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Presentació

Maria Teresa Miró i Alaix*   

El cicle de la Tribuna d’Arqueologia 2014-2015 va constar de disset conferències. Com és habitual 
els darrers anys, aquestes també s’han pogut seguir en streaming i es poden recuperar al web 
tribunadarqueologia.blog.gencat.cat. Des d’aquest web es podrà baixar la publicació, editada en 
format digital.

Les xerrades del cicle mostren un ampli ventall d’intervencions realitzades arreu de Catalunya, 
tant intervencions incloses en projectes de recerca com intervencions preventives o d’urgència 
realitzades a causa de motivacions diverses, que abasten tots els períodes cronològics, des de la 
paleontologia fins a l’època medieval i moderna. A més, com és tradicional en el cicle de la Tri-
buna d’Arqueologia, també es van programar conferències sobre intervencions fora de Catalunya 
i sobre treballs de bioarqueologia i una xerrada sobre historiografia.

Entre les intervencions que corresponen a projectes de recerca, es van programar les xerrades 
següents:

Els jaciments continentals del permià i el triàsic, d’una antiguitat d’entre 250 i 230 milions 
d’anys, són de restes fòssils de rèptils, molt importants perquè són les primeres referències d’ani-
mals vertebrats terrestres. Els jaciments marins del triàsic mitjà comprenen quatre jaciments, 
tres dels quals poden ser considerats fossil-lagerstätten per l’alt grau de preservació de les seves 
restes: Alcover - Mont-ral, Móra d’Ebre i Collbató. Es van presentar els resultats del Projecte de 
recerca dels afloraments triàsics amb fauna de vertebrats de Catalunya i la carta paleontològica 
dels períodes permià i triàsic.

La Balma del Gai (Moià, el Bages) és un petit abric que s’obre en el torrent que porta el mateix 
nom, a una altitud de 760 metres sobre el nivell del mar però en un entorn de relleus suaus. Pre-
senta una seqüència estratigràfica molt simple, formada per tres nivells. De fet, les ocupacions 
epipaleolítiques es concentren en un d’aquests, en concret el nivell I, de no més d’un metre de 
potència. Tanmateix, aquí es constaten dues de les fases evolutives d’aquest epipaleolític a la 
conca mediterrània de la península Ibèrica: el microlaminar o epimagdalenià i un sauveterroide 
o geomètric tipus filador. Us presentem ara els resultats d’aquests vint anys d’intervencions.

* Cap del Servei d’Arqueologia i Paleontologia

https://tribunadarqueologia.blog.gencat.cat
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Des de l’any 1988, un equip de la Universitat de Barcelona fa excavacions a la Cova de la Gui-
neu (Font-rubí, l’Alt Penedès), que han permès identificar nivells d’ocupació epipaleolítics i del 
neolític antic evolucionat, nivells sepulcrals del neolític final i del calcolític i ocupacions puntu-
als del bronze final i d’època iberoromana, medieval i moderna. Les darreres campanyes s’han 
centrat al vestíbul de la cova, on s’han documentat nivells del neolític postcardial i cardial i una 
rica fase del neolític final - calcolític.

El jaciment del Camp de les Lloses exemplifica un dels pocs paradigmes arqueològics con-
servats a Catalunya de poblament militar relacionat amb una infraestructura viària d’època 
romanorepublicana. L’assentament dóna a conèixer la primerenca implantació territorial a gran 
escala sota pautes itàliques i el procés de romanització del nord-est peninsular. Durant el període 
tardorepublicà es produeix un nou impuls d’organització del territori a partir de la creació d’una 
xarxa logística que s’articula entorn de l’exèrcit, en funció d’unes necessitats estratègiques que 
van més enllà de la simple ocupació d’un espai determinat. Presentem la fase d’ocupació republi-
cana (125-80 aC) amb l’excavació de deu edificis articulats al voltant d’un carrer pavimentat que 
connectava el camí proconsular de Mani Sergi amb el mil·liari de la VII milla del Vilar de Tona.

La major part de les conferències corresponen a intervencions preventives realitzades a causa 
de motivacions diverses com projectes d’obra, construcció d’infraestructures o restauració i 
adequació d’elements patrimonials:

Entre el desembre del 2011 i el febrer del 2012 es dugué a terme una intervenció paleonto-
lògica preventiva per fer l’excavació dels perímetres amb restes fòssils de l’oligocè inferior que 
restaven al Tram IV de les obres del Canal Segarra-Garrigues, al recentment denominat jaciment 
paleontològic del Talladell-3 (Tàrrega, l’Urgell). Aquesta intervenció aportà dades noves a les ja 
conegudes dels jaciments clàssics propers de les Pedreres del Talladell i, de forma rellevant, una 
resta fòssil excepcional amb un gran potencial tant científic com patrimonial.

Durant el 2013 es dugueren a terme al Molí d’Espígol (Tornabous, l’Urgell) diferents treballs 
arqueològics en el marc d’un projecte de l’1% cultural. Els treballs van consistir fonamentalment 
en tasques de consolidació i adequació de les restes visibles. Les novetats més interessants prove-
nen de l’àrea nord del jaciment, on es va documentar la continuïtat de la muralla de la primera 
edat del ferro i es va excavar parcialment una estança d’aquest període. També es posaren al 
descobert una part més del tram de la muralla de l’ibèric antic, una part considerable del sistema 
defensiu de l’ibèric ple, amb restes de la muralla, un possible accés i un mur d’escarpa de fossat. 
Les actuacions a l’àrea sud - sud-oest van permetre descobrir la complexitat diacrònica de la 
porta oest (porta d’Iltirta), així com la continuació del perímetre de la muralla de l’ibèric antic 
en un tram llis de més de cent metres.

Des de la troballa els anys 1997-1998 del jaciment de Ca l’Arnau i Can Mateu, s’han anat pro-
duint una bona quantitat d’intervencions arqueològiques dins del nucli urbà de Cabrera de Mar 
(Maresme). L’any 2006, gràcies a les excavacions fetes al sector de can Rodon de l’Hort, es va fer 
un salt qualitatiu important en la interpretació i el coneixement de la configuració del nucli antic 
d’Ilturo. Aquestes excavacions es van completar amb intervencions fetes fins al 2014 als sectors 
de ca l’Arnau, can Rodon de l’Hort i can Benet. Els resultats de tots aquests treballs han permès 
la localització de la trama viària, domus, tallers i forns, així com d’una quantitat important de 
mobiliari arqueològic de qualitat.

Des de l’any 2012 s’han portat a terme intervencions arqueològiques en dues àrees del circ romà 
de Tarragona (el Tarragonès). La primera d’aquestes, al carrer Trinquet Vell, on s’ha revalorat un 
bon tram de graderia i s’ha recuperat la visió de part de l’arena de l’edifici. Per altra banda, a la 
Porta Triomfal s’ha pretès dignificar l’accés entre el circ i el pretori per realçar noves estructures 
arqueològiques i fer més comprensible aquest espai alterat pel pas dels segles. En ambdós casos, 
les excavacions van proporcionar novetats sobre la distribució i la construcció del circ.
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La construcció d’una planta química va propiciar una intervenció arqueològica al jaciment 
dels Castellets (la Canonja, el Tarragonès). Es tracta d’un magnífic assentament rural de tipus 
vil·la amb diferents àmbits funcionals i una cronologia que va d’inicis del segle i dC als segles 
v-vi dC. S’hi han documentat estances de la zona residencial amb pintures i mosaic, un balneum 
d’ús privat i una àrea de producció vinícola amb àmbits de treball, zona de premses i una cel·la 
vinària amb dolis.

Entre els anys 2007 i 2014 es van portar a terme una sèrie d’intervencions arqueològiques 
al Mercat de Sant Antoni de Barcelona (el Barcelonès) en el marc del projecte de remodelació 
de l’edifici. Quant als resultats, destaca la documentació de la superposició de l’antiga xarxa 
viària d’accés a la ciutat de Barcelona: el brancal costaner de la Via Augusta amb enterraments 
a banda i banda (segle i aC), el camí del Llobregat o via moresca (segles xv-xvii) i la carretera 
de Madrid (segle xix). De les fases constructives conegudes i documentades, la més rellevant fa 
referència al baluard de Sant Antoni i al seu sistema defensiu més avançat (1644-1647). L’exis-
tència d’aquest important patrimoni ha fet que el projecte inicial de remodelació del Mercat 
s’hagi anat modificant en paral·lel als resultats obtinguts per la intervenció arqueològica per 
tal d’integrar les restes al nou mercat i que els ciutadans puguin veure i entendre una part de 
la història de Barcelona.

El castell de Rocabruna (Camprodon, el Ripollès) es troba en un turó rocós a uns mil metres 
d’altitud i gaudeix d’una situació dominant sobre els passos pirinencs orientals. Està documentat 
des del segle x i inclou nivells arqueològics que ens situen bàsicament als segles xiv-xv. És objecte 
d’un projecte de consolidació des del 2006 per part del Servei de Monuments de la Diputació de 
Girona. Actualment, el recinte sobirà es troba ja consolidat i s’està excavant la sala de ponent al 
recinte jussà. Entre el material arqueològic destaca el material d’armament, tant defensiu com 
ofensiu, tant d’infanteria com de cavalleria.

Entre els anys 2011 i 2013 es van desenvolupar diverses actuacions d’una certa entitat a la vila 
de Montblanc (la Conca de Barberà), que han permès millorar el nostre coneixement del passat 
medieval d’aquesta població. Concretament, es van dur a terme intervencions arqueològiques a 
l’antic convent de Sant Francesc, situat fora muralles de la vila, del qual es va poder delimitar bona 
part de la planta original. També es van continuar fent intervencions a la muralla, entre les quals 
destaca la que es va fer a l’anomenada torre de Poblet, on es va poder estudiar arqueològicament 
la manera en què la presència d’un edifici propietat d’aquest monestir va condicionar el traçat de 
la muralla i, fins i tot, la forma i les dimensions de la torre situada en aquest punt.

Entre els anys 2007 i 2013 es van dur a terme diverses campanyes d’excavació arqueològica 
al castell de Tavascan, promogudes per l’Ajuntament de Lladorre (el Pallars Sobirà). El castell 
és una petita fortificació amb orígens al segle xiii, tot i que la primera notícia documental és de 
l’any 1373, que fou abandonada a mitjan segle xviii. Actualment és possible observar gran part 
de les estructures del castell. Moltes de les estructures conservades correspondrien a una fase 
important de reformes d’entre mitjan segle xvi i mitjan segle xvii, que alteraren la fesomia del 
castell medieval primitiu.

Durant els últims anys, el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya 
ha estat fent un seguit d’intervencions d’urgència en tot el territori català, segons regula la Llei 
9/93 del patrimoni cultural català. Les excavacions produïdes a les Terres de l’Ebre han posat en 
relleu el ric patrimoni arqueològic que encara conserva. Així, doncs, les intervencions més desta-
cades que s’hi han fet, com el Calvari de Gandesa (la Terra Alta), les Esquarterades a Ulldecona 
(el Montsià), la Clapissa/Partida dels Masets de Godall (el Montsià) i la recent als Malladarets, 
a Alfara de Carles (el Baix Ebre), han aportat un seguit de novetats arqueològiques interessants 
amb cronologies que engloben des de l’edat del ferro i les èpoques ibèrica, romana, medieval i 
musulmana fins a les guerres carlines.
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Finalment es van fer conferències sobre els temes següents:
El poblat fortificat ibèric de la Celadilla d’Ademús (el Racó d’Ademús, País Valencià) és objecte 

des de l’any 2009 d’un projecte d’intervenció arqueològica integral i de valorització encara en 
curs. Els treballs d’excavació desenvolupats han posat al descobert una part de la seva superfície, 
que ha permès documentar la presència d’estructures defensives de fortificació, amb una potent 
muralla i una torre rectangular d’aparell ciclopi, així com diferents departaments al seu inte-
rior. El poblat va patir una destrucció final causada per un incendi al voltant del segon quart del 
segle iv aC, en el qual va morir part dels seus habitants, els esquelets dels quals ara trobem, de 
manera que es converteix en el jaciment del món ibèric que més mostres ha donat d’aquest tipus 
de troballa inusual.

El Gujarat del Nord, al nord-oest de l’Índia, és una de les zones més àrides de l’Àsia del Sud i és 
extremament sensible als petits canvis mediambientals produïts per les variacions en el règim de 
precipitacions del monsó. Durant els darrers anys, el grup de recerca CaSEs (IMF-CSIC i UPF), 
en col·laboració amb l’M. S. University of Baroda (Índia), ha desenvolupat un projecte arqueo-
lògic multidisciplinari que ha inclòs aproximacions com ara la teledetecció, la geoarqueologia, 
l’arqueobotànica, l’etnografia i la simulació. Aquestes disciplines s’han integrat per explorar les 
dinàmiques socioecològiques (per exemple, els patrons d’assentament i les estratègies de sub-
sistència) de les comunitats caçadores recol·lectores i productores que habitaren aquest territori 
durant l’holocè.

Amb motiu dels cent anys dels orígens de la recerca arqueològica pública a Catalunya, es va 
programar una conferència sobre el procés de formació del Servei d’Investigacions Arqueolò-
giques de l’IEC. El 15 de setembre del 1914, Pere Bosch i Gimpera rebia de la Secció Històrico-
Arqueològica de l’IEC el seu primer encàrrec: dur a terme una campanya de prospeccions al Baix 
Aragó. Els resultats d’aquesta recerca, la necessitat de respondre políticament a la Llei d’excava-
cions del 1911, que amenaçava d’ofegar amb el seu centralisme la recerca arqueològica a Catalunya 
que fomentava l’IEC, i les propostes de planificació que presentaran Lluís Marià Vidal i Manuel 
Cazurro, desembocaran en la creació de la primera estructura de recerca arqueològica de caràcter 
públic de l’Estat: el Servei d’Investigacions Arqueològiques, conegut com a Oficina d’Excava-
cions. Aquest organisme controlarà la recerca entre els anys 1915 i 1936 i servirà de model per 
a l’organització de la recerca al llarg dels períodes de la Restauració, la Segona República i, fins 
i tot, el franquisme.

Barcelona, juliol del 2017



1 Presentació

El Camp de les Lloses es troba al municipi de 
Tona (Barcelona), a la zona intermèdia de les 
conques hidrogràfiques dels rius Ter i Congost, 
al sud de la Plana de Vic. El jaciment, situat 
als peus de turó del Castell, es caracteritza 

El Camp de les Lloses, un exemple d’implantació 
militar al territori d’època romanorepublicana. 
Tona. Barcelona
Montserrat Duran i Caixal,* Imma Mestres i Santacreu,*  
Carles Padrós Gómez** i Jordi Principal***

per la seva significació històrica i patrimoni-
al. L’assentament ha estat interpretat com un 
dels pocs paradigmes arqueològics, conservats 
a Catalunya, de poblament vinculat a l’àmbit 
militar d’època romanorepublicana i la seva 
fundació es relaciona amb la construcció d’una 
infraestructura viària d’aquell moment (fig. 1).

Figura 1. Vista general del jaciment i situació geogràfica

 * CdL.
 ** ICAC.
 *** MAC.
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A l’assentament hi va viure, entre els anys 
125 i 75 a. de la n. e., una comunitat que mos-
tra indicis importants de romanitat en tot allò 
relacionat amb la quotidianitat, tant en l’esfera 
pública com en la privada. La cultura romana es 
manifesta en els elements relacionats amb l’as-
pecte extern i el manteniment de les persones 
(vestuari, ornaments, higiene, bellesa i medici-
na), en el disseny de les seves cases i en els de-
talls dels espais domèstics i de treball (mobiliari 
i instrumental), així com en la comunicació (ús 
de l’escriptura, existència de les tauletes de cera 
i correspondència) i l’oci (jocs). També els cultes 
i els rituals manifesten aquest caràcter romanoi-
tàlic, que es va desenvolupar juntament amb la 
pràctica de les tradicions indígenes. La vaixella 
ceràmica, així com els contenidors amfòrics, fan 
evidents el significatiu dinamisme comercial del 
grup, molt habituat als nous costums relacionats 
amb la preparació i el consum d’aliments.

La vinculació del lloc a la logística dels exèr-
cits romans que operaven a la província Citeri-
or a finals de la República sembla ser la clau per 
entendre el que va caracteritzar el primerenc i 
singular enclavament romanoitàlic.

2 Notícies històriques  
i intervencions anteriors

1916: descobriment d’una zona d’interès ar-
queològic gràcies a la troballa d’una estela 
ibèrica1 (Gudiol, 1916, 99; Garcés, Cebrià, 
2003, 211).
1944: el jaciment es posa de manifest a partir 
de les inundacions que deixen al descobert di-
verses estructures murals.2

1991: campanya de prospecció arqueològica 
arran de la presentació d’un projecte urbanís-
tic a Tona.3

1993: inici de les excavacions sistemàtiques.4
1995: declaració, per part de la Generalitat de 
Catalunya, del Camp de les Lloses com a Be 
Cultural d’Interès Nacional (DOGC núm. 2077, 
27-06-95).
2003: municipalització del solar i presentació 
del Projecte director del jaciment del Camp de 
les Lloses. Tona.
2005: el Camp de les Lloses adquireix el paper 
d’ens col·laborador del Museu d’Arqueologia 
de Catalunya (MAC).5

 1. El baix relleu es va descobrir als camps propietat de Riambau, en una àrea molt propera al solar actual del Camp 
de les Lloses. La peça correspon a una estela figurada esculpida en pedra rosada del Montseny d’origen continental. 
L’escena presenta la lluita entre dos personatges ibers armats en presència d’un llop i està emmarcada a ambdós 
costats laterals verticals per unes motllures de mitja canya.

