 amb secció acanalada i 2
nanses de cinta sobre vora, pertanyent a cistells.
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FORN-4 (FR4)

SITUACIÓ
Forn a l’est del forn 3. S’estén al llarg del quadres D13, D14, D15, E13, E14 i E15.

MIDES
Llargada: 262 cm
Amplada: 210 cm
Profunditat: 95 cm fins la graella (La cambra de foc no està excavada)

TIPOLOGIA
Forn de ceràmica tipus 1B (Duhamel 1974).

DESCRIPCIÓ
Forn similar al FR-1, FR-2 i FR-3, d’estructura de planta circular de tiratge vertical i doble
cambra, la inferior de combustió i la superior de cocció, separades per una graella.

La cambra de cocció (UE 88), excavada dins el talús, conserva una alçada màxima de 4 cm
d’alçada de la paret nord, coincidint amb la vessant natural del terreny, orientada nord-sud. Els
laterals, est i oest, conserven una alçada de volta de 10 cm. El gruix d’aquesta paret oscil·la
entre 4 i 6 cm. Aquesta cambra fa 262 cm de llarg per 210 cm d'ample. La graella (UE 89), es
conserva casi tota, però no està excavada ???.

Aquest forn estava molt arrasat en planta i presenta només 4 estrats de farciment. Els primers
nivells vegetals UE 45 i 52. En els quadres E 14 i 15, els que toquen al talús, apareixia un
nivell cobert de ceràmica, ja en superfície. Tenen un desnivell N-S de 80 cm i un gruix de 50
cm. Per sota d’aquests vegetals, hi ha la capa UE 49, d’estructura heterogènia de color marró
fosc en les cotes més altes i més granatosa en les cotes mitges, amb 35 cm de profunditat
màxima. És de textura flonja amb inclusions de ceràmica, carbons, argiles cuites de la paret de
la volta i pedres. La concentració de carbons es troba especialment sota els fragments
ceràmics i les pedres. Per sota, apareix la capa UE 55, de terra grisa, que ocupa tota l’extensió
del forn amb una profunditat de 15 cm màxima . A l’extrem sud del forn, a nivell del sòl, hi
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apareix la graella, de la que se¡n veuen uns 20 cm d’ample, on es poden apreciar 5 toveres,
una de les quals està seccionada. Aquestes toveres tenen entre 5 i 10 cm de diàmetre.

DESCRIPCIÓ DE MATERIAL
En el conjunt d’estrats que farcien aquest forn, s’han recollit un total de 398 fragments, el
segon amb menys quantitat de material després del forn FR-1. De tot aquest material
arqueològic, els fragments ceràmics són els més abundants. El material està distribuït entre 3
estrats. El nivell superficial UE 45, i capes de farciment de la cambra de cocció UE 49 i UE
55.

UE 45. conté 155 fragments, els que hi ha 153 fragments de ceràmica comuna ibèrica, 1
fragment de fauna i 1 lític. La majoria de les pastes són oxidades, en menys quantitat trobem
les de cocció mixta i només 3 són reduïdes. Moltes de les superfícies presenten un acabat
beige. Cal destacar que un dels informes té una forma arrodonida que recorda una peça
discoïdal. Entre la ceràmica, es comptabilitzen 11 formes: 7 vores, una còncava i la resta
exvasades; 2 bases amb pivot; 1 nansa de contenidor amb acanalat central i un broc.
UE 49. té 56 fragments. D’aquests, 10 pertanyen a argiles cuites de pasta beige i taronja que
s’han classificat com a separadors. La resta són ceràmiques comunes ibèriques, gairebé totes
amb pastes oxidades, algunes mixtes i 3 reduïdes. Pel que fa a les formes, n’hi ha dues: una
vora convexa de bol i un coll exvasat. A més, cal destacar un informe amb forats petits que
podria pertànyer a un colador.