 2. L’erudit local Felip Vall va excavar al jaciment i va interpretar un primer nivell d’ocupació associat a murs i paviments 
d’època iberoromana i un segon nivell amb restes de sepultures d’inhumació de lloses, que es dataren dins de la prime ra 
edat del ferro, segles viii-iii a. de la n. e., a partir de la revisió dels seus treballs per part del Prof. Maluquer de Motes, que va 
analitzar la necròpoli i va estudiar els materials dels aixovars funeraris, com les possibles espases de ferro d’antenes datades 
en un moment avançat de la cultura de La Tène. La necròpoli es va relacionar amb l’estela ibèrica i va portar a considerar 
la preeminència del Camp de les Lloses per entendre la iberització i el caràcter de la tribu dels ausetans (Maluquer de 
Motes, 1982, p. 251-259). Alguns autors han secundat aquestes interpretacions (Padró, 1987, p. 35-55), mentre que altres 
la recullen amb prudència esperant el resultat de les excavacions actuals (Rocafiguera, 1995, p. 14).

 3. Els treballs d’excavació foren dirigits per Xavier Clop i Walter Cruells, els quals confirmaren una ocupació al solar 
entre el bronze final i el període preibèric, corresponent als segles viii-vii a. de la n. e., i una ocupació iberoromana, 
amb indicis d’urbanisme, emmarcada entre els segles ii-i a. de la n. e. (Clop, Cruells, 1992, p. 51).

 4. El 1993 es va elaborar un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, 
la Universitat de Barcelona i l’Ajuntament de Tona, amb la finalitat de realitzar una excavació d’urgència en el marc 
d’un projecte científic. La direcció dels treballs fou encarregada a Montserrat Duran, Imma Mestres i Josep Pujades. 
Ramon Álvarez inicià els treballs de dibuix sota la coordinació de la Dra. Dolors Molas, professora de la Universitat 
de Barcelona, amb la participació de llicenciats i estudiants de les diverses universitats catalanes.

 5. A partir del 2006, les intervencions arqueològiques del projecte científic: “Un exemple d’implantació militar en el 
territori: el vicus romanorepublicà d’El Camp de les Lloses”, han estat avalades pel Museu d’Arqueologia de Catalunya 
(MAC). El Dr. Jordi Principal, investigador del museu, en coordina el desenvolupament. L’any 2014, les excavacions 
del jaciment s’incorporen dins d’un nou projecte de recerca “El NE de la Citerior d’Escipió Emilià a Cèsar: la militarit-
zació del paisatge com a model de gestió territorial (NECEEC)”, valorat per l’AGAUR i avalat i finançat des del MAC.
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2006: inauguració del parc arqueològic i del 
seu centre d’interpretació.6

1997-2016: intervencions arqueològiques amb 
el permís i el finançament de la Direcció Gene-
ral del Patrimoni Cultural de la Generalitat de 
Catalunya en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Tona.7
2009-2012: desenvolupament del Proyecto 
de Ampliación del Parque Arqueológico del 
Camp de les Lloses. Tona. Barcelona, a càrrec 
de l’1% Cultural del Ministerio de Fomento y 
Cultura amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Tona.

3 Camins antics i vies romanes

Un dels elements que determinen el valor del 
Camp de les Lloses és la relació amb les vies i 
les rutes que connecten la Catalunya interior 
actual amb el prelitoral i la costa mediterrània; 
és a dir, el seu paper estratègic en la xarxa de 
comunicacions gràcies a la condició de cruïlla 
de camins.

Durant el període romanorepublicà s’arti-
culà la comunicació terrestre de Roma amb 
Hispania a partir de la construcció de les vies 
Domitia (Gàl·lia) i Heraclea (Hispània). La 
via Heraclea, en època imperial Via Augusta, 
segueix un trajecte interior per la Catalunya 
actual, i no serà fins a l’època d’August que es 
realitzarà un traçat litoral que connectarà Bar-
cino amb el Maresme. Aquest traçat connecta-
va també altres vies o camins secundaris, com 
és el cas del territori dels antics ausetans i la 

via que es relaciona amb el Camp de les Lloses 
(Molas, 1982, 63-65; Fabre et al., 1982, 294; 
Mayer, Rodà, 1986, 345; Padrós, 2010, 234).

En el context de la Plana de Vic, veiem que 
la intersecció de camins que es produeix a 
redós del Camp de les Lloses està format per 
dues vies nord-sud, la de Manius Sergius i la 
del Congost, i una altra est-oest, la via de Coll-
suspina.

En referència a les vies nord-sud, les dues 
pretenen connectar l’interior amb la costa 
centre-sud catalana, i difereixen únicament en 
l’itinerari (Vion, 1989; Lanuza, Palet, 1996, 
16) i possiblement en la cronologia. La via de 
Manius Sergius (fig. 2) es caracteritza per un 
itinerari alt, que facilita el control, i s’identifica 
a partir de tres mil·liaris amb el nom del pro-
cònsol encarregat de la seva construcció, del 
qual deriva el nom de la via.8 Aquestes fites es 
varen localitzar a Santa Eulàlia de Riuprimer 
–Osona–9 (milla I) (Mayer, Rodà, 1996, 99), 
Tona –Osona– (milla VII)10 (Fabre et al. 1984, 
210) i Santa Eulàlia de Ronçana –Vallès Ori-
ental– (milla XXI) (CIL II, 4956). La hipòtesi 
més versemblant és la de l’origen de la via en 
un campament o en un castellum romà situat 
a les rodalies de Santa Eulàlia de Riuprimer 
(Arrayás, 2007, 56), i sembla que es tractaria 
d’una via secundària de tipus militar, en què 
el Camp de les Lloses tindria un paper desta-
cat com a centre logístic (125-75 a. de la n. e.) 
(Álvarez et al., 2000, 271-282). Des d’aquest 
punt, la via es dirigiria per Centelles i Sant Mi-
quel del Fai cap a Santa Eulàlia de Ronçana i 
Caldes de Montbui (Vallès Oriental), quadrant 

 6. El parc arqueològic comprèn un jaciment en procés d’excavació i museïtzació. El 2005 s’inicia el projecte de conser-
vació preventiva de les estructures, que assumeix l’empresa Gamarra&García SL. Al centre d’interpretació s’exposen 
dues col·leccions arqueològiques, la municipal de l’antic Museu de Tona i la monogràfica del Camp de les Lloses.

 7. S’incorporen a la codirecció dels treballs el Dr. Jordi Principal a partir de l’any 2008, el Dr. Carles Padrós l’any 2014 
i la Dra. Pilar Camañes l’any 2016.

 Des de l’any 2005, l’empresa d’arqueologia Actium SL participa en els treballs d’excavació, juntament l’equip de 
direcció de les excavacions i els estudiants de les diverses universitats catalanes i espanyoles.

 8. Juntament amb Quint Fabi Labeó al voltant de l’any 110 a. de la n. e. (Broughton, 1968, 543); per tant, estem parlant 
d’una de les vies més antigues la Península Ibèrica.

 9. Documentat l’any 1983.
10. A Sant Miquel de Vilageriu (Tona, Osona) es va documentar una altre mil·liari, però va aparèixer fragmentat i sense 

inscripció.
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considerablement les milles que les separen de 
Tona i Santa Eulalia de Riuprimer.11 Des d’aquí 
es fa més difícil seguir-la, però probablement 
continuaria cap a l’actual Granollers (Vallès 
Oriental), que podria correspondre a la Sem-
proniana,12 on convergiria amb l’antiga via He-
raclea (Padrós, 2010, 236-239). 

La documentació, in situ, d’una fita ane-
pígrafa13 als límits del carrer empedrat del 
Camp de les Lloses ens permet plantejar que 
aquesta podria correspondre a una fita de 
terme i que el carrer sigui el camí o vial que 
connecta la via proconsular esmentada i per-
metia l’accés al nucli urbanitzat de manera 
senyalitzada. La distància de la fita al mil·liari 
corresponent a la VII milla, documentat al 
Vilar de Tona, és exactament d’una milla ro-
mana (c. 1.480-1.500 m) i, per tant, podria rela-
cionar-se perfectament amb el camí empedrat 
o vial que connectaria de nou amb el traçat de 
la via principal. Si extrapolem aquesta longitud 
cap al nord, veiem que la milla següent (V) se 
situa, hipotèticament, al Mas Corminons de 
la Creu, on fins fa unes dècades s’ubicava una 
creu de terme i que podria correspondre amb 
el punt d’unió de la via i el vial secundari. Se-
guint aquest hipotètic recorregut des de la fita 

del Camp de les Lloses fins el Clascar de Ma-
lla,14 veiem que fins als peus d’aquest turó han 
transcorregut dues milles més des de Coromi-
nons de la Creu i, per tant, es tractaria de la 
hipotètica III milla de la via de Manius Sergius.

Hem de destacar també la troballa, l’any 
1916, de l’estela ibèrica de Tona,15 curiosament 
en un espai molt proper al vial i a la fita del 
vicus.

De la mateixa manera, als peus del turó de 
Malla, on proposem que se situaria la IV mi-
lla, la troballa del monument de Malla16 tindria 
sentit. Els dos exemples escultòrics, malgrat les 
evidents diferències cronològiques, estilístiques 
i d’execució, apareixen com a fites territorials 
en relació amb la via de Manius Sergius.

La importància d’aquesta via radica en el 
fet que cap al tercer quart del segle ii a. de la 
n. e. existí un vertader projecte de construcció 
o reforma viaria al nord-est peninsular i al sud 
de la Gàl·lia, cosa que ens permet plantejar la 
idea d’una reorganització a gran escala, de la 
qual només ens han arribat les vies (Mayer; 
Rodà, 1986, 157-170; Lostal, 1992, 12-16; 
Olesti, 2000, 55-86; 2006, 139; Arrayás, 
2007, 56). Les proves semblen constatar que 
a la zona de la Plana de Vic hi hauria pogut 

11. Entenent que cada milla serien c. 1.480-1.500 m (Pallí, 1985, 23).
12. Esmentada als Vasos Apolinars, una de les mansions del tram interior de l’antiga via Heraclea (Estrada, Villa-

ronga, 1967)
13. La fita mesura 38 cm d’alçada. El diàmetre de la base és de 50 cm i el diàmetre de la superfície superior és de 42 cm. 

La pedra és de gres típic del lloc.
14. Al turó del Clascar de Malla s’han documentat materials ceràmics i numismàtics coetanis als del Camp de les Lloses, 

a més d’una presència important de projectils de plom.
15. La representació al baix relleu d’un escena figurada de combat singular va ser interpretada per Maluquer en relació 

amb l’existència d’una necròpoli d’inhumació de la primera edat del ferro al Camp de les Lloses i l’estela funerària 
la considerà un exemple de poder de les elits ibèriques ausetanes (Maluquer de Motes, 1982, 251-259; Padró, 
1987, 35-55); Quesada la vincula a les esteles homologues del Baix Aragó i proposa una cronologia més moderna, de 
mitjan s. II-I a. de la n. e. (Quesada, 1999-2000, 101-102). Garcés i Cebrià realitzen un estudi exhaustiu de la peça 
i hi estableixen paral·lels amb les documentades a la Vall de l’Ebre: la Vispesa, Alcanyís i el Palaó, si bé no accepten 
una cronologia més moderna al s. ii a. de la n. e. (Cebrià; Garcés, 2002-2003, 227-228).

16. El monument funerari presenta una gran controvèrsia pel que fa a la seva cronologia, ibèrica, del segle iv a. de la n. e., 
en relació amb un pretès règul ausetà (López, 1986 i 1990; Padró, 1987, 44-46; Almagro, 1990, 122; Beltran, 1996, 
18), contra una datació republicana, atesa la iconografia dels dos blocs esculpits conservats, en referència al tema itàlic 
del Wagenfahrt i a la processó del magistrat, i pel context arqueològic del descobriment al Clascar de Malla, per la 
relació amb el Camp de les Lloses i per la proximitat a la via del procònsol de finals de segle ii a. de la n. e. (Rodà, 
1993, 207-219; 2009, 34).
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viure una implantació administrativa romana 
ja des de finals del s. ii a. de la n. e. (Padrós, 
2010, 239) i el Camp de les Lloses n’és un dels 
exemples més significatius.

La segona via nord-sud és la del Congost 
(fig. 2), que hem de la relacionar amb l’edifici C 
(vide infra), amb una cronologia augustal o fins i 
tot posterior i vinculat a la pars rustica d’una vil-
la (Duran et al., 2011, 29). La via s’ha identificat 
a partir de vuit mil·liaris,17 passaria pel bell mig 
de la Plana de Vic i connectaria aquest territori 
amb el pla de Barcelona baixant pel Congost.

Es tracta de mil·liaris tardans, del segle iii 
o inicis del segle iv, malgrat que tinguin el seu 
origen en època altimperial, ja que alguns pre-
senten inscripcions anteriors, i resulta poc pro-

bable que es continués utilitzant la complicada 
via de Manius Sergius (Padrós, 2010, 241).

Diferents estudis de camins medievals i 
moderns ens aporten mostres del possible iti-
nerari d’aquesta via (Ordeig, 1982, 387-400; 
Albareda, 1983, 44-46; Padrós, 2010, 240-
242), més oriental que la de Manius Sergius. 
Per tant, la via sortiria de l’Auso romana (Vic), 
possiblement passaria prop de l’actual pont si-
tuat davant del carrer dels Aluders (Gutiérrez 
et al., 2013) i, en direcció sud cap al Congost, 
passaria per l’entorn de l’actual Tona, prop del 
Mas Colomer, probablement per davant de la 
Serra de Torrellebreta, el turó de les Goules (on 
també es documenten restes ibèriques i roma-
nes), Aigües Partides i en direcció sud-est fins 

17. Sis es van trobar abans de l’any 1843, al Molí de les Canes (Aiguafreda/Centelles). El setè va localitzar-se proper 
a l’Albanell (Vic/Malla) i el vuitè fou descobert l’any 1742 a Can Tarrés de la Garriga (Vallès Oriental) (CIL II; 
Junyent, 1955, 148-152; Molas, 1982, 69-74; Fabre et al., 1982, 293-318).

Figura 2. Vies al sud de la comarca d’Osona i la relació amb el Camp de les Lloses



Duran, M.; Mestres, I.; Padrós, C.; Principal, J. • El Camp de les Lloses 16

a Balenyà i Centelles, on encara es conserva 
part d’aquest camí (Caballé et al., 1993, 179; 
Menéndez, Molist, 2002, 133-136), igual que 
succeeix amb alguns trams de la via de Ma-
nius Sergius. Continuaria aquest recorregut 
al llarg del Congost fins a La Garriga, seguint 
fins a Granollers, possible Semproniana i lloc 
d’intersecció amb la via Heraclea antiga, i des 
d’aquí fins a la costa, on ja transcorre en aques-
ta cronologia la via Augusta.

Per acabar, la via de Collsuspina, amb els seus 
ramals, passa est-oest per l’entorn del Camp de 
les Lloses. Aquesta apareix ben documentada a 
les fonts d’època medieval i des del segle ix com 
a camí d’ús per part dels francs (Strata Francis-
ca) en la reorganització de la marca Hispànica 
(Bonnassie, 1979, 360). Altres documentacions 
la relacionen amb camins medievals i moderns 
cap al Montseny o Manresa (Bages) (Ordeig, 
1982, 397; Albareda, 1983, 40-44). Per tant, 
hem d’entendre aquest camí com un accés natu-
ral cap a l’interior de Catalunya (Molas, 1982, 
69; Padrós, 2010, 239-240), cosa que constata 
novament l’entorn del Camp de les Lloses com a 
punt estratègic de comunicacions, possiblement 
anterior a la conquesta romana.

Aquest fet podria explicar la fundació ma-
teixa del Camp de les Lloses en relació amb la 
nova via de Manius Sergius (nord-sud) com 
a punt logístic i d’administració, però també 
pel fet d’estar ubicat en una situació immillo-
rable per accedir a l’interior de Catalunya cap 
a l’oest i cap al nord dels Pirineus, així com als 
passos del Montseny i cap a l’est de la costa.

4 Fases cronològiques

4.1. Les fases preromanes

Els nivells d’ocupació més antics remunten 
al bronze final i al període preibèric (segles 
viii-vii a. de la n. e.). Estan documentats per 
ceràmiques modelades a mà amb superfíci-
es allisades i decoracions de cordons aplicats 
(Clop, Cruells, 1991, 51). Durant les darre-
res intervencions arqueològiques (2008-2016) 
s’han exhumat diverses estructures murals, 
així com restes de paviments lítics i algunes 
llars del període ibèric, datades entre els segles 
iv i ii a. de la n. e. A aquesta mateixa etapa 
corresponen una sèrie de sitges globulars. Tots 
aquests elements s’amortitzen durant la fase 
constructiva de les noves cases romanorepu-
blicanes (Duran et al., 2013, 48).

Sobre l’existència d’una fase d’ocupació 
ibèrica a Tona en teníem coneixement a par-
tir de l’estudi de les ceràmiques recuperades 
al jaciment de les Escomes,18 però el descobri-
ment d’altres materials atribuïbles al mateix 
període del Pla del Castell obren la hipòtesi de 
l’existència d’un oppidum al cim (Pladevall, 
1990, 34-37; Molas, 1993, 137; Padrós, 2009, 
86; Rocafiguera, 1995, 39).19 

4.2. L’ocupació tardorepublicana

La fundació estratègica del vicus se situa, gros-
so modo, cap al 125 a. de la n. e. i cal relacio-

18. E. Sanmartí Grego (1974, 135-151) va publicar un conjunt de ceràmiques de vernís negre de les Escomes en què es 
distingeixen dos grups ceràmics. Un grup, situat dins la primera meitat del segle iii a. de la n. e. amb formes L.23, 
26 i 28 i un fragment ceràmic del Taller de les Petites Estampilles, i un segon grup, més homogeni, amb materials 
de la segona meitat del segle ii a. de la n. e. amb formes de campaniana A, L. 6, 25, 36 i Morel 68 i ceràmica de Cales, 
forma L. 1, amb un grafit en signari ibèric que fou identificat com a antropònim llatí, Lucius, en genitiu. També es va 
documentar un tercer grup, més tardà, de TSSG del s. i d. de la n. E., i TSA dels segles ii-iii d. de la n. e., que l’autor 
vincula a alguns tipus de villae agrícoles, que ens portaria a considerar una dilatada ocupació del lloc. La manca 
d’estructures arqueològiques va portar l’autor a vincular la primera ocupació amb l’existència d’un poblat ibèric al 
Castell de Tona, tot descartant l’autenticitat dels testimonis orals sobre l’existència d’una necròpoli d’inhumació 
que, a semblança del Camp de les Lloses, presentaria la singularitat de la seva cronologia, atès que el ritual funerari 
habitual seria el de la incineració.

19. A la Carta Arquelógica de España, Barcelona, Madrid (Almagro et al., 1945) es recull aquesta afirmació, secundada 
per alguns estudiosos. Una intervenció científica al Pla del Castell corroboraria o no la hipòtesi del pretès oppidum.
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nar-la amb la construcció d’una infraestructu-
ra viària (vide supra).

Des d’un punt de vista històric, el període 
de l’activitat de l’assentament se situa, doncs, 
entre un moment posterior a la caiguda de 
Numància (c. 133 a. de la n. e.) i el conflicte 
sertorià (primer quart del segle i a. de la n. e.). 
Consegüentment, l’ocupació va ser breu, d’uns 
cinquanta anys aproximadament. A partir 
del registre arqueològic, es pot afirmar que 
el seu abandonament no va ser sobtat, però 
si suficientment ràpid com per procurar la 
formació d’uns conjunts d’amortització molt 
complets. El material ceràmic és sobretot 
d’orígens locals: ceràmiques ibèriques oxi-
dades, llises i pintades, ceràmica grisa em-
poritana, ceràmiques comunes d’imitació de 
models itàlics i algunes ceràmiques modela-
des a mà. Respecte a les importacions, són 
majoritàriament d’origen itàlic: vaixella de 
vernís negre campaniana A tardana i de Ca-
les, variant mitjana/tardana, alguns vasos de 
parets fines, tapadores i patinae de ceràmica 
de cuina itàlica, així com àmfora itàlica del 
tipus Dr. 1A i Àpula brindissina; també es 
documenten contenidors ebusitans, nord-
africans de l ’àrea tripolitana i, en menor 
quantitat, sud-hispànics del cercle de l’estret 
de Gibraltar (Álvarez et al., 2000, 273-275). 

Fins al moment, s’han excavat deu edificis, 
alguns dels quals ja museïtzats dins el Parc 
Arqueològic i d’altres en procés encara d’ex-
cavació i museïtzació. Aquestes construccions 
s’articulen urbanísticament a redós d’un espai 
públic, un camí o carrer pavimentat de pedra. 
Les cases, adossades i en bateria, s’organitzen 
segon uns eix nord-sud i presenten un disseny 
inspirat en el patró de casa itàlica tradicional 
de planta rectangular amb diverses estances 
disposades al voltant d’un pati central (Gros, 
2001, 30-38 i 82-84). Es tracta d’una arquitec-
tura de terra (tàpia i tovots) amb sòcol lític i 

cobertes de canya i calç que sostenien un em-
bigat de fusta de roure.20

S’han identificat diversos tallers metal-
lúrgics situats a l’interior de les cases o bé en 
espais exteriors, patis o carrers, que opera-
ven de forma simultània. La gran quantitat 
d’officinae permet formular la hipòtesi que 
l’assentament pogués correspondre a un lloc 
especialitzat, dedicat de manera gairebé ex-
clusiva al treball dels metalls, amb una or-
ganització, una estructura i una operativitat 
que caldria relacionar amb la logística militar 
d’unitats de pas estacionades a l’àrea d’influ-
ència immediata. En aquests espais logístics, 
petites guarnicions s’haurien encarregat de 
la seguretat i de l’abastiment de les tropes en 
moviment i també de la gestió administra-
tiva d’aquestes activitats, entre les quals el 
reclutament d’auxiliars locals de l’encunya-
ment de moneda (Duran; López Sánchez; 
Mestres; Ñaco del Hoyo; Principal, en 
premsa). L’existència d’una guarnició al lloc 
sembla confirmar-se a partir de les excavaci-
ons dels edificis I i K, ubicats dins d’un recinte 
on podria residir la tropa estacionada al lloc 
(Duran et al., 2013, 48).

Les troballes numismàtiques són notables i 
diverses (plata i bronze ibèrics, romans, d’ori-
gen massaliota). Hi predominen els bronzes 
ibèrics, que sobrepassen el 90% de les peces 
comptabilitzades, caracteritzades per un grau 
de desgast escàs, entre les quals les més ben 
representades són les seques corresponents al 
territori ausetà (Ausesken, Eusti i Ore). També 
cal destacar la recent troballa d’una oculta-
ció de quaranta-un bronzes ibèrics en la qual 
prevalen les monedes de les seques laietanes 
i ilergetes. Aquesta ocultació correspondrien 
al moment d’abandonament de l’assentament 
republicà (vide infra). 

Malgrat tractar-se d’un nucli especialitzat 
en la metal·lúrgia militar, alguns membres de 

20. Les anàlisis antracològiques practicades així ho confirmen (Ros, 1993).
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la comunitat practicarien activitats primàries 
com l’agricultura i la ramaderia per al seu sos-
teniment, sense oblidar les activitats de proveï-
ment alimentari dels militars que freqüentaven 
el lloc. Aquests treballs anirien vinculats a pro-
curar l’entrada d’aliments (vegetals i animals), 
potser semiprocessats al vicus, que després se-
rien distribuïts, probablement, entre la tropa. 
Les restes arqueobotàniques ens mostren un 
registre basat en un predomini dels cereals, 
amb presència de vinya i, testimonialment, 
d’olivera, que es complementava amb la recol-
lecció de fruits silvestres. Per ordre de repre-
sentació, es documenta blat comú/dur, ordi/
ordi vestit, civada i mill. No s’observa, com 
a Ilerda o Iesso, un predomini de l’ordi sobre 
el blat.21 L’estratègia sobre l’explotació dels re-
cursos animals implementada al lloc indica un 
tipus de ramaderia especialitzada i polivalent. 
S’explota de forma intensiva la carn dels porcs. 
L’explotació de les cabres és, bàsicament, per a 
la producció làctica i, en menor mesura, càrnia. 
La de les ovelles està més relacionada amb la 
producció de llana i també, com en l’exemple 
anterior, en menor mesura, de carn. L’explo-
tació dels bòvids estava vinculada, sobretot, a 
activitats de treball i transport (treballs agrí-
coles de càrrega i transport) i, en menor grau, 
a la producció de llet i carn. Els èquids esta-
ven destinats fonamentalment a la càrrega i 
al transport. De les aus de corral i els conills 
s’aprofiten la carn d’ambdós, les pells dels co-
nills i els ous de les gallines. La cacera apareix 
representada com una activitat minoritària, a 
través de la presència d’alguns cérvols, conills, 
llebres i una certa diversitat d’aus. Algunes res-
tes de suids corresponen a la varietat silvestre. 
A partir de l’estudi de la paleofauna, podem 
proposar que l’establiment era un centre ra-
mader especialitzat en l’explotació de bòvids 
i èquids. Contràriament, l’enclavament no era 

del tot autònom en l’explotació dels ovicaprins 
i els suids i probablement la carn arribaria al 
lloc en porcions de parts determinades per a 
l’abastiment de la tropa. El model d’explotació 
no coincideix amb el del període ibèric, sinó 
que respon a les noves estratègies d’explotació 
romanes implementades. Vinculem les parti-
cularitats del tipus de proveïment i explotació a 
la logística militar del lloc. És interessant cons-
tatar que a l’edifici C, més modern, es produeix 
definitivament una intensificació del consum 
dels suids, que coincideix amb les noves pautes 
en la gestió ramadera que la romanització va 
establir.22

4.3. Fase final i abandonament definitiu

L’ocupació del Camp de les Lloses no finalitza 
amb el despoblament precipitat dels edificis 
republicans. L’edifici C, datat entre el 40 a. de 
la n. e. i el 60 d. de la n. e., correspondria a les 
infraestructures d’una villa. La granja, , situada 
a prop del vial romà, explotaria els recursos 
naturals del lloc (boscos, pastures i conreus) i 
respon a les noves formes d’implantació en el 
territori, amb una explotació agropecuària in-
tensiva. Les villae es disseminaren per la plana 
sota la nova forma de propietat privada de la 
terra generalitzada a partir de la romanitza-
ció. La primerenca construcció de vies roma-
nes, des de finals del segle ii a. de la n. e., va 
afavorir la urbanització del territori ausetà i la 
consegüent multiplicació de villae en aquest. 
A mitjan segle i a. de la n. e. augmentà signi-
ficativament el nombre d’establiments rurals 
a la plana, interpretats com a cases de camp 
petites i mitjanes. Aquest procés s’intensifica-
ria a partir de l’etapa augustal i cristal·litzaria 
amb la formació de la ciutat d’Auso (Vic), que 
apareix vinculada de manera indissoluble al 

21. Les estadístiques obtingudes i les espècies poden variar i augmentar amb l’ampliació dels estudis paleocarpològics 
de les mostres practicades, que han anat a càrrec de C. Cubero (1993 i 2010).

22. Les anàlisis arqueozoològiques s’han fet al Laboratori d’Arqueozoologia de la Universitat Autònoma de Barcelona 
sota la direcció de Maria Saña (2009 i 2013).
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seu territori (ager), i així continuarà durant els 
primers segles de l’imperi. A la ciutat romana 
s’hi varen concentrar les institucions adminis-
tratives, econòmiques –el mercat– i religioses 
–el temple edificat a inicis del segle ii. Les elits 
locals foren integrades mitjançant la concessió 
de la ciutadania romana i les comunitats varen 
aconseguir, així, el seu reconeixement jurídic 
(molas, 1982, 120).

5 Aspectes urbanístics  
i arquitectònics 

Urbanísticament, les construccions s’organit-
zen al voltant d’un camí pavimentat, l’exca-
vació del qual ha proporcionat una seqüència 
estratigràfica formada per diferents nivells 
d’ús del vial. El moment fundacional presenta 
un terra de lloses i pedres de mides diferents, 
però més aviat mitjanes i petites, mentre que 
els elements lítics més grans són escassos i 
aïllats. Les pedres es combinen amb graves i 
llims, que compacten i anivellen el sòl. Aquest 
tipus de material de rebliment és utilitzat du-
rant els di ferents processos de reparació del 
camí. L’amplada màxima del primer vial és de 
300 cm (10 peus i 2 digitus romans) i presen-
ta, a ambdues bandes laterals de la calçada, els 
encaixos lítics per a les rodes de carro. Tenint 
en compte que la separació entre les rodes dels 
carruatges és de 150 cm (5 peus i 1 digitus ro-
mans), aquesta amplada és suficient com per 
permetre la circulació d’un carro romà conduït 
per dos cavalls. Les obres de manteniment del 
camí varen convertir el vial en un model de 
paviment compactat per argiles, llims i graves, 
que combinava de forma puntual i només en 
alguns trams un enllosat de pedres.

Les cases de l’establiment segueixen un 
entramat quadricular estructurat a partir de 
dos eixos perpendiculars entre si i orientats 

nord-sud i est-oest. Arquitectònicament par-
lant, s’han identificat diversos edificis anne-
xos i distribuïts en diferents agrupacions o 
insulae. Actualment es visualitzen nou edifi-
cis, datats dins la fase republicana, A, B, D, E, 
F, G, H, I, i K (125-75 a. de la n. e.) i la desena 
casa, que anomenem C, correspon a les estan-
ces d’una villa, de cronologia pre i postaugustal 
(50 a. de la n. e. - 50 d. de la n. e.). Les darreres 
excavacions han detectat les estructures murals 
d’algunes construccions anteriors a la fase tar-
dorepublicana (fig. 3). Es tracta d’edificacions 
amb una orientació lleugerament diferent que 
van ser aprofitades, en alguns casos, com a fo-
namentació de les noves cases del vicus, mentre 
que en altres situacions apareixen espoliades 
del tot per tal d’obtenir-ne material lític, que 
va ser emprat, també, a les noves construcci-
ons edilícies. Quan les fonamentacions han 
patit un espoli complet, només se n’ha pogut 
documentar la rasa, que fou reomplerta amb 
argiles, llims i graves per tal d’anivellar el sòl 
on es van fonamentar els nous habitatges repu-
blicans. Les primeres edificacions no han estat 
datades, encara, a causa de la manca de nivells 
d’ús associats a aquestes, que varen ser destru-
ïts durant la remodelació d’època republicana. 
Avui podem reconèixer fins a un nombre pos-
sible de tres habitatges, que anomenen J, L i M 
i que situem dins l’etapa ibèrica, sense poder 
precisar-ne més la cronologia.23

Les edificacions republicanes corresponen a 
cases, la majoria de les quals són construccions 
adossades. Totes tenen planta quadrangular, 
són d’estil itàlic i tenen petits patis centrals. 
Els edificis estan compartimentats en diferents 
estances (entre cinc i sis), on es practiquen di-
ferents activitats relacionades amb el mante-
niment del grup i els béns de consum, com 
l’elaboració i la ingesta d’aliments, la mòlta, el 
rebost, la filatura i el teixit, unes activitats que 
es compaginen amb altres, fonamentalment 

23. L’excavació de l’edifici I ha documentat parets de construccions anteriors amortitzades al primer sòl de funcionament 
de la nova casa I. Aquestes estructures, identificades com a edifici L, presenten alguns nivells associats que no han 
estat exhaurits i, possiblement, la seva excavació n’aporti, finalment, informació cronològica i funcional.
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de tipus cultual i d’oci. Algunes habitacions 
s’especialitzen en la producció de béns d’in-
tercanvi relacionats amb la metal·lúrgia del 
bronze i el ferro.

L’exhumació, a les estances de les cases, de 
bases lítiques per al sosteniment de pals, així 
com de diversos encaixos amb elements lítics 
per a suports de fusta, permeten proposar 
l’existència d’un segon pis de roure, un tipus 
de fusta que ha estat confirmat a partir de les 
abundants restes antracològiques d’estructu-
res cremades documentades durant l’excava-
ció i analitzades a posteriori. Les cases repu-
blicanes responen a models d’accent itàlic, si 
bé els materials i les tècniques constructives 
són indígenes. Els habitatges presenten sòcols 
de pedra i parets de tovots (a l’edifici I tenen 
un mòdul de 19 cm x 39 cm) i probablement 
siguin de tàpia a les altres cases; les estruc-
tures de l’embigat de fusta són de roure i les 
cobertes de calç, terra, canyes i altres elements 

vegetals. Als patis interiors d’aquestes es loca-
litzen les canalitzacions per recollir l’aigua de 
la pluja i desaiguar-la, des d’aquests, passant 
pel sòl de les habitacions, cap al vial pavimen-
tat del carrer. Les canalitzacions, ben cone-
gudes a partir de les conservades als edificis 
A i E, són fetes amb elements lítics en posi-
ció vertical, que formen el canal de desguàs 
i presenten una coberta de lloses. La calçada 
evacua de forma eficaç, tant les aigües pluvi-
als com les procedents de les canalitzacions 
domèstiques, atès el marcat pendent que pre-
senta. Al paviment del carrer, l’encaix d’unes 
estructures lítiques situades a ambdós costats 
del vial garanteixen, per una banda, la segu-
retat de la circulació dels carros, i per l’altra, 
l’eficàcia d’aquests canals per al desguàs de 
les torrentades.

Les estructures domèstiques de les cases, 
com ara llars, forns, abocadors o banquetes, i 
el mobiliari divers mantenen la tradició indíge-

Figura 3. Planta del jaciment amb la ubicació dels espais metal·lúrgics i les inhumacions infantils
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na pel que fa a les tipologies i l’ús de materials 
constructius.