UE 55. contabilitzem 187 fragments de ceràmica comuna ibèrica, entre els quals hi ha 14
formes: 6 vores (1 recta amb llavi pla, 3 exvasades, 1 zoomorfa i 1 vora de gran contenidor); 1
base umbilicada, 6 nanses, 3 de secció circular, 2 de cinta de grans contenidors, i 1 de cinta
llarga vertical de secció plana i finalment 1 broc. Les pastes que observem són casi totes
oxidades, amb l’excepció d’un fragment reduït i 2 de cremats.
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FORN-5 (FR5)
A 16 metres del forn 4 i anant cap l’est es troba el forn número 5. D’aquest forn, només en
queda la marca de rubefacció en el talús. Aquesta taca taronjosa i blanquinosa coincidiria amb
la cambra de cocció i va quedar descoberta després de netejar el vegetal UE 51 (per consultar
el material buscar SG-sector5).
L’estrat superficial que afecta el forn del sector 5 ha donat 68 fragments de ceràmica comuna
ibèrica i 1 separador d’argila cuita. La majoria de les peces presenten pastes oxidades, només
n´hi ha 2 de mixtes i 1 de cocció reduïda. Només 4 exemplars tenen engalba superficial
blanca. Es contabilitzen 13 formes: 8 vores i 4 nanses. Les vores es classifiquen en 1 exemplar
de vora exvasada amb llavi arrodonit, 1 de zoomorfa amb llavi arrodonit i 6 vores de grans
contenidors. Pel que fa a les nanses totes són de gran contenidor, 1 de secció circular, 1 de
secció plana, 1 d’oval i finalment 1 secció acanalada.

Falten les rases UE 81, 82, 83, 84 i 85
Cal destacar que tota la zona quadriculada es va netejar amb l’objectiu de no deixar cap racó
sense examinar entre els diferents forns. El material que va sortir en els superficials d’aquestes
zones entre els forns és va incloure dins un genèric superficial general (SG). No ha sortit gaire
material, seguint la tònica general de la majoria dels estrats. Es contabilitzen un total de 29
fragments, tots de ceràmica comuna ibèrica de cocció oxidada, amb 3 exemplars d’engalba
clara. Pel que fa a les formes, representen una altra proporció del total, 15 fragments
distribuïts entre 8 vores, 3 bases i 4 nanses. Les vores es classifiquen en 3 vores exvasades, 2
zoomorfes de llavi apuntat i 3 de gran contenidor amb llavi arrodonit. Les 3 bases es
divideixen en 1 umbilicada i 2 de peu anul·lar. I finalment les bases són totes quatre de cinta
de gran contenidor, 3 de secció circular i 1 de secció plana.
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8.- MATERIALS ARQUEOLÒGICS
De l’estudi del material recuperat al jaciment Corral nou/Hortes de cal Pons i analitzat en els
inventaris adjunts es demostra la naturalesa del jaciment, fet ja constatat durant les tasques de
camp. El material arqueològic es pot considerar, amb algunes importants excepcions, escàs i
molt determinat. El número de restes analitzades és de 5.833 de les que 5.746 corresponen a
fragments ceràmics realitzats a torn. Aquest gran nombre de material inventariat pot semblar
contradictori amb les afirmacions abans fetes sobre la pobresa del jaciment. Cal dir que la
majoria del material es concentrava en una sola estructura (forn 3) i en una determinada unitat
estratigràfica (UE 60).

La distribució del material estudiat és:
- Elements recuperats en la superfície del jaciement (SG a l’inventari): 106 restes (1,81%)
- Elements recuperats al FR-1: 510 restes (8,72%)
- Elements recuperats al FR-2: 257 restes (4,40%)
- Elements recuperats al FR-3: 4.563 restes (78,22%)
- Elements recuperats al FR-4: 398 restes (6,82%)

Del material recuperat al FR-3, 3.666 restes corresponen a la UE 60 (80,34%). Aquesta UE
correspondria a la cambra de cocció del forn. El material recuperat formava una capa d’uns 50
cm de gruix formada exclusivament per fragments ceràmics.