Els edificis I i K, situats al camp A, presen-
ten un model arquitectònic una mica diferent 
dels altres i es relacionen amb un possible re-
cinte destinat a la tropa.24

La villa de context protoaugustal és de plan-
ta rectangular, molt simple, i té una distribució 
molt racionalitzada de les quatre habitacions, 
sense pati interior. La construcció s’obre vers un 
pati o espai de circulació davanter, que presenta 
algunes estructures de treball, abocadors i ele-
ments de valor ritual senyalitzats. L’edifici man-
té els angles ben rectes i les partes presenten un 
parament que combina les lloses mitjanes i pe-
tites de disposició plana amb elements lítics de 
disposició plana més grans i també de disposició 
vertical. Les cantonades de la casa presenten una 
bona execució angulada. La construcció man-
té, encara, el patró indígena, amb bases lítiques 
sense morter i parets de tàpia, si bé l’embigat 
de fusta sosté ja una coberta de caràcter romà, 
feta de tegulae i imbrices. Les diverses estruc-
tures domèstiques mantenen, en alguns casos, 
la tradició indígena, si bé en altres s’adapten a 
les noves tipologies romanes i a l’ús dels nous 
materials d’obra com la terra cuita, bipedalis i 
opus signinum.25

Els dos tipus de cases documentats a l’assen-
tament són alguns dels exemples que mostren 
l’adaptació progressiva de la societat ibèrica 
ausetana als nous models romans durant el 
període de romanització, entre finals del segle 
ii a. de la n. e i el segle i a. de la n. e. Els canvis 
es produïren des de la reinterpretació indígena 
dels nous plantejaments constructius i urba-
nístics romans. Aquesta realitat es confirma 
també analitzant altres assentaments del nord-

est de la Citerior durant aquesta cronologia. 
(Belarte et al., 2008, 96-104).

Als tallers situats a l’interior dels diferents 
edificis es va dur a terme una activitat metal-
lúrgica, que canvia en intensitat, si bé sembla 
produir-se de forma coetània i s’estén a les àre-
es exteriors, anteriors i posteriors de les cases, 
és a dir, als patis i a ambdues bandes del vial 
pavimentat; en aquests espais s’han excavat les 
diverses estructures de combustió, així com els 
abocadors relacionats amb el treball de les ofi-
cines metal·lúrgiques.

6 Els tallers metal·lúrgics 

Els tallers metal·lúrgics

Les excavacions han posat al descobert l’exis-
tència de més de quinze espais identificats com 
a tallers metal·lúrgics dedicats al treball del fer-
ro, el bronze i el plom, que operaven coetàni-
ament. En alguns d’aquests obradors, situats 
tant a l’interior dels edificis com a l’exterior, 
s’han registrat les estructures de combustió, les 
escòries del procés metal·lúrgic –de reducció, 
postreducció, afinatge i forja–, els lingots –de 
ferro i plom– i els objectes de bronze binari 
(coure i estany) i ternari (coure, estany i plom), 
en desús, així com els rebutjos dels nous ali-
atges per ser refosos i reciclats de nou. S’han 
recuperat també l’instrumental dels artesans 
i altres proves que es poden relacionar amb 
el treball metal·lúrgic, com ara gresols, mot-
lles, balances, pesals, encluses metàl·liques i 
diversos elements lítics complementaris per 
als treballs. També s’han identificat les peces 
metàl·liques per reparar, de caràcter molt di-

24. La relació amb un espai de caràcter militar sorgeix a partir de les peculiaritats constructives que presenta el recinte 
de dimensions més grans i amb estances més complexes. La documentació del dipòsit d’un èquid en una de les 
portes de la construcció, així com la troballa d’alguns elements de militaria, un simpulum al taller metal·lúrgic i un 
gladius hispaniensis al possible dormitori de la soldadesca, afavoreixen aquesta interpretació. Els edificis I i K estan 
en procés d’excavació i, per tant, la interpretació és encara parcial.

25. La villa apareix com un edifici aïllat. De totes maneres, cal considerar la seva ubicació actual, molt propera pel nord-
est a un solar contigu totalment construït i limitant al sud amb el carrer Germana Victòria, ja que la urbanització 
d’aquests sectors podria haver afectat l’existència d’altres estances annexes a la hisenda agrícola.
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Figura 4. Instrumental metal·lúrgic: 1. Objectes en desús per refondre, bronze; 2. Gresol; 3. Motlle, lític; 
4. Lingots de diferents formats, plom; 5. Claus de cabota hemisfèrica amb restes de les rebaves laminars, 
bronze; 6. Peces semifacturades del tipus lingot de secció quadrangular, bronze; 7. Fragments d’arbres 
d’alimentació del motlle de fosa, bronze; 8. Plat de balança i pesal, bronze; 9. Tisores, bronze; 10. Serretes, 
bronze; 11. Falques i martells, ferro; 12. Tenalles, ferro; 13 i 14. Barres/lingot, ferro; 15. Enclusa, ferro
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vers, o les peces de nova fabricació –claus, pe-
tits aplics i barres/lingots– de bronze, mentre 
que de ferro és té constància d’un gran nombre 
d’eines, d’elements del mobiliari de les cases i 
d’armament, així com de diversos productes 
semifacturats (fig. 4).

No podem afirmar que tots els objectes 
metàl·lics documentats fossin fabricats o re-
parats a l’establiment, però la majoria podrien 
haver estat tractats als tallers mateixos a par-
tir de les escòries documentades. La vincula-
ció del lloc a la logística militar, amb la con-
següent entrada constant tant de les persones 
que hi vivien o hi treballaven com de les que 
formaven part de l’exèrcit que el freqüenta-
ven, afegit al tràfic de mercaderies per al seu 
abastiment, facilitaria l’arribada de metalls 
nous en tots els formats possibles: matèria 
primera, productes semifacturats o bé objec-
tes manufacturats (en ús, per reparar, etc.). 
La necessitat d’eines, armament i objectes per 
a la construcció queda demostrada a partir 
del gran nombre registrat d’aquests, i l’àm-
plia mostra de lingots i materials per reciclar 
als obradors posa de manifest la importància 
econòmica d’aquesta activitat productiva, que 
relacionem amb la gran quantitat de numerari 
recuperat als tallers mateixos.

Exceptuant l’edifici B,26 totes les cases pre-
senten espais dedicats a la metal·lúrgia. Els ta-
llers amb més proves en aquest sentit estan si-
tuat als edificis A (àmbits 3, 4, 8 i 15), C (àmbits 
17 i 22), F (àmbit 43), G (àmbit 46 ), I (àmbit 
68) i K (àmbit 63).27 També són especialment 
rics els espais davanters situats davant l’edi-
fici A (àmbits 9, 20 i 21). Als patis posteriors 
de l’edifici E i a l’entorn del vial pavimentat 

també s’hi documenten cubetes associades a 
residus i escòries diverses. Diversos incendis 
van segellar i conservar, així, alguns nivells 
d’ús de les fases dels tallers metal·lúrgics més 
representatius.

La majoria de les oficines desenvoluparen 
activitats de transformació tant del bronze com 
del ferro i només l’edifici C presentava una es-
pecialització dedicada a la siderúrgia fèrrica. 
Les tècniques, documentades durant tota la 
cadena productiva, mostren la perícia dels ar-
tesans i la seva capacitat per actuar de forma 
eficaç i ràpida amb els mitjans de què dispo-
saven en uns obradors on el reciclatge era una 
pràctica molt habitual, tant en la manufactura 
d’objectes nous com en la reparació d’altres. 
Amb tota seguretat, el personal dels tallers era 
especialitzat i devia viure a les cases mateixes 
amb obradors.

Els tallers es daten entre el 125 i el 75 a. 
de la n. e., si bé l’activitat metal·lúrgica va 
perviure en la darrera construcció de l’esta-
bliment, i la ferreria de l’edifici C va funcio-
nar des de mitjan segle i a. de la n. e. fins a 
principis del segle i d. de la n. e. La majoria 
d’oficines presenten una sola fase dedicada a 
les activitats productives metal·lúrgiques, si bé 
hi ha exemples de diverses fases de l’activitat 
productiva a l’edifici G.

S’han excavat sepultures de criatures peri-
natals en quatre tallers metal·lúrgics (edifici A, 
àmbit 8; edifici C, àmbit 17; edifici F, àmbit 43, 
i edifici K, àmbit 63). Aquesta pràctica, docu-
mentada al món ibèric, s’ha relacionat amb la 
fundació o la clausura dels obradors. Alguns 
estudis plantegen fins i tot la possible connexió 
entre les persones encarregades dels obradors, 

26 L’estudi de l’edifici B mostra una absència sorprenent d’espais de producció metal·lúrgica i una cultura material de 
caràcter romanoitàlic que, juntament amb la troballa d’una caixeta segell destinada a la correspondència, l’existència 
d’un larari en funcionament, l’ocultació d’un tresor monetari i un ric aixovar funerari que acompanyava l’enterra-
ment infantil documentat a la casa, ens porten a considerar que aquesta estava ocupada per un individu d’alt rang, 
tal vegada un apparitor amb autoritat administrativa provincial.

27 Les dues últimes són cases en procés d’excavació on s’han exhumat, fins ara, dos petits tallers metal·lúrgics. Els 
obradors presenten cubetes enterrades als sòls de terra trepitjada i algunes estructures lítiques de treball, i s’hi han 
recuperat diversos objectes de metall, escòries metal·lúrgiques i una pedra de toc. Una de les estructures del taller 
de l’àmbit 63 estava situada sobre la fossa d’un enterrament perinatal (inhumació 11).
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el tipus d’activitat i el sexe de les criatures in-
humades en aquests espais.28

Al taller de l’àmbit 8 de l’edifici A s’han re-
gistrat objectes relacionats amb activitats com 
la filatura, així com restes de fauna alterades 
pels processos de manipulació, cocció i con-
sum d’aliments. Aquestes proves mostren uns 
espais parcialment especialitzats, atès que sem-
blen ser compartits per tots els membres de la 
unitat que els ocupa i utilitza. Semblen, doncs, 
un espai multifuncional, dinàmic i d’interrela-
ció de les persones que hi viuen i hi treballen, 
un model que trenca amb la idea estructuralis-
ta que contraposa l’espai públic del domèstic. 
(Duran et al., 2016, 25).

El registre de les activitats productives 
metal·lúrgiques

Les oficines, situades a l’interior de les cases, 
presenten plantes de morfologia majoritària-
ment quadrangular i devien disposar de grans 
finestres de ventilació obertes a les parets de 
tàpia o tovots.29

Els seus paviments es caracteritzen per un 
gran acoloriment per raó de la refracció de la 
terra a causa del foc constant dels forns que 
s’hi ubiquen i és molt habitual la presència 
d’abocaments distribuïts pel sòl de les estan-
ces de forma dispersa, els quals estan formats 
per cendres, escòries i restes de terra vitrifi-
cada dels mateixos forns, que constantment 

són amortitzats en construir-ne de nous i es 
converteixen, així, en nous residus.

Les estructures de combustió són empra-
des de forma polivalent per una metal·lúrgia 
dedicada tant al bronze com al ferro, tal i com 
mostra l’escampadissa d’escòries i rebutjos 
relacionada amb tots dos processos dels ta-
llers.30 La documentació d’objectes manufac-
turats amb elements de metalls diversos mos-
tra una metal·lúrgia mixta i complementària. 
L’edifici C, molt més modern, presenta, per 
contra, una especialització en el treball del 
ferro.

Les cubetes presenten les parets vitrificades 
per l’acció de l’alta temperatura que assoliren 
en els processos i els colors de la terra van del 
taronja al groc més pàl·lid, amb zones fumades 
entre el gris i el negre. Algunes parets i fons 
presenten fragments de terra cuita barrejada 
amb matèria orgànica i graves. Al fons de les 
estructures hi ha residus com les cendres, els 
carbons i diversos fragments d’escòries. 

S’ha inventariat una gran diversitat d’es-
tructures i elements en relació amb el procés 
metal·lúrgic: a) forns de tassa oberts, sense 
sortida d’evacuació per a les escòries, que per-
metrien la càrrega contínua tant del mineral 
de ferro com del carbó vegetal que els alimen-
tava,31 b) forns amb orificis per a les toveres, c) 
forns amb estructures exemptes o xemeneies, 
d) cubetes de morfologia diversa, del tipus ba-
nyera amb receptacle per a les escòries o del 

28 Al jaciment d’Olèrdola es documenten enterraments perinatals del segle iv a. de la n. e. en espais artesanals. A l’ado-
beria s’identifiquen tres criatures de sexe femení i, en canvi, dues criatures de sexe masculí en un taller metal·lúrgic. 
Aquest fet, segons els seus antropòlegs, podria plantejar la relació del sexe dels treballadors i les treballadores dels 
diversos espais artesanals amb el de les criatures inhumades, si bé també contemplen la possibilitat que la selecció 
sigui només conseqüència de l’atzar (Crespo et al., 2009, 509-511). L’estudi de Núria Molist sobre els aspectes rituals 
de l’Olèrdola ibèrica aprofundeix en la interpretació sobre les inhumacions infantils i les ofrenes d’animals en espais 
industrials (Mestres, et al., 2009, 591-595).

29. Si bé no hi ha cap prova arqueològica que així ho confirmi, els paral·lels etnogràfics suggereixen com a més versem-
blant aquesta interpretació en lloc de la possible existència d’obertures de ventilació a les cobertes, que implicarien 
l’ús d’algun sistema de tancament per evitar les filtracions de les aigües pluvials, si bé tampoc no ho descartem.

30. Estadísticament, el nombre d’objectes i escòries de ferro és sempre superior al de les peces de bronze recollides als 
tallers polivalents.

31. Les proves etnogràfiques constaten que, sense cap tipus de cobertes, només amb l’aire induït per una o dues manxes, 
s’assoleixen temperatures de l’ordre dels 1.100 o 1.200 ºC per a la reducció del mineral, amb la formació d’una massa 
de ferro i escòries de primera obtenció (Simon, 1999).
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tipus constructiu de tovot, e) cubetes d’alimen-
tació del combustible dels forns,32 f) fornals 
exemptes, d’obra lítica i de terra cuita, g) abo-
cadors, h) elements lítics i ceràmics, com ara 
canalitzacions, proteccions murals, suports per 
als treballs de tallar, polir i decorar les peces, 
àmfores per a l’emmagatzematge de productes, 
etc. (Duran et al., 2005, 302).

Els estudis arqueometal·lúrgics permeten 
afirmar que al Camp de les Lloses es realitza-
ven els dos tipus d’operacions següents.

Obtenció de peces de ferro

Als tallers de l’edifici A s’ha constatat tota 
la cadena operativa, des de la reducció del 
mineral a ferro fins als processos de postre-
ducció, refinatge i forja dels objectes de me-
tall, si bé el procés de reducció del mineral a 
metall és el que presenta menys proves per 
ara analitzades. Les escòries de postreducció 
permeten constatar de forma molt clara, en 
canvi, la purificació i la formació d’objectes 
d’aquest metall. S’han documentat productes 
que acrediten el treball de forja realitzat als 
obradors. Alguns objectes són de ferro dolç 
i altres, de ferro carburat. La carburació es 
podria haver dut a terme pel mètode de la ce-
mentació. Les escòries de casquet, produïdes 
durant les operacions de postreducció i forja, 
garanteixen la manufactura dels objectes als 
tallers de l’edifici A (Simon, 1999).

L’excavació de nous tallers als edificis C, 
E, F, G, H, I i K ha constatat l’existència d’un 
nombre molt important de nous residus metal-
lúrgics, encara per analitzar. Constatem, per 
simple observació visual, una gran abundància 

d’escòries de postreducció, especialment les del 
tipus de casquet, entre altres.

Als obradors s’han documentat productes 
semifacturats (barres/lingots) i facturats (molt 
diversos). De les masses de ferro brut s’arriba-
va a peces de geometria precisa després dels 
processos d’escalfament i purificació. Amb el 
martelleig constant sobre el metall s’obtenien 
escòries de refinatge, caracteritzades per ser 
petites, globulars, fosques i d’aspecte vitri, que 
s’han recollit àmpliament als tallers. Els lingots 
exhumats són massissos o estan fabricats per 
apilament de les làmines que, sota certa pressió 
i temperatura, s’unirien finalment en una sola 
peça.

Les excavacions de l’edifici G han propor-
cionat barres/lingots nous de tipologia diferent 
dels de l’edifici A. Dos d’aquests corresponen 
a barres de secció quadrangular, amb un pes 
aproximats de 8 kg i una llargada d’entre 60 i 70 
cm, que presenten paral·lels identificables amb 
la forma 1 L de les barres lingot de Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer a, Bouches-du-Rhône (Coustu-
res et al., 2006, 243-261). També s’ha exhumat 
un lingot o una barra del tipus pla amb els dos 
extrems enrotllats, similar a la barra plana amb 
un sol extrem procedent del jaciment aquità de 
Lacoste, Mouliets et Villemartin, datada dins 
la primera meitat del segle ii a. de la n. e. (Mis-
trot, 2012, 34). Els paral·lels de les peces per-
meten considerar que aquestes devien arribar ja 
semifacturades a l’establiment, si bé en desco-
neixem el lloc de producció.33

En relació amb els treballs de forja practicats 
als objectes identificats, es constaten tècniques 
com la de doblegar, estirar, aplanar i soldar les 
peces. Algunes es van documentar emmagat-

32. Les anàlisis antracològiques mostren una gran amplitud de fustes utilitzades com a combustible per a l’alimentació 
dels forns. S’han identificat un total de quinze espècies diferents que indiquen una explotació diversificada dels re-
cursos forestals: Abies alba (avet), Arbutus unedo (arboç), Cistus sp. (estepa), Corylus avellana (avellaner), Erica sp. 
(bruc), Fagus sylvatica (faig), Juniperus sp. (ginebró, sabina, càdec), cf. Malus (pomera), Pinus sylvestris-salzmannii 
(pi silvestre-pinassa), Populus sp. (pollancre) Quercus ilex-coccifera (alzina-garric), Quercus sp. caducifoli (roure), 
Vitis vinifera (vinya), rosàcies del tipus Pomoideae (Sorbus, Pyrus, Amelanchier...) i angiospermes indeterminades 
(Ros, 1993).