Lògicament, la majoria de les restes corresponen a la ceràmica abandonada dins o al voltant
d’aquestes forns (la ceràmica comuna ibèrica feta a torn -a l’inventari 1.1.- suposa 5.746
registres, és a dir el 98,50% del material recuperat). La resta de material són:
-

Elements anecdòtics i ocasionals producte d’abocaments i/o abandonaments no
intencionats: 40 ceràmiques cremades, de les quals no podem asegurar la seva
procedència, encara que segurament serien comunes ibèriques (a l’inventari 1.), 2
fragments de ceràmica vitrificada (a l’inventari 1.2), 4 fragments de ceràmica feta a mà (a
l’inventari 1.), separadors i aguantadors de ceràmica cuita (a l’inventari 1.3), algún
element de bronze (una agulla, 3.), una resta indeterminada de macrofauna (4.), 3 elements
lítics indeterminats (5.).
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Elements vinculats a les estructures de forn, de tipus constructiu (fragmetns de paret,
tovots): 18 restes.

-

Elements intrussius no antròpics: 10 malacologia continental terrestre (Rumina decollata,
Pseudotachea splendida, Cepaea nemoralis).

Aquest tipus de material, tant especialitzat, dificulta la consideració de l’existència d’un
hàbitat complex pròxim al jaciment.

Pel que fa a les característiques de la ceràmica que era cuita als forns, segurament era feta a
torn. La cocció predominant era l’oxidada, amb 5388 restes. Altres tipus de tractament de
pastes són les reduïdes i les mixtes -que combinen els dos tipus de cocció-. Del primer tipus
en trobem 35 fragments, mentre que el segon tipus suposa uns 227 fragments. La resta de
pastes que hi ha documentades provindrien de cuites defectuoses: 24 fragments passats de
cocció, 2 fragments vitrificats i finalment 16 restes poc cuites.

-

elements que presenten cocció reductora (1 a l’inventari): 35 restes (1,61%)

-

elements que presenten cocció oxidant (2 a l’inventari): 5.388 restes (94,65%)

-

elements que presenten cocció oxido-reductora (mixte) (3 a l’inventari): 227 restes
(3,98%)

-

elements que han patit excessos de cocció (4 a l’inventari): 24 restes (0,42%)

-

elements que han arribat a vitrificar-se (5 a l’inventari): 2 restes (0,03%)

-

elements que no s’han arribat a coure bé (6 de l’inventari): 16 restes (0’28%)

Morfològicament, els elements cuits eren diversos, sense que poguem considerar els forns
especialitzats en la facturació d’una forma determinada: bols, grans contenidors, vasos en
forma de cistell, gerres, plats, i altres més excepcionals.
Pel que fa a les superfícies i els acabats, tot i que excepcionalment hem recuperat alguns
elements pintats, esgrafiats o amb incisions, els elements procedents clarament dels forns
només presentaven com a acabat, i en alguns casos (al voltant del 15%), una engalba de color
clar, entre blanquinosa i groguenca. És possible que el material decorat no s’hagi de vincular
directament a les produccions del forn i que l’engalba fos més abundant però que per
circumstàncies postdeposicionals ha quedat malmesa en gran part de les restes.
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9.-CONCLUSIONS
Els tallers ceràmics són en general encara molt desconeguts i el paper de l’artesà moltes
vegades ha estat minimitzar i fins i tot oblidat. Els jaciments considerats especialitzats són
pocs i sovint la producció ceràmica ha quedat inclosa dins el concepte de mode de producció
domèstica, MPD L’activitat ceràmica ibèrica és variada, els productes ibèrics són diversos.
Molts dels forns estudiats mostren que les produccions podien polivalents, tot i que també
especialitzades. L’artesanat que va desenvolupant-se al món ibèric és un artesanat generalitzat
i durador, tant als tallers que apareixen tant al litoral, els més abundants, com al rerepaís. La
producció d’aquests artesans recull una tradició pròpia i la conjumina tradicions i innovacions
forànies. És capaç d’assortir les necessitats més immediates amb els pithoi, gerres i altres
peces per a l’emmagatzematge dels principals productes agrícoles (cereal, vi, oli...), adapta les
produccions a noves necessitats, per exemple, amb tota la vaixella relacionada amb beure
(copes, oinochoes, crateres, etc) i és capaç d’iniciar produccions en sèrie (kalathos, urnes,
copes, etc). Les activitats secundàries com l’artesanat van arribar a assolir en aquesta època
una veritable importància. Així es demostra a Ullastret, on es documenta un barri extramurs
dedicat a la terrisseria, vora el camí d’Empúries.
L’artesania i l’artesà ibèric han deixat les seves empremtes en la documentació arqueològica
d’una manera àmplia, rica i variada, més que no pas altres col·lectius. Tot i això la iconografia
ibèrica no dóna testimoni de l’artesanat. Aquest fet per si mateix pot demostrar que el treball
no tenia valor en si mateix, a l’igual que el món grec, on les representacions d’artistes són
escassísimes. És interessant de ressaltar que a partir de les dades que es tenen fins al moment,
els centres terrissers no solen coincidir amb els grans centres productors o difusors dels
distints estils decoratius (COLL, 2000). L’amplificació de l’activitat agrària en el món ibèric
va totalment associada a l’activitat terrissera, les dues activitats es complementen i per això no
és estrany que sovint associem els centres terrissers als camps de sitges. L’agricultura
intensiva portava cada vegada més a una major especialització de l’artesà ibèric. En l’època
ibèrica plena veiem com les produccions massives de contenedors ceràmics (àmfores, etc)
portarà a la construcció de forns de diàmetres més grans i a la força un canvi de mentalitat
molt allunyat ara de la producció domèstica.
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En aquest procés pensen que el patró d’assentament dels forns ibèrics a la zona catalana
evoluciona paral·lelament al procés socioeconòmic del món ibèric. En un primer moment els
tallers se situen no molt lluny dels assentaments ibèrics, com en el cas d’Ullastret, els models
colonials de la Neàpolis, Palaiapolis i Roses. A Roses veiem clarament el típic model de forn
amb botiga de cara al públic. En un segon moment, sobretot a partir del segle III a.n.e, la
ubicació dels forns ocupa zones més estratègiques, centrals, on la capacitat de proveir més
d’un assentament és major, prop de les vies i sobretot dels agricultors i explotacions agràries.
És en aquest context que trobarem sovint els forns associats als camps de sitges i a les zones
de producció agrària. A la vegada sembla ser una activitat controlada per poques mans. Aquest
creiem que serà el pas previ al sistema d’època romana on els forns es fusionen amb les
vil·les, en una única unitat de producció.

L’anàlisi de les produccions d’aquests tallers creiem a priori que ha de ser de marcat caràcter
agrícola, per tal com abasteixen una sèrie de jaciments relacionats amb l’agricultura. Així ho
veiem a València, al tres centres de producció de Kelin, situats en la perifèria del territori, en
suaus pendents o al pla, amb els recursos necessaris als voltants. Tot i que no són forns
especialitzats amb un mercat reduït i autosuficient, sí que abunden els contenidors de gran
tamany i mitjà per a l’emmagatzematge (tenalles i lebetes) davant els receptacles menuts. Els
estudis a Kelin ens parlen d’una clientela bàsicament agrícola i d’un mercat i comerç actiu
d’àmbit comarcal.

Així ho veiem també a Pla de Piquer (Alfara d’Algímia), un centre del segle IV a.n.e
especialitzat en la producció de vasos d’emmagatzematge (tenalles). El forn del Pla de Piquer
(Alfara d’Algímia) està situat prop de Sagunt. El taller es troba apartat de nuclis de població i
en una via de comunicació fluvial, seguint els exemples dels forns del Guadalimar i Cástulo.
La producció d’aquest taller sembla distribuir-se per una àmplia regió entre el Baix Palància,
l’Horta, el Camp del Túria i la franja costanera de la Plana Baixa. Els investigadors vinculen
aquest centre amb l’allunyada ciutat d’Arse (11 km).
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Per la zona del Penedès, els estudis de residus de J. Juan Treserras en exemplars dels segles
IV-III aC dels jaciments d’Alorda Park i les Guàrdies mostra que aquests envasos produïen
sobretot cervesa i en alguns casos també vi. El tema de la cervesa pot servir d’entrada
d’hipòtesi per connectar els camps de sitges, els forns ceràmics i part del comerç de l’època.
És en aquest context que caldrà analitzar aquest complex taller de les Hortes de cal Pons. La
bateria de forns ens indica les dimensions importants del taller. Lògicament les noves
intervencions permetran donar un abast encara més important de la instal·lació terrissera en
aquest indret.