33. S’ha previst la realització d’anàlisis dels elements de traça per tal d’identificar-ne la procedència.
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zemades als tallers mateixos o en estances con-
tigües als obradors.34

La tipologia dels objectes manufacturats 
de ferro inclou un primer grup format per les 
eines dels treballs artesans (del metall, la fus-
ta, les pells, la construcció...); un segon grup 
corresponent a l’utillatge dels treballs agraris; 
un tercer, molt ampli, d’equipament domèstic; 
un quart grup relacionat amb el transport dels 
animals i els carruatges; un cinquè format per 
elements diversos de militaria (armament i pa-
nòplia militar), i, finalment, un darrer apartat 
amb els ornaments i l’instrumental personal, 
de caràcter molt divers (fig. 5).

Fosa i reciclatge de petites peces en base 
de coure 

Als tallers es reciclaven els objectes de bronze 
en desús, que es tornaven a fondre per fabri-
car-ne de nous.35 Els nous aliatges de les peces 
analitzades es preparen als tallers i presenten 
plom afegit. S’han recuperat diversos lingots 
de plom als tallers dels edificis A, F i G –barres 
helicoïdals, plaques i lingots de secció cilíndri-
ca, cònica i quadrangular. La fosa dels metalls 
es devia fer en gresols de mida mitjana, dels 
quals es conserven alguns fragments amb les 
parets vitrificades. La documentació, a l’edifici 
G, d’un de sencer de mides molt petites permet 
suposar que era per al refinatge i la fosa de me-
talls com la plata o l’estany.

S’ha recuperat un motlle lític per a barnilles 
molt fragmentat, a l’edifici F, del qual només es 
conserven dues matrius. Les revores dels claus 
fabricats als tallers dels edificis A i H permeten 

la recreació d’un possible motlle lític amb un 
mínim de set matrius. També es documenten 
algunes barres/lingots de bronze associats a 
diverses escòries i restes de cendres i carbons, 
que podrien haver estat fabricats als tallers de 
l’edifici G dins de motlles lítics, avui desapa-
reguts.

Les proves arqueològiques del procés pro-
ductiu estan formades per un ampli conjunt de 
metalls amortitzats que es recullen als tallers 
per fondre’ls de nou. Corresponen a objectes 
manufacturats de gran qualitat i estan frag-
mentats. Alguns apareixen en grups de dues 
peces de petites proporcions i del mateix pes, 
la qual cosa permetria interpretar-los, d’una 
banda, com a conjunts d’un valor econòmic 
concret i, de l’altra, com a matèria preparada i 
seleccionada per ser utilitzada directament en 
la fosa, segons les parts establertes per fer els 
aliatges pertinents.

S’ha documentat un segon grup de metalls 
corresponent a les restes del procés de fosa, 
amb petites llàgrimes i gotetes del metall, així 
com a diversos fragments dels arbres de fosa.36

Un tercer grup d’objectes són làmines, pla-
ques, tiges, retalls, etc. corresponents a les res-
tes del procés de fabricació d’objectes als ta-
llers. La documentació de les revores de claus 
i barres permet plantejar la producció en sèrie 
d’aquestes peces als tallers. Les barres/lingots 
de bronze són productes semifacturats que més 
endavant serien transformats en petits objec-
tes. La documentació de diverses peces petites 
del mobiliari i els objectes d’ornamentació per-
sonal i de petit instrumental permet plantejar 
que fossin elaborades a partir d’aquestes bar-
res/lingots.

34. Les anàlisis arqueometal·lúrgiques i els treballs de conservació preventiva i restauració del ferro es realitzen sota la 
direcció d’Alejandra Balboa.

35. Les peces podrien haver arribat amb algun tipus de contingent militar romanoitàlic i són de gran qualitat, tal vegada 
produïdes en tallers itàlics. Bàsicament, són elements del mobiliari (lampadaris, brasers, canelobres, escultures, 
plaques, vaixella, etc.) i alguns objectes d’ús personal (ornamentació i instrumental divers).

36. Les anàlisis de diverses escòries de fosa dels tallers de l’edifici A mostren el contingut dels aliatges, la majoria amb 
plom afegit, que es produirien en petits gresols. Les peces en desús que es reciclaven eren de coure, bronze binari o 
ternari, o d’una barreja d’aquests. El material, en fondre’s, donaria un aliatge nou, en què només variava la propor-
ció dels metalls presents. La temperatura de fusió del coure, de 1.084 ºC, podria assolir-se a les cubetes amb l’ajuda 
d’una manxa que insuflés l’aire necessari (Simon, 1999).
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Figura 5. Instrumental i objectes de ferro: 1. Volant; 2. Rella d’arada; 3. Podadora; 4. Dolabrum o destral  
de doble tall; 5. Roda de carro; 6. Ganivet amb mànec d’os; 7. Podall; 8. Kreagra o forqueta; 9. Aixa;  
10-11. Elements de les llances o pila; 12. Espasa romana del tipus gladius hispaniensis



Duran, M.; Mestres, I.; Padrós, C.; Principal, J. • El Camp de les Lloses 28

Figura 6. Objectes de bronze: 1. Amulet protector fàl·lic; 2-3. Amulets protectors del tipus tintinabulum;  
4-5. Fíbules; 6. Mànec de cassó o simpulum; 7. Nansa de vas metàl·lic del tipus Piatra Neamt;  
8. Mànec d’instrument de tocador per a perfums; 9. Element de canelobre; 10. Calder



Duran, M.; Mestres, I.; Padrós, C.; Principal, J. • El Camp de les Lloses 29

La troballa d’un calderó de bronze, a banda 
de la seva probable significació comensal, en 
un dels tallers (edifici G) permet formular la 
hipòtesi que fos reparat a l’obrador d’aquest 
edifici (Balboa et al., 2013) (fig. 6).

El grup de peces de plom documentades als 
tallers correspon bàsicament a objectes frag-
mentats i en desús, amortitzats i emmagatze-
mats per reciclar i utilitzar en els nous aliatges. 
Alguns presenten ja un format semifacturat de 
lingot. Les peces de plom documentades a les 
cases (projectils de fona, pesos, fitxes de joc, re-
cipients...) podrien ser fabricades als obradors 
de l’establiment mateix.

La utilització de plom en els nous aliatges 
per fabricar claus i reblons facilitaria la seva 
manipulació, atesa la seva mal·leabilitat, sem-
pre i quan no haguessin de resistir una gran 
tensió. La documentació de peces de ferro amb 
claus i reblons de coure i bronze, així com de 
peces de vaixella de bronze amb elements de 
ferro (fixacions, nanses), i també de peces de 
plom folrades de bronze, ens indica una metal-
lúrgia mixta i complementària desenvolupada 
als obradors mateixos.37

A partir de les restes metàl·liques com ara 
les revores de claus (edificis A i H), el fragment 
d’un motlle lític per produir barnilles (edifici 
F) i un calderó per reparar (edifici G), sabem 
que s’utilitzaren a les oficines diverses tècni-
ques: 1) l’obtenció de peces de fosa mitjançant 
motlles de dues valves (motlle lític i restes de 
les rebaves laminars de les colades per fabri-
car tires de claus), 2) l’obtenció de peces amb 
la tècnica de fosa a la cera perduda (a partir 
dels fragments dels arbres de fosa) i 3) peces 
de fosa treballades amb martelleig i formació 

de planxes i acoblament posterior amb reblons 
(calderó de bronze fet de planxes, documentat 
a l’obrador metal·lúrgic de l’àmbit 46 de l’edi-
fici G.38) En qualsevol dels casos, les peces de 
fosa obtingudes als obradors serien després 
polides i acabades pels artesans amb l’instru-
mental documentat als tallers.

S’han documentat, així mateix, diversos 
pesals distribuïts pels diferents edificis i dos 
platets de balances a l’edifici G. Un d’aquests 
presentava una incrustació, que s’ha estat ana-
litzat i relacionat amb les restes de les fibres 
vegetals de les cordes de les balances caracte-
rístiques dels treballs orfebres (Balboa, 2012).

L’instrumental dels metal·lurgistes recu-
perat als diversos tallers és molt divers i es 
devia fer servir per al tractament de tot tipus 
de metall. Correspon a eines fetes de ferro i de 
bronze. S’identifiquen unes tenalles, diversos 
martells, falques, cisells, paletes, gratadors, 
serres i aixes de ferro.39 De bronze s’han ca-
talogat, entre altres, serretes, tisoretes, llimes, 
falques i punxons.40 Pel que fa a les encluses 
metàl·liques, s’han identificat als obradors di-
versos claus grans de ferro en forma de T, amb 
el cap pla, que es classifiquen com a petites 
encluses per al tractament de peces de mida 
petita. Al taller situat a l’exterior de l’àmbit 20 
es descobrí una peça quadrangular de ferro 
massissa que s’ha identificat com una enclusa 
de treball.

7 Els materials ceràmics 

La ceràmica és el factor determinant per 
establir cronologies no només als diferents 

37. Actualment s’estan fent les analítiques dels aliatges de diverses peces de bronze i s’han iniciat les anàlisis de les 
monedes per tal d’avançar en la hipòtesi que, en algun moment, s’hagués encunyat moneda a l’establiment. S’ha 
començat per les sèries ausetanes.

38. L’estudi arqueometal·lúrgic del calderó ha mostrat que es tractaria d’una peça originària d’una sola planxa conver-
tida finalment en un calderó de planxes soldades amb reblons de coure. La composició de les planxes demostra el 
reciclatge dels aliatges i la reparació i la substitució progressiva per planxes noves (Balboa, 2011).

39. Les aixes de ferro es relacionen amb el treball de la fusta, una artesania paral·lela a la producció d’objectes que 
presenten ambdós tipus de materials.

40. Alguns mànecs d’os treballat es relacionen amb l’instrumental de bronze.
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contextos, sinó també a tot el jaciment. Una 
combinació de productes d’importació i lo-
cals, amb un clar predomini d’aquests dar-
rers, determina les tendències de consum i 
fixa clarament la cronologia d’ocupació entre 
els anys 125 i 75 a. de la n. e.

Les ceràmiques d’importació

En el capítol relacionat amb la vaixella fina 
de taula, la classe més ben representada és 
la campaniana A, amb exemplars que es po-
den adscriure a les variants mitjana i tardana, 
encara que el predomini correspon a aques-
ta darrera. El repertori formal seria, per a la 
variant mitjana, plats Lamb. 6/F 1443, Lamb. 
5/F 2252, Lamb. 36/F 1312 i Lamb. 55/F 2233; 
copes Lamb. 27B/F 2823 i 2825, i bols Lamb. 
27ab/F 2783.

També s’ha documentat la presència de ce-
ràmica del cercle de la B, tant de producció 
etrusca com de la zona de Cales, variant mitja-
na i tardana. Aquesta darrera és la que ofereix 
l’índex de representativitat més alt.

El repertori formal de la producció etrusca 
es centraria en els plats Lamb. 5/F 2250, 2255 
i Lamb. 6/F 1443, mentre que el grup de Cales 
presentaria una varietat més gran, amb plats 
Lamb. 5/F 2250, 2255 i Lamb. 4/F 1413; copes 
Lamb. 1/F 2320 i Lamb. 2/F1220; bol Lamb. 
9/F 2111a; copes amb nansa Lamb. 10/F3450 i 
Pasq. 127/F 3120; píxides Lamb. 3/F 7511, 7540, 
i craters F 4753.

Dins l’apartat de les ceràmiques fines, altres 
elements corresponen a la troballa de restes de 
dos ungüentaris de tipologia hel·lenística (pos-
sibles formes BII-V), així com d’una llàntia 
completa pròxima al tipus Ricci E, de probable 
origen sud-etrusc.

Respecte als contenidors amfòrics d’impor-
tació, l’agrupació dominadora correspon a les 
àmfores itàliques Dr1A, d’origen vesubià, que 
representen gairebé el 90% dels contenidors 
amfòrics importats. Tanmateix, també cal es-
mentar la presència, ja en quantitats menors, 
d’àmfores adriàtiques apuliotes i d’exemplars 
ebussitans, nord-africans de l’àrea tripolitana 
i sud-hispans del cercle de l’estret de Gibraltar.

La ceràmica comuna d’importació, enca-
ra que de manera més esporàdica, també és 
present al Camp de les Lloses. Es constata la 
presència d’una agrupació formal repetitiva de 
ceràmica comuna itàlica, de l’àrea també ve-
subiana, formada pel plat de vora bífida Vegas 
14, el plat tapadora Burriac 38.10 i el morter 
Emporiae 36.2, tot i que aquest darrer també 
es presenta en variant de pasta del tipus centre-
itàlic. A banda de la ceràmica comuna itàlica, 
també s’ha documentat un exemplar de gran 
patina amb banda de digitacions aplicada so-
bre la vora, pròxima a la tipologia de la forma 
Vegas 13-2, però fabricada amb la típica pasta 
clara micàcia dels productes massaliotes.

Les ceràmiques de producció indígena

El món de les produccions indígenes està do-
minat per la típica ceràmica comuna ibèrica 
tant oxidada (llisa i pintada) com reduïda, en-
tre la qual s’ha pogut distingir un clar grup de 
vasos d’origen emporità. Quant a la ceràmica 
oxidada, es tracta fonamentalment de recipi-
ents relacionats amb la preparació d’aliments 
i el consum, el servei, l’emmagatzematge i el 
transport de productes, sobretot alimentaris. 
Cal destacar les imitacions dels gobelets de pa-
rets fines de la forma Mayet II, juntament amb 
copes-escudella, vasos bitroncocònics, gerres i 
càlats. En canvi, el grup de la ceràmica pintada 
se centraria fonamentalment en gerres, conte-
nidors i càlats decorats amb motius diversos 
(bandes, cercles concèntrics, cabelleres verti-
cals, ondes, etc.) i pintura de color marró vinós 
pròxims als models emporitans. La ceràmica 
ibèrica reduïda ofereix un repertori més limi-
tat, compost sobretot per vasos bitroncocònics 
i copes-escudella de vora reentrant.

El grup de ceràmica grisa emporitana se-
gueix pràcticament el mateix patró, tot i que 
les úniques formes documentades han estat 
els clàssics vasos bitroncocònics, copes, olpes i 
petits crateriscs, juntament amb algunes imi-
tacions, tal com succeïa amb les produccions 
oxidades, de gobelets de la forma Mayet II i 
de formes de vernís negre, com ara la píxide 
Lamb. 3.
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També cal esmentar les produccions típi-
cament empordaneses d’engalba blanca, que 
ofereixen un repertori formal força limitat 
corresponent fonamentalment a petites gerres, 
olles i bocals.

D’altra banda, també resulta força usual en 
els conjunts del jaciment l’aparició d’una sèrie 
de ceràmiques comunes a torn, d’àmbit local/
regional, la majoria de les quals destinades a 
anar directament sobre el foc, amb pastes de 
qualitat i característiques tècniques diferents, 
que imiten productes itàlics (patinae Vegas 14 i 
plats-tapadora Burriac 38.10), però que, alhora, 
continuen produint un repertori de recipients 
de tradició típicament indígena relacionats 
amb la transformació dels aliments (olles de 
perfil en S, tapadores còniques), així com amb 
el seu servei i la seva conserva (gerres diverses).

Pel que fa a les ceràmiques a mà, tenen una 
presència molt minoritària, únicament en va-
sos de tipus culinari relacionats amb la prepa-
ració dels aliments, com olles de perfil en S i 
base plana (fig. 7).

8 La numismàtica

El conjunt de monedes del jaciment el com-
ponen 149 monedes ibèriques –146 bronzes, 
un divisor de plata d’imitació i dos denaris–, 
14 monedes romanes i 3 ploms monetiformes 
(fig. 8).

Si analitzem la distribució de les peces per 
seques, destaca el volum de moneda dels tallers 
ausetans –vint-i-dos Ausesken, sis Eusti i dos 
Ore (24,59%)– cosa que indicaria un domini 
del circuït monetari local, seguit de la moneda 
laietana –cinc Laiesken, catorze Lauro, un Bai-
tolo i set Ilturo (22,13%). Sorprèn, d’altra ban-
da, el comportament del taller d’Iltirkesken, 
amb disset monedes, que representen un tant 
per cent força elevat (13,93%) en relació amb 
altres seques.

És significativa també la poca representa-
ció de numerari d’Untikesken –dues unitats 
(1,64%)– i Kese –cinc monedes (4,10%)–, so-
bretot si valorem que Kese va ser el taller que va 
emetre el volum més important de moneda de 
totes les seques del nord-est (Campo, 2002,79), 

i Iltirta –tres monedes (2,46%). Els tallers va-
lencians, Arse i Saiti, són poc representatius pel 
que fa a volum de monedes, amb tres monedes 
i una moneda respectivament (3,28%). La mo-
neda suessetana està representada pels tallers 
de Bolskan –dos denaris– i una unitat de Sekia 
(3,28%). Finalment, cal mencionar dues mone-
des del taller de Castulo (1,64%). Cal precisar 
també que el volum de numerari indetermi-
nat o il·legible (28%) respon a un percentatge 
important de moneda partida generalment no 
identificable.

Quant als valors de les monedes, majori-
tàriament són peces de valor nominal escàs, 
entre les quals predomina el valor as/unitat, se-
guit del semis/meitat i, finalment, el quadrans/
quart. 

Pel que fa a nominals superiors, documen-
tem els dos denaris de Bolskan, un divisor de 
plata de seca indeterminada, un victoriat i un 
òbol massaliota. Cal destacar l’ús de la moneda 
partida com a moneda fraccionaria (17,21%), 
generalment meitats, com és el cas de mitja 
moneda d’Ausesken, que presenta contramar-
cada una s llatina, que li atorga un valor de 
semis, però també monedes en quarts, algu-
nes de les quals presenten un grau de desgast 
ínfim.

Si estudiem el volum de numerari exhumat 
als onze edificis, es fa ben palès que el percen-
tatge de moneda difereix molt entre aquests. 
L’edifici A suma trenta-nou monedes, mentre 
que l’edifici B nom és en té vuit, malgrat que 
cal destacar que en aquest edifici es documenta 
una ocultació de quaranta-un AE, que detalla-
rem posteriorment per valorar-ne la singula-
ritat. El cas de l’edifici D, amb només una mo-
neda, és poc significatiu, ja que fou desmuntat 
per a la construcció del C i només en resta un 
àmbit. 

A l’edifici C es comptabilitzen deu peces 
i quatre a l’espai de circulació davanter. En 
aquests dos espais es documenta tant moneda 
ibèrica com romana, fet que no es repeteix en 
cap dels altres edificis. La moneda ibèrica està 
representada per unitats i divisors de les seques 
Ausesken, Ilturo, Saiti i Baitolo, i la moneda 
romana correspon majoritàriament a moneda 
augustal, excepte un as imperial indeterminat.
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Figura 7. Selecció de material ceràmic
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Figura 8. Numerari: denaris, unitats i divisors

A l’edifici E s’han documentat quatre mo-
nedes, que són tres unitats d’Ausesken i un di-
visor de plata. En canvi, a l’edifici G, un espai 
amb una intensa activitat metal·lúrgica, comp-
tabilitzem de nou un volum monetari impor-
tant, amb dotze monedes, concretament uni-
tats d’Ausesken, Eustibaikula i Kese i un quart 
d’Iltirta.

Els edificis H i I presenten un volum similar 
de moneda, però hem de valorar que l’edifici I 
no està excavat en la seva totalitat. L’edifici H 
ha proporcionat un total de cinc peces –unitats 
d’Ilturo, Laiesken i un quart de Kese– igual que 
l’edifici I –tres unitats de Lauro, una d’Ilturo i 
un semis del taller d’Iltirkesken.

Finalment, també cal fer menció de la presèn-
cia de numerari als espais públics, tant al vial 
d’accés com als espais exteriors de les cases.

Valorant el volum de numerari i la singula-
ritat de la localització d’algunes de les troba-
lles, hem estudiat de forma més detallada els 
edificis A i B.

A l’edifici A, el conjunt més important de 
monedes es localitza als àmbits 3/15, amb un 
total de disset unitats, set de les quals –dues 
unitats d’Ausesken, una unitat d’Eusti, una 
unitat d’Ore, una unitat d’Iltirkesken i una de 
Lauro– foren exhumades en el darrer nivell 
d’ocupació. Possiblement estaven guardades 
dins d’algun contenidor de material perible, 
que no s’ha conservat, i dipositades en un en-
caix del mur de tancament. De forma aïllada, 
i també en el mateix nivell d’enderroc, es do-
cumenten tres monedes més –una unitat de 
Lauro i dos semis d’Iltirkesken. Més sorprenent 
resulta, però, la documentació de les set peces 
restants –una unitat atribuïble al grup ausetà, 
una unitat d’Eusti, una unitat de Laiesken, un 
quart d’Arse, un terç d’unitat d’Iltirkesken i dos 
quarts d’unitat indeterminats–, ja que es varen 
documentar en un nivell de cendres vinculat a 
la metal·lúrgia del bronze. Un situació similar 
és la que documentem a l’àmbit 4, en un es-
pai destinat a l’emmagatzematge d’objectes de 
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bronze fragmentats i en desús, on localitzem 
quatre monedes –una unitat de Laiesken, una 
unitat d’Arse, un semis d’Iltirta i un quart de 
Kese. Paral·lelament, a l’àmbit 8 trobem una 
situació similar, amb quatre monedes –una 
unitat de Lauro, una unitat d’Ore, mitja unitat 
d’Iltirkesken i un terç d’unitat indeterminada– 
associades a un espai de treball metal·lúrgic.

Finalment, als àmbits 20 i 21, exhumades 
dins els forns metal·lúrgics, es documenten 
quatre peces –una unitat de Lauro, una unitat 
de Laiesken i un quart d’Arse.

La interpretació més senzilla d’aquesta situ-
ació seria acceptar que aquestes monedes va-
ren ser extraviades casualment, però sorprenen 
el volum i la important presència de moneda 
fraccionaria, especialment de moneda partida. 
Tenint en compte la presència de monedes en 
alguns dels forns de combustió, una altra lec-
tura seria que aquestes peces fossin destinades 
a ser refoses per a la posterior fabricació d’al-
tres estris de bronze, tot i que aquesta propos-
ta resulta desafortunada si considerem que la 
presència de moneda partida implica la manca 
de moneda fraccionaria, tan necessària per als 
pagaments quotidians (Otero, 1998, 135).

Per tant, el que explicaria perfectament 
aquest important volum monetari seria la in-
tensa activitat comercial associada a la intensa 
activitat metal·lúrgica de l’edifici. I és aquesta 
destacada activitat metal·lúrgica i la vinculació 
de l’establiment a la logística militar la que ens 
permet plantejar la hipòtesi que al Camp de 
les Lloses es podien haver realitzat emissions 
de moneda.

Els investigadors accepten que no calia un 
edifici dedicat exclusivament a la fabricació de 
moneda, i possiblement un dels exemples més 
indicatius sigui el cas d’un taller metal·lúrgic 
documentat a Massàlia, una part del qual ha 
estat identificat com a taller de moneda. Aquesta 
instal·lació només presentava un terra trepitjat, 
on es van exhumar diferents eines destinades al 
treball del metall i diversos cospells de bronze.

Fins i tot a Atenes s’accepta que els edificis 
documentats a l’Àgora que han estat relacio-
nats amb la fabricació moneda podien haver 
fabricat tant moneda com altres objectes ne-
cessaris per a l’estat atenenc (Camp, 1986). 

Per tant, sembla ser que els tallers emissors de 
moneda no tenien perquè estar exclusivament 
dedicats a aquesta activitat. Aquesta idea fins i 
tot és més factible en el cas dels amonedaments 
hispànics, ja que foren intermitents i amb un 
volum escàs de metall encunyat.

La fabricació de moneda no implica neces-
sàriament estructures complexes, sinó que sen-
zillament s’ha de disposar d’un espai de fosa, 
un operari familiaritzat amb aquesta activitat 
i eines, com una enclusa, tenalles, martells, 
balances..., mentre que la fabricació dels en-
cunys requereix un personal qualificat i eines 
més concretes, i probablement aquests artesans 
especialitzats eren itinerants.

Alguns investigadors plantegen la presència 
de tallers itinerants per a l’emissió de moneda 
per a l’exèrcit i proposen que aquests artesans 
acompanyaven les tropes, o que fins i tot en 
formaven part (Chaves, 2001, 204-210).

En relació amb les proves materials relacio-
nades amb la fabricació de moneda, concreta-
ment les eines –martells, encluses, tenalles...– 
no són exclusives del procés de fabricació de 
numerari, de la mateixa manera que succeïa 
amb els espais d’encunyació.

De tota manera, hi ha certs elements, com 
ara els cospells, els encunys i els motlles, que 
únicament poden vincular-se a la fabricació, 
però dissortadament les troballes són escasses. 
Els motlles són peribles, els cospells esdevenen 
monedes i els encunys són fatalment destruïts.

Tots aquests arguments exposats fins ara ens 
permeten plantejar que, en un moment deter-
minat, a l’edifici A es podia haver encunyat 
moneda. No estem considerant un taller per-
manentment destinat a la fabricació de nume-
rari, sinó utilitzat per a encunyacions puntuals.

En aquest edifici documentem sis espais 
destinats al treball dels metalls, que són els 
àmbits 3/15, 4, 8, 9, 20 i 21. Als àmbits 3, 8 i 20 
es localitzen forns de combustió, que es podien 
haver fet servir per a la fabricació dels cospells, 
a banda d’una quantitat important de matèri-
es primeres –bronzes fragmentats, lingots de 
plom i aliatges de bronze– i eines –martells, 
encluses i balances. El grau d’especialització en 
la manufactura del coure permetria realitzar 
perfectament aquesta activitat.
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La manca de cospells i encunys no és un 
element definidor per negar aquesta possibi-
litat, ja que els cospells serien monedes o es 
podrien haver refós per a la fabricació d’altres 
elements un cop van deixar de ser necessaris. 
Els encunys desgastats també es fondrien o 
serien convenientment guardats per l’autori-
tat competent, però en cap cas es deixarien 
abandonats a causa del seu valor.

Si a l’edifici A associàvem la moneda a les 
transaccions comercials, a l’edifici B, en canvi, 
les proves arqueològiques ens en demostren un 
altre ús, ja que no només es feia servir com 
a sistema de pagament, sinó que també podia 
tenir un valor ritual i religiós.

Als àmbits 11, 12 i 14 s’han documentat tres 
situacions que ens permeten demostrar aquest 
ús.

A l’àmbit 11, interpretat com a larari, s’ex-
humen una àrula anepígrafa del tipus 1 (Mon-
tón, 1996, 7), un plat sencer de ceràmica de 
vernís negre calena L.5, diferents càlats pintats 
i diversos panys de moble i porta. Cal destacar 
la presència d’un petit nínxol al mur oest de 
l’habitació, destinat a contenir l’altar, en el qual 
es localitzà un denari de Bolskan.

En el nivell fundacional de la preparació del 
paviment de l’àmbit 12 es localitza una petita 
rasa que contenia un vaset d’imitació de pa-
rets fines, a l’interior del qual es localitzaren 
una unitat d’Ausesken, restes de microfauna i 
un astràgal d’ovicaprí. És evident que es trac-
ta d’un petit dipòsit fundacional vinculat a la 
prosperitat de l’espai.

Possiblement menys definit és el probable foc 
cultual exhumat a l’àmbit 14 i associat a una 
roda de molí, fusaioles, càlats, una mandíbula 
de bòvid, un pseudokernos i mitja unitat de la 
seca d’Ausesken. En aquest cas no podem vincu-
lar amb seguretat la presència de moneda a una 
activitat ritual, ja que també es podria tractar 
d’una peça extraviada de manera fortuïta.

8.1. L’ocultació monetària

La moneda no és només un sistema d’intercan-
vi, sinó que també es converteix en un objecte 
apreciat en si mateix pel valor del metall. La 

seva acumulació és un valor de riquesa i els 
tresors i les ocultacions responen perfectament 
a aquest ús de la moneda.

La composició d’aquests tresors pot ser ben 
diferent, des de petits estalvis –alguns dena-
ris– fins a grans acumulacions –joies, denaris 
i fragments de plata–, però també s’han do-
cumentat tresors formats exclusivament per 
bronzes, com és el cas dels documentats a la 
ciutat ibèrica d’Azaila (Terol). Tant el conjunt 
1 com el 2 presenten fonamentalment moneda 
de bronze, i només al lot 1 es troben tres dena-
ris folrats, que segurament circulaven ja com a 
bronze i no com a moneda de plata.

Formalment, els tresors d’Azaila són com-
parables al tresoret del Camp de les Lloses, 
malgrat que el volum de numerari sigui subs-
tancialment diferent. En el primer lot d’Azaila 
es documenten cent dotze bronzes i tres dena-
ris folrats de Bolskan, i en el segon sis-centes 
una peces (Cabré, 1921; Beltrán Lloris, 
1995, 90-157).

L’ocultació del Camp de les Lloses està for-
mada per quaranta-un AE, que estaven guar-
dats dins un contenidor de roba i embolicats 
individualment, i fou documentada a l’àmbit 
33 de l’edifici B, en el nivell fundacional (fig. 9).

Pel que fa a la distribució de les monedes 
per seques, destaca el volum de monedes de la 
laietana –quinze unitats de Lauro i una unitat 
de Laiesken–, que representen un 39,02%, i sor-
prèn també la proporció de la moneda ilergeta 
–deu unitats d’Iltirta i una unitat d’Arketurki– 
amb 26,83%. Cal destacar el baix percentatge, 
només un 9,76%, de moneda del grup ausetà 
–dues unitats d’Ausesken i dues d’Eusti–, es-
pecialment si valorem l’àrea geogràfica de la 
troballa. Pel que fa a la resta de tallers, el vo-
lum de moneda és poc significatiu: una unitat 
de Bolskan, una unitat de Saiti i, als tallers se-
detans, una unitat de Kelse i dues unitats de 
Seteiesken, que representen un 7,32%.

Si establim un patró comparatiu de la distri-
bució de les seques documentades a les mone-
des del jaciment i les exhumades a l’ocultació, 
ens adonem que les pautes són molt diferents. 
Mentre que al jaciment destaquen les monedes 
del grup ausetà (24,59%), a l’ocultació, en can-
vi, representen el percentatge més baix (9,76%). 
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Un cas molt semblant el trobem al taller d’Iltir-
kesken, totalment absent al tresor i àmpliament 
representat al jaciment (13,93%).

Pel que als tallers laietans, també documen-
tem percentatges diferents –un 22,13% al jaci-
ment i un 39,02% al tresoret–, i cal esmentar la 
presència de més tallers al jaciment –Laiesken, 
Lauro, Baitolo i Ilturo–, mentre que a l’oculta-
ció només apareixen representats Lauro i La-
iesken, el primer amb un major volum.

Un altre cas significatiu és el de les mone-
des de les seques ilergetes, especialment Iltirta. 
Mentre que el volum d’aquests tallers al jaci-
ment és molt escàs –dues unitats i un divisor 
(2,46%)–, al conjunt de monedes és un dels ta-
llers més representats, amb deu peces.

En referència al taller d’Untikesken, les di-
ferències són molt poc significatives i continua 

essent un taller molt poc representat en amb-
dues situacions. Finalment, cal mencionar la 
nul·la representació de Kelse i Seteiesken al 
jaciment.

Pel que fa a la conservació i l’ús del conjunt 
de monedes, cal destacar que són peces que 
pràcticament no han circulat i, per tant, pre-
senten molt poc grau de desgast, especialment 
les del taller d’Iltirta.

Interpretem que aquesta ocultació podria 
haver estat obra d’un personatge aliè al assen-
tament, especialment si valorem el poc per-
centatge de monedes de grup ausetà i que els 
tallers documentats no són els més representats 
en el conjunt monetari de l’establiment.

Cronològicament el terminus post quem per a 
l’obliteració del lot de monedes caldria situar-lo 
cap a l’any 80 a. de la n. e.

Figura 9. Unitats dels diferents tallers monetals documentades a l’ocultació monetària
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9 Les sepultures perinatals41  
i altres rituals

Les manifestacions rituals al Camp de les Llo-
ses estan presents en diferents cultes i respo-
nen en cada cas a intencionalitats i significats 
específics. Destaquen especialment les de tipus 
funerari, que només inclouen inhumacions in-
fantils exhumades als edificis tardorepublicans 
i també a la villa, tot i que també es documen-
ten altres manifestacions rituals vinculades a 
la religiositat domèstica.

La majoria de les cases republicanes presen-
ten el mateix patró pel que es refereix a les inhu-
macions i se n’han documentat un total d’onze. 
Atesa la seva ubicació i el seu context estratigrà-
fic, aquestes es relacionen amb la fundació de 
la casa, la remodelació dels espais i també amb 
l’inici o el fi d’activitats productives als tallers 
metal·lúrgics (Lorrio et al., 2010, 253). El culte 

i la ritualitat dels dipòsits perinatals han estat 
interpretats amb finalitat profilàctica i propici-
atòria, de protecció de la casa i del grup familiar, 
però també han estat vinculats al culte agrari de 
fertilitat a la terra (Gusi, Muriel, 2008, 297-300).

Totes les criatures estan enterrades a l’inte-
rior de les cases, en espais coberts i properes 
a les cantonades. Set de les inhumacions foren 
practicades en espais domèstics i quatre en es-
pais del treball metal·lúrgic (fig. 10).

Pràcticament totes estan dipositades de for-
ma individual a les estances, a excepció de dues 
que comparteixen espai. Són inhumacions pri-
màries, és a dir, dipositades al sòl en petites 
foses on s’encaixa la criatura i algunes postures 
forçades plantegen, fins i tot, l’ús de mortalla.

La connexió anatòmica indicaria que la cor-
rupció dels cossos es produí en un espai reblert 
en el mateix moment de l’enterrament o durant 
la seva descomposició.42

41. Aquest apartat recull algunes de les conclusions de la ponència presentada a Granada l’any 2012 a: The Sixth Inter-
national Conference of the Society for the study of childhood in the past, (Duran et al., 2015, 294-309).

42. Els estudis antropològics de les inhumacions 1, 2, 3 i 4 han estat realitzats per A. Alesan, J. Safont i A. Malgosa (1999; 
2001; 2003) i les inhumacions 5, 6, 7, 8 i 9 per A. Alesan (2009; 2012). Les inhumacions 10 i 11 per D. Nociarovà 
(Malgosa, Nociarovà, 2014).

Figura 10. Inhumació infantil 11. Àmbit 63. Edifici K



Duran, M.; Mestres, I.; Padrós, C.; Principal, J. • El Camp de les Lloses 38

D’altra banda, l’estudi en conjunt de les sepul-
tures mostra una certa diversitat en els detalls 
de les tombes. En general, no presenten aixovar 
de forma evident, a excepció de la inhumació 1, 
documentada a l’àmbit 13 de l’edifici B, format 
per un dolabrum, una sivella i diverses peces 
hemisfèriques de ferro.43 Al valor econòmic i 
de prestigi social de l’aixovar caldria afegir-hi 
el valor profilàctic del metall. La sepultura es 
troba a la casa amb més indicis de cultura ma-
terial romanoitàlica i és l’exponent de l’impor-
tant estatus social dels seus habitants, contrastat 
per elements d’ornamentació personal, un tresor 
monetari i la presència d’un larari amb diferents 
elements rituals (cf. supra).

Els estudis antropològics duts a terme pro-
posaven un predomini del sexe femení dels 
cossos (Alesan, 2011; Nociarovà, 2014). 
Aquesta proposta es reafirma, finalment, mit-
jançant els estudis paleogenètics desenvolu-
pats. Les anàlisis d’ADN identifiquen com a 
femenines totes les sepultures corresponents 
al període republicà i, sorprenentment, només 
una de les inhumacions és de sexe masculí, i 
correspon a la criatura enterrada al sòl d’una 
de les estances de l’edifici pre i postaugustal 
identificat com les estances d’una villa (Mal-
gosa, 2014).44 Tanmateix, constatem una cer-
ta heterogeneïtat en la mostra pel que fa a les 
variacions de la posició fetal del cadàver i les 
especificitats dels espais on es van practicar 
les inhumacions (elements de les tombes). Re-
lacionem aquesta diversitat amb el fet que es 
tractaria de sepultures resoltes en l’àmbit do-
mèstic familiar i no en l’espai públic i sotmès 
a normes de la necròpoli. Proposem la hipòtesi 
que, per tradició familiar, les dones indígenes 
serien les encarregades de dur a terme el ritual. 
Les criatures enterrades són només una part 

de les que varen morir a l’assentament i la seva 
mort era sentida com una pèrdua important 
per a la comunitat, ja que frustrava, en certa 
mesura, la seva continuïtat. Amb la sepultura 
a terra, doncs, s’afavoriria la fertilitat del grup 
familiar (Duran et al., 2016, 21-32).

L’espai de culte més ben conservat ha estat 
exhumat a l’edifici B, àmbit 11, i correspon al 
larari amb conjunt d’ofrenes complet de caràc-
ter romanoitàlic (cf. supra).

Destaquem la presència a l’establiment de 
diversos rituals d’enterrament d’animals o 
parts d’animals (com ara ovicàprids, suids, 
èquids i cànids) de caràcter cultual a l’interi-
or de les cases i als espais de circulació i patis 
(Saña, 2009, 26 i 45, Colominas et al., 2013, 
9-10 i 31-32). També s’han identificat altres 
ocultacions de caràcter fundacional amb ce-
ràmiques i monedes acompanyades de restes 
de fauna i malacologia, així com un foc de ca-
ràcter ritual (cf. supra).

El dipòsit més espectacular és el que apareix 
en un espai de circulació, davant l’edifici C, 
senyalitzat per lloses i tovots. El conjunt esta-
va format per un vas plàstic de terra cuita que 
reprodueix un cap infantil –un pseudopebeter 
d’origen itàlic–, escòries de ferro del tipus cas-
quet, fragments ceràmics, fauna diversa i ma-
lacologia, i se li atribueix un valor propiciatori 
en relació amb l’activitat metal·lúrgica.

Dins del conjunt d’objectes relacionats amb 
els cultes i les creences, hi afegim la troballa de 
diversos amulets de bronze de caràcter protector 
i profilàctic vinculats a la fertilitat: penjolls de ti-
pus fàl·lic, una bulla i aplics de tipus tintinnabula 
(aplics hípics i les campanetes amb apèndix de 
suspensió). S’han inventariat diversos ornaments 
personals de bronze en forma de mitja lluna,45 el 
conjunt de denes de collaret de pasta vítria amb 

43. Hi ha un paral·lel a l’enterrament perinatal del jaciment ibèric d’El Molón (Camporrobles, València) amb aixovar 
funerari format per escòries de ferro (Lorrio et al., 2010, 251).

44. Si es confirma un model funerari de selecció de cossos femenins perinatals, plantegem la possible vinculació d’aquesta 
pràctica amb l’atorgament, per part d’aquestes comunitats indígenes, d’un alt valor a la maternitat biològica per a 
la continuïtat del grup (Duran et al., 2016, 27).

45. El culte a la divinitat lunar practicat a Roma es vincula a la fertilitat, als naixements, a la salut, a la saviesa i a la 
protecció contra el mal d’ull.
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imatges oculars46 i dos anells de ferro amb repre-
sentacions fàl·liques, documentats a l’edifici B. El 
valor del metall d’or d’una de les plaques actuaria 
fent créixer el valor de la pròpia imatge.

10  Conclusions

Encara que les guerres celtibèriques no varen 
afectar, des del punt de vista bèl·lic, la pobla-
ció del nord-est de la Citerior, el caràcter de 
terra de transició o de pas que aquesta àrea 
viu en aquests moments li proporcionarà una 
certa bonança i recuperació econòmica. Els 
seus ports són llocs d’arribada i de sortida de 
mercaderies, combois logístics o unitats mili-
tars que aniran cap a l’interior de la península, 
o cap a la costa, amb destí a altres escenaris 
d’operacions bèl·liques en què Roma estarà 
implicada. Aquests moviments comporten la 
necessitat d’una estructura administrativa i 
d’una xarxa d’infraestructures que garantei-
xi l’operativitat del conjunt, que la República 
intentarà consolidar. De fet, des de la presa de 
Numància (133 a. de la n. e.) fins al principi 
de la Guerra de Sertori (81 a. de la n. e.) es 
desplacen a la península diverses comissions 
senatorials (l’any 133, el 101 i entre els anys 95 
i 94 a. de la n. e.) amb la finalitat d’organitzar 
els assumptes d’Hispània.

Es percep la voluntat d’articular el territori, 
en primer lloc procurant una xarxa viària que 
faciliti les comunicacions i el trànsit de béns i 
persones (majoritàriament de l’àmbit militar), 
però també implementant un sistema de con-
trol, protecció i gestió administrativa que sigui 
prou àgil; en aquest moment s’inicia la cons-
trucció de les primeres vies romanes, entre les 
quals destaca la via Heraclea, que empalmaria 
amb la via Domitia del golf de Lleó, o els ramals 
que des de la costa s’endinsaran cap a l’interior 

de la península des de Tarraco per progressar 
pel riu Ebre o també cap a l’interior de Cata-
lunya per accedir a l’eix prepirinenc (cf. supra). 
De fet, la Citerior sembla que no disposava d’un 
govern clar i definit durant aquest període, ja 
que entre el 132 i el 98 a. de la n. e. no coneixem, 
a partir dels fragmentaris Fasti, el nom de cap 
pretor assignat a la província, tot i que sabem de 
l’existència de promagistrats, com per exemple 
els procònsols Q. Fabius Labeo i Manius Ser-
gius, encarregats de la construcció de vies i ben 
documentats a partir dels mil·liaris amb el seu 
nom. Aquestes accions se situarien durant el 
darrer quart del segle ii a. de la n. e.

Pel que fa al Camp de les Lloses, amb una 
cronologia ajustada i concreta i la seva fun-
cionalitat centrada en l’elaboració i la trans-
formació metal·lúrgica, cal relacionar-lo 
necessàriament amb la potència del procés 
d’organització territorial esmentat anterior-
ment (especialment el que afectaria la Cata-
lunya interior i occidental actual), que es feu 
més evident i intens a partir dels moments 
posteriors a les guerres celtibèriques. Pensem 
que el sentit, l’estructura i l’operativitat del 
Camp de les Lloses s’han de relacionar amb 
la logística militar de les unitats de l’exèrcit 
romà, de pas o establertes a la zona, en la qual 
operaven, si més no a la Citerior, i la construc-
ció de vies n’és una prova sòlida.

Per tant, els contingents de legionaris ro-
mans i aliats itàlics, que arribaven d’ultramar, 
haurien viatjat, amb tropes auxiliars locals, 
fins a l’interior o el nord mitjançant una xar-
xa de posts logístics. Aquests posts, amb pe-
tites guarnicions, controlarien la seguretat de 
l’emmagatzematge, la concentració i l’aprovisi-
onament de subministraments per a les tropes 
en trànsit, però també serien la seu de tallers 
destinats a la fabricació i la reparació d’arma-
ment o d’altres serveis,47 alhora que possible-

46. Els collarets de tradició púnica presenten imatges oculars que lluiten contra la fascinació o el mal d’ull, culpables 
de les malalties i les adversitats.

47. El pes important que el treball metal·lúrgic té al jaciment podria relacionar-se, només com a hipòtesi, amb l’abas-
timent d’un possible campament militar proper ubicat a la zona durant la fundació o els treballs de construcció i 
manteniment de la via de Manius Sergius, o de la guarnició establerta al lloc, i que abastiria les tropes que freqüen-
taven l’establiment. És a dir, que el Camp de les Lloses podria haver estat una fàbrica militar o officina armorum.
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ment s’encarregarien de la gestió administra-
tiva d’aquestes activitats, entre les quals també 
hi podia haver el reclutament d’auxiliars locals 
o l’encunyació de moneda (Duran et al., en 
premsa). L’existència d’una guarnició sembla 
confirmar-se amb el resultat de les excavacions 
a l’edifici I, que s’ha relacionat amb un recinte 
on residiria una part de tropa (Duran et al., 
2013, 48).

Un altre aspecte interessant d’aquest perío-
de és l’aparició, en un moment molt inicial de 
mitjan segle ii a. de la n. e. o la segona meitat 
d’aquest, de grans assentaments plenament ro-
mans, quasi ciutats, en alguns casos citades a 
les fonts, però que en d’altres només es conei-
xen per l’arqueologia.

En el primer grup, potser la fundació de 
Valentia l’any 138 a. de la n. e. sigui el més 
significatiu. En el segon grup caldria situar-hi 
l’assentament de Ca l’Arnau-Can Mateu (Ca-
brera de Mar, Barcelona), construït als peus 
de l’antiga ciutat laietana de Burriac (Cabre-
ra de Mar, Barcelona), amb la qual conviurà 
fins a principis del segle i a. de la n. e. Amb-
dós seran abandonats. I també pertanyerien 
a aquest grup les ciutats de La Caridad (Ca-
minreal, Teruel) o La Cabañeta (El Burgo de 
Ebro, Zaragoza), que també seran destruïdes 
durant la Guerra de Sertori, sense que se’n 
documenti cap continuïtat posterior. No obs-
tant això, dins d’aquesta categoria de ciutats 
creades per iniciativa romana, la investigació 
arqueològica permet entreveure que l’impuls 
fundador no responia ni a les mateixes neces-
sitats ni als mateixos objectius, i el fenomen 
no sempre s’executava de manera uniforme. 
La casuística sembla ser bastant diversa i res-
pon, en alguns casos, a l’assentament (o reas-
sentament) de poblacions indígenes i potser 
d’alguns elements itàlics (casos de La Caridad 
o La Cabañeta), mentre que en d’altres són 
clarament itàlics (veterans de l’exèrcit en el 
cas de Valentia). 

Així, doncs, veiem que paral·lelament a les 
noves infraestructures apareixen els primers 
assajos de fundació d’assentaments de nova 
planta, de protociutats, que podrien haver 

format part d’un programa d’actuació terri-
torial, que sembla que fou interromput durant 
el darrer quart del segle ii a. de la n. e. De fet, 
dos esdeveniments trastornaren parcialment 
aquesta estratègia. Primer, la invasió dels cim-
bris a Hispania (104-102 a. de la n. e.), amb 
un efecte limitat, i en segon lloc la Guerra de 
Sertori (81-72 a. de la n. e.). Les proves arque-
ològiques d’aquest darrer conflicte són nom-
broses, especialment relacionades amb des-
truccions violentes de ciutats o assentaments, 
com és l’exemple de La Caridad, Valentia o 
Libisosa, i molt probablement en aquest con-
text també es devia abandonar el Camp de 
les Lloses.

El final de la Guerra de Sertori marca el 
desenvolupament definitiu, iniciat ja amb 
anterioritat, de la societat provincial hispa-
na, basada, per una banda, en una ordenació 
civil del territori, en què els centres adminis-
tratius, socials i culturals seran les aglomera-
cions urbanes, i per altra, en l’explotació del 
territori sota el control i l’estímul de Roma a 
partir un procés de “colonització” de la terra 
mitjançant un poblament dispers, en el qual 
estarien implicats elements tant indígenes 
com itàlics. Es consolida, així, un model de 
poblament rural, situat a les zones planes, 
basat en l’explotació agrícola intensiva de les 
terres dels voltants.

En aquest sentit, cal recordar que l’ocupa-
ció del Camp de les Lloses no acaba amb un 
abandonament precipitat dels edificis a finals 
del darrer quart del segle i a. de la n. e. Les 
excavacions a l’edifici C han posat de mani-
fest que aquesta estructura, fins avui aïllada, 
va ser construïda a mitjan d’aquesta centúria. 
Així, doncs, es confirma un hiatus important 
en l’ocupació de l’indret, el qual, però, curio-
sament, en ser reocupat torna a desenvolupar 
l’activitat que caracteritzava l’etapa anterior, 
és a dir, la metal·lúrgia.

De tota manera, la problemàtica que pre-
senta el Camp de les Lloses no s’ha d’analitzar 
de manera aïllada i individual, sinó que cal 
entendre-la en el marc més ampli dels can-
vis que al llarg dels segles ii i i a. de la n. e. 
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anirà experimentant el territori ausetà,48 que 
configuren la consolidació del procés d’im-
plantació del poder de Roma a la zona i que 
han de culminar amb cristal·lització de l’Ausa 
romana.
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  Situació

El poblat ibèric de la Celadilla es localitza da-
vant el nucli urbà de la població d’Ademús, 
a la comarca valenciana del Racó d’Ademús, 
sobre una lloma al peu del Pico de la Muela, 
al marge esquerre del riu Túria, dominant un 
pronunciat meandre (fig. 1). Les seves coorde-
nades UTM ETRS89 són 647.020 de longitud 
i 4.435.880 de latitud, es troba a una altitud 
absoluta sobre el nivell del mar de 773 m i se li 
calcula una superfície d’aproximadament mitja 
hectàrea si tenim en compte la seva topografia 
actual i la dispersió de materials.

Geomorfològicament, es tracta d’una lloma 
argilosa fortament degradada amb predomini 
de sorrenques. La superfície del jaciment ha 
estat transformada per adequar-la a la seva 
explotació agrària, fet que ha provocat que 
actualment es trobi abancalada i parcialment 
cultivada. Abans de la construcció del viaduc-
te de l’actual carretera CN-330, aquesta lloma 
s’unia pel seu extrem sud-est al contigu Pico de 
la Muela (905 m) per un istme de pendent suau, 
tot i que la zona restava separada mitjançant 
un cingle rocós que formava un petit tàlveg. 
La resta de límits es caracteritzen per pendents 
forts i cingles completament verticals, amb els 

seus flancs cenyits pel riu Túria al vessant oc-
cidental i la seva tributària rambla del Val per 
l’oriental.

De l’elecció de la situació topogràfica de 
l’assentament se’n desprenen clarament dues 
motivacions, una de defensiva, amb uns límits 
d’accés complexos, i l’altra de control del ter-
ritori tant circumdant com comarcal. Des de 
la seva altitud relativa de 70 metres, la Celadi-
lla domina la confluència del riu Túria i el seu 
afluent Bohilgues i tota la zona de regadiu que 
actualment forma la seva vall. Aquesta és la 
intersecció de les dues vies naturals principals 
que travessen la comarca: la nord-sud, que dis-
corre paral·lela al riu Túria, i l’est-oest, a través 
del riu Bohilgues i la rambla del Val.

El mitjà físic que forma el seu entorn és el 
característic de la comarca, és a dir, un territori 
abrupte situat entre els contraforts dels Montes 
Universales de la serra d’Albarracín per l’oest 
i de la serra de Javalambre per l’est. Aquesta 
orografia, combinada amb l’acció de l’aigua 
torrencial, ha donat lloc a un gran nombre de 
barrancs i rambles. Aquesta zona es localitza 
a l’extrem sud del Sistema Ibèric, fissurat lon-
gitudinalment al seu tram mitjà per la fossa 
tectònica coneguda com la depressió longitudi-
nal ibèrica, la qual, a la seva meitat meridional, 

El poblat fortificat ibèric de la Celadilla d’Ademús 
(Racó d’Ademús, València)
Daniel Giner Iranzo, Laia Creus Gispert i Elisenda Gimeno Jiménez
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ha orientat la direcció del curs del riu Túria 
travessant la comarca en direcció nord-sud i 
articulant la xarxa hidrològica.

  Antecedents

La primera referència documental del jaci-
ment la tenim el novembre del 1993, quan es 
va incloure en l’Inventari de Béns Immobles 
del Patrimoni Cultural de la Comunitat Va-
lenciana a partir d’una visita realitzada per les 
arqueòlogues Helena Bonet i Consuelo Mata 
per verificar les notícies d’espoli que se’n teni-
en. A l’informe se citen la presència d’estruc-
tures, ceràmica ibèrica i d’importació, entre les 
quals destaquen un fragment de ceràmica àtica 
decorada amb rodeta i un fragment de plat gris 

ibèric de cronologia antiga, al qual atorgaren 
una datació entre els segles v i iv aC.

Entre el juny i el juliol del 1995 es produeix 
una intervenció arqueològica sobre el jaciment 
amb una excavació parcial, ja que resultava di-
rectament afectat per les obres de la carretera 
CN-330 (Maronda, 1995). Els treballs, dirigits 
per les arqueòlogues Ana Sabater i M. Jesús Ma-
ronda, van posar al descobert, al límit nord-est 
del poblat, una estructura d’habitació que era 
amortitzada per un estrat interpretat com un 
abocador i que va ser datat al segon quart del 
segle iv aC a partir de la presència de dues ce-
ràmiques de vernís negre d’importació àtica, 
concretament una vora de copa Cástulo tipus 
Lamb. 42A i una altra de pàtera Lamb. 22. Per 
altra banda, a l’extrem sud-est del poblat es va 
descobrir una possible torre de base quadrada 

Figura 1. Situació del jaciment a la comarca
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i aparell de blocs ciclopis, separada del poblat 
per un tàlveg de fort desnivell, que podria 
complir la funció de fossat. Complementàri-
ament, es va realitzar un estudi de les restes 
òssies faunístiques per part de Pilar Iborra, els 
resultats del qual mostren un clar predomini 
de les espècies domèstiques (ovella, porc i boví) 
sobre les silvestres (cérvol, conill i perdiu ver-
mella).

Els resultats d’aquesta intervenció arqueolò-
gica van tenir una àmplia difusió amb la realit-
zació de conferències i la publicació d’articles a 
revistes culturals d’àmbit científic universitari 
(Castellano i Sabater, 1998) i comarcal (Maron-
da, 2000). A més, durant aquesta intervenció 
també es va produir la troballa de les restes 
corresponents a tres esquelets humans incom-
plerts enterrats en inhumacions en fosses sim-
ples paral·leles una al costat de l’altra i situades 
al límit nord-est del poblat (Maronda, 1995), 
que van ser adscrits en un primer moment a 
una possible cronologia romana o medieval, 

però que posteriorment han estat datats mit-
jançant probes de radiocarboni entre la segona 
meitat del segle iv i principis del v dC, sense 
que de moment s’hagin pogut relacionar amb 
cap mena d’estructura d’hàbitat o materials.

Posteriorment, el jaciment va ser inclòs en 
els primers estudis de caràcter territorial so-
bre el poblament ibèric a la comarca amb la 
categoria d’oppida fortificat, cosa que li atorga 
una posició predominant dins la jerarquitza-
ció dels assentaments de la zona (Pérez, 2000). 
Aquesta circumstància ve avalada no només 
per la seva extensió i les característiques urba-
nístiques que configura, sinó també per la seva 
posició de control visual efectiu sobre el terri-
tori físic i altres assentaments, ja que domina la 
confluència de les vies de comunicació naturals 
principals que creuen el territori, o la presència 
de ceràmiques d’importació, tan escassament 
representades als jaciments de la comarca, que 
el situen integrat en circuits de distribució que 
excedeixen l’àmbit local i regional.

Figura 2. Ortofoto del poblat i vista aèria de la zona excavada
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  Projecte d’intervenció

L’any 2008, l’Ajuntament d’Ademús decideix 
iniciar un projecte d’actuació integral sobre el 
jaciment, que, amb el títol Projecte d’actuació 
arqueològica i posada en valor del poblat ibè-
ric de la Celadilla (Ademús), en pretén la pro-
tecció, l’excavació, l’estudi, la consolidació, la 
musealització i la difusió, cosa que resulta en 
unes infraestructures culturals persistents en 
el temps dins d’un projecte general de poten-
ciació econòmica local i comarcal (Giner, 2011; 
Giner i Creus, 2009, 2015). Des de llavors i fins 
al moment, s’han realitzat set campanyes anu-
als d’intervenció finançades per l’Ajuntament 
i la Fundació Pere Compte de la Comunitat 
Valenciana.

Motivacions i objectius

Són diverses les raons que van portar la selec-
ció d’aquest jaciment: frenar els espolis reite-
rats i aturar la seva degradació progressiva i 
irreversible per garantir-ne la conservació; 
integrar la comarca dins l’actual corrent d’in-
vestigació arqueològica de la cultura ibèrica; 
la seva idoneïtat per obtenir com a resultat 
una infraestructura pública que s’integri dins 
l’oferta d’oci cultural existent a la comarca, i 
una gran sensibilització per part de la població 
local i de l’opinió pública, que es va fer més 
patent arran de la seva afectació per les obres 
de la carretera CN- 330.

Així, l’estudi de la Celadilla resulta de gran 
interès tant per la seva cronologia com per la 
seva ubicació geogràfica, ja que aporta infor-
mació privilegiada sobre el procés d’iberitza-
ció de la regió, així com sobre la importància 
del riu Túria com a ruta de penetració dels 
influxos culturals des de les zones costaneres 
llevantines cap al Baix Aragó i altres zones in-
teriors peninsulars a través d’una zona tradi-
cionalment considerada com a fronterera entre 
les ètnies ibera i celtibera. A més, la seva pro-
ximitat al nucli de població principal, la seva 
monumentalitat, la bona conservació de les es-
tructures, els abundants nivells estratigràfics i 
l’absència d’estructures de diferent cronologia 

permeten la creació d’un discurs entenedor per 
a les visites.

Seguint aquesta línia d’actuació, es van 
plantejar una sèrie d’objectius, que marquen el 
desenvolupament global del projecte. Per una 
banda, aquells que s’inscriuen en un marc ge-
neral de desenvolupament local i comarcal, i 
per altra, aquells que es refereixen estrictament 
a la infraestructura resultant. Com a objectius 
generals, es pretén dotar el municipi i la comar-
ca d’infraestructures culturals que perdurin en 
el temps i es vol col·laborar al desenvolupament 
sostenible de la zona mitjançant la potenciació 
del turisme de caràcter rural, per així crear ri-
quesa i llocs de treball tant de forma directa 
com indirecta i col·laborar, d’aquesta manera, 
a l’enfortiment del teixit social.

Pel que fa als objectius concrets o específics, 
es pretén garantir la conservació i la protecció 
del jaciment amb els costos de manteniment 
mínims, aconseguir un jaciment comprensible 
i interessant per a tots els públics i aprofitar 
l’empenta que pot representar l’actuació per 
consolidar un àmbit permanent d’investigació 
científica i formativa d’interès.

Pla de treball i metodologia

Partint de tots els plantejaments exposats an-
teriorment, es va establir un pla de treball que 
inclou com a punts principals la protecció físi-
ca i legal del jaciment, la seva neteja i el condi-
cionament de l’accés, l’excavació arqueològica i 
la consolidació de les estructures, el seu estudi 
i la seva interpretació i, finalment, la seva re-
valoració social mitjançant la seva adequació 
didàctica i la difusió dels resultats.

Els treballs d’excavació es realitzen de forma 
manual mitjançant el treball estival de volunta-
ris en campanyes anuals quinzenals, seguint el 
mètode d’excavació seqüencial Harris-Caran-
dini amb el registre sistematitzat de les unitats 
estratigràfiques mitjançant fitxes, fotografies, 
plantes i seccions, mentre que paral·lelament es 
recullen mostres de diversos tipus per a la seva 
anàlisi posterior. Cal destacar que la voluntat 
d’obtenir un jaciment comprensible de cara a 
la seva adequació didàctica fa que els treballs 
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d’excavació es realitzin sempre respectant les 
estructures de la seva darrera fase, aturant ara 
per ara l’excavació als nivells de pavimentació 
corresponents. Pel que fa a la consolidació de 
les estructures descobertes, aquesta es realitza-
rà sempre amb mètodes reversibles, diferenci-
ant visualment les zones intervingudes i utilit-
zant els materials i les tècniques constructives 
originals.

El projecte incideix en l’adequació museo-
gràfica del jaciment, entenent des d’un primer 
moment que museïtzació i investigació arque-
ològica no són camps d’actuació diferents, sinó 
que formen part d’un mateix projecte global i 
han d’anar units tant en els plantejaments com 
en les seves programació i realització. A més, la 
revaloració final preveu l’adequació didàctica 
del jaciment mitjançant la instal·lació de pla-
fons explicatius, amb la possibilitat d’ampliar 
informació mitjançant codis QR, i una sala 
d’exposicions al nucli urbà, on es puguin pre-
sentar els materials més significatius, tot plegat 
integrat en la difusió de l’oferta cultural local i 
comarcal (fullets i mapes turístics, webs, etc.) i 
dinamitzat mitjançant l’organització de visites 
i tallers amb dossiers didàctics.

Finalment, es preveu la difusió social i ci-
entífica del jaciment amb la publicació periò-
dica dels resultats en revistes de caràcter tant 
especialitzat com general, la seva presentació 
en jornades i congressos arqueològics i la rea-
lització de conferències divulgatives i jornades 
de portes obertes durant les campanyes d’ex-
cavació.

Revaloració i model de gestió

Últimament s’integra la interpretació del 
patrimoni en un conjunt ampli d’actuacions 
destinades a la promoció del turisme cultu-
ral, que s’ha convertit en un element estra-
tègic de desenvolupament de molts indrets. 
El turisme cultural pot definir-se a partir de 
tres condicions: desig de conèixer els recur-
sos, les societats i els objectes; utilització d’un 
recurs amb significat cultural (monuments, 
espais naturals, obres d’art...), i intervenció 
d’un intermediari (persona, document escrit 

o material audiovisual que permeti l’aproxi-
mació del visitant al recurs). Les intencions 
d’aquest projecte són clares: establir un marc 
general de gestió per a l’administració correc-
ta de les infraestructures; establir els criteris 
d’actuació prioritaris des del punt de vista 
de la investigació, la rehabilitació i la creació 
d’infraestructures d’atenció i recepció, i pos-
sibilitar la participació social en les actuacions 
d’intervenció arqueològica, de consolidació i 
restauració d’estructures i de revaloració de 
l’element patrimonial. En el nostre cas, di-
ferenciem dos àmbits d’actuació, que són el 
jaciment i l’espai expositiu.

La nostra proposta de gestió s’ha elaborat a 
partir de les eines metodològiques de la inter-
pretació del patrimoni. Segons Freeman Til-
den: “la interpretació és una activitat educativa 
que pretén revelar significats i interrelacions a 
través de l’ús d’objectes originals, per contacte 
directe amb el recurs o per mitjans il·lustratius, 
sense limitar-se a donar una mera informació 
dels fets” (Tilden, 1957). I segons Jorge Morales 
i Francisco Guerra: “La interpretació del pa-
trimoni és l’art de revelar in situ el significat 
del llegat natural, cultural o històric al públic 
que visita aquests indrets en el seu temps d’oci” 
(Guerra i Morales, 1992). 

La interpretació te tres objectius: ajudar els 
visitants a comprendre i apreciar el lloc visitat, 
assolir els objectius de gestió tot fomentant un 
ús racional dels recursos recreatius i promoure 
el coneixement amè del medi, dels seus valors 
culturals i socials, dels seus problemes i de les 
actuacions de valorització realitzades. Així, 
podem utilitzar els programes interpretatius 
amb finalitats educatives, recreatives, de des-
envolupament econòmic i de gestió. Pel que fa 
als programes interpretatius, s’enfocaran amb 
intenció d’aconseguir objectius de coneixe-
ment, d’afectivitat i de comportament. El pri-
mer grup tindria en compte “què volem que la 
gent sàpiga i recordi” desprès de la seva visita, 
el segon tracta de determinar “què volem que 
la gent senti” i, finalment, pel que fa al com-
portament, es pretén que el públic actuï (o no) 
d’una manera determinada, amb una actitud 
més positiva respecte a la protecció del patri-
moni cultural.
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Des del principi es van determinar una sèrie 
de tòpics interpretatius per a la planificació de 
continguts, com ara la importància estratègica 
i fronterera de la Celadilla en època ibèrica, 
la rellevància social i econòmica que pot as-
solir l’indret, la vida quotidiana d’un poblat 
d’aquestes característiques, i, a partir dels 
resultats arqueològics assolits, la particulari-
tat del jaciment, amb la localització de restes 
humanes d’adults en un nivell d’incendi. El 
missatge de la interpretació és crucial, ja del 
seu disseny acurat depèn que existeixi una co-
municació entre els valors del lloc visitat i el 
públic, una comunicació que pot tenir diver-
sos propòsits, com poden ser informar, entre-
tenir, inspirar i convèncer, en relació amb les 
respostes esperades o l’efecte que es pretengui 
provocar en el destinatari. Aquest missatge es 
pot difondre mitjançant personal especialitzat, 
amb l’exhibició, amb audiovisuals temàtics o 
amb programes especials (xerrades, dramatit-
zacions, jocs, explicacions adaptades...). A més, 
s’hauran de crear guions adaptats als diferents 
grups, així com material específic. Depenent 
del missatge, es triarà un sistema de difusió o 
un altre.

Creiem que el públic receptor de la nostra 
proposta podria ser familiar i escolar, o tam-
bé associacions de persones adultes. Els grups 
poden ser de diverses procedències, fet afavorit 
per la creixent adequació de les infraestructu-
res a la comarca, i, a més, cal tenir en compte 
les possibles visites de grups amb discapacitat, 
tant sensorial com psíquica i/o física. Per això, 
tant l’espai com els continguts han de possibi-
litar l’adaptació del discurs a diferents nivells 
sense perdre rigor científic. La proposta és 
obrir el centre en temporada alta i els caps de 
setmana, i en temporada baixa i entre setmana 
només amb reserva de visita prèvia. Per això, 
les activitats que es proposarien s’haurien de 
basar en tres criteris: la seva divulgació entre 
la població local i el públic en general, la seva 
inclusió dins la investigació arqueològica actu-
al i la seva integració en l’oferta d’oci i cultural 
de la comarca.

Un darrer aspecte que cal tenir en comp-
te en referència als plantejaments generals 

d’interpretació i creació d’equipaments és 
el de l’avaluació i el seguiment del projecte. 
S’hauran d’analitzar la implantació correcta 
del model de gestió; la vinculació amb el medi 
local i territorial; la seva inserció en els canals 
d’oci, turisme i educació ambiental; el man-
teniment dels materials i les instal·lacions; la 
capacitació del personal encarregat, i la revi-
sió periòdica dels continguts. Tot això hauria 
d’estar al servei d’una estratègia de gestió ela-
borada orientada cap a un únic objectiu, que 
és la conservació dels valors patrimonials de 
l’àrea protegida i el seu aprofitament pe part 
del públic visitant.

  Resultats

En el marc del desenvolupament d’aquest 
projecte entre els anys 2009 i 2015 s’han 
realitzat nou intervencions arqueològiques 
programades, en el transcurs de les quals 
s’ha protegit físicament el jaciment de l’accés 
incontrolat mitjançant la instal·lació d’una 
tanca metàl·lica perimetral, s’ha realitzat un 
aixecament topogràfic digital de la planta ac-
tual del jaciment i s’ha iniciat l’excavació en 
extensió d’una zona àmplia (que l’any 2015 
és d’un total de 495 m²) situada a l’extrem 
nord-oest de la terrassa superior del poblat 
(figures 2 i 3).

Abans d’iniciar la descripció dels resul-
tats, cal assenyalar que, com a conseqüència 
de la voluntat d’adequació didàctica del jaci-
ment, tots els nivells arqueològics excavats i 
totes les estructures descobertes corresponen 
a la darrera fase de vida del poblat, que da-
tem a mitjan segle iv aC, ja que els treballs 
d’excavació s’aturen als seus nivells de pa-
vimentació corresponents, sense que en cap 
cas s’hagi esgotat l’estratigrafia arqueològi-
ca ni s’hagi arribat a la roca natural de la 
muntanya. Això fa que no es pugui descartar 
la possibilitat que es conservin estructures 
i nivells arqueològics corresponents a fases 
anteriors de la vida del poblat, un aspecte 
que s’haurà de comprovar en intervencions 
futures.
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Sistema defensiu: muralla i torre

Com a resultat d’aquests treballs, fins al mo-
ment s’ha posat al descobert un tram de 22 m 
del llenç nord-oest de la muralla que protegia i 
delimitava el poblat (fig. 4). Presenta un traçat 
amb una orientació que descriu una lleugera 
corba sud-oest - nord-est i està construïda mit-
jançant la tècnica hel·lenística del mur compost, 
de doble parament o emplecton (rebliment, en 
grec), un sistema consistent en dos paraments 
paral·lels d’obra de maçoneria amb pedres talla-
des que es rebleix amb terra i pedres sense cap 
tipus d’ordre ni disposició especial. En concret, 
està formada per dos murs grossos d’obra de 
maçoneria amb pedres grans, que fan la funció 
de paraments exterior (1 m d’amplada) i inte-
rior (65 cm d’amplada), i l’espai interior entre 
aquests s’ha reomplert amb pedres de mida mit-

jana i terra. En conjunt, la muralla presenta una 
amplada d’entre 5 i 5,5 m.

Per l’exterior se li recolza la base massissa 
d’una torre rectangular construïda amb la 
mateixa tècnica constructiva, amb un aparell 
de grans blocs ciclopis (alguns dels quals de 
més d’un metre de longitud) i reblerta al seu 
interior amb pedres de mida mitjana. Té unes 
mesures que sobresurten 5,65 m del parament 
de la muralla, fa 9 m de costat frontal i presenta 
una alçada màxima documentada fins al mo-
ment de 2,5 m.

El sistema constructiu utilitzat es documen-
ta