Pel que fa l’especialització de les produccions, podem dir que les produccions de molts dels
forns no devien ser especialitzades. Així en el forn d’Alcalà de Xúcar tot i que hi ha un
predomini de l’àmfora i hi ha una manca de varietat de formes, també apareixen fragments de
plats. Això fa pensar que encara que la producció pogués ser especialitzada en alguns moment
de l’any, també es feien cuites d’altre tipus de peces. En el cas del forn de Fellines, tenim
constància de cocció tant de peces oxidants com grises, tot i el predomini de les últimes. La
coexistència de les produccions grises amb les oxidants al jaciment de Fellines, tal com passa
a tots el poblats de l’àrea indiketa que es coneixen és una confirmació al fet establert per A.
Balil i J. Mª Nolla. En el cas dels forns de les Hortes de Cal Pons, sembla que trobem també
aquest tipus de producció variada. Morfològicament, els elements cuits eren diversos, sense
que poguem considerar els forns especialitzats en la facturació d’una forma determinada: bols,
grans contenidors, vasos en forma de cistell, gerres, plats, i altres més excepcionals.

També sembla clar que des de mitjan s. II aC i sobretot durant el s. I aC, la introducció de
noves solucions tecnològiques en els forns de cocció anirà acompanyada també d’un canvi
gradual cap a l’estandarització de les produccions indígenes. Això és corroborat per altres
autors com A. Lafuente, que consideren que la producció de Fontscaldes reflecteix l’inici
d’una producció artesanal que dins aquesta nova cojuntura comença a participar dels criteris
d’una producció industrialitzada. Aquesta evident industrialització és observable a finals del
segle II aC i inicis del segle I aC, gràcies a l’homogeneïtat demostrada per la producció local
de kalathoi identificada a Empúries .
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Pel que fa al tema de mercats i distribució de les produccions ibèriques, alguns estudis han
plantejat la possibilitat de demostrar la distribució geogràfica de les ceràmiques ibèriques,
camp que fins ara estava restringit a les ceràmiques d’importació mediterrània. Així es
planteja la possibilitat de l’existència d’un comerç intermedi, segons el patró establert per
Renfrew (RENFREW, 1975). Un dels exemples treballats és la individualització de
produccions ibèriques de les ciutats ibèriques d’Arse/Tossal del Castell (Sagunt, València),
Edeta/Tossal de Sant Miquel (Llíria, València), i Kelin/Los Villares (Caudete de las Fuentes,
València). Es veu com aquestes tres ciutats actuen com a lloc central, atès que distribueixen
els seus productes en el seu territori dependent, concentren la major part dels procedents de
l’exterior i mantenen relacions entre si i amb altres entitats territorials bastant més allunyades.
L’aparició de forns, testers i restes constructives relacionades amb el taller en una àrea
suficientment allunyada fan pensar en l’existència de centres terrissers grans (L’Alfar de
l’Alcúdia. El Arsenal-Elx). Els estudis d’aprofundiment dels materials recuperats fins al
moment del jaciment de les Hortes i futures intervencions ens permetran també fer una
aproximació al mercat de les produccions d’aques taller.
L’artesà ibèric, doncs, apareix fruit de l’especialització del treball. En la majoria de societats
aquesta especialització del treball és un resultat d’un desenvolupament agrícola significatiu.
L’augment de la producció agrícola allibera una part de la mà d’obra indispensable ara en
nous complexos més urbans. Les produccions que podem anomenar para-agrícoles més
importants són l’artesania de la ceràmica i del metall. L’artesà ibèric apareix en un context
que cal relacionar amb el fenomen urbà, lligat a noves activitats com el comerç i l’intercanvi.
(WEBER, 1982). A partir del segle VI aC, sobretot, veiem, per exemple, com el Rosselló, el
Llangüedoc i la costa catalana comença amb el seu darrere país a entrar dins una dinàmica
econòmica i urbana que portarà a la població indígena a entrar dins els circuits comercials
mediterranis. És en aquest context que hem d’analitzar l’artesà ceràmic ibèric. Sembla
indubtable per a l’ibèric ple català, l’existència d’artesans especialitzats a temps complet,
atesos els coneixements i dedicació necessaris per a la metal·lúrgia i la producció ceràmica.
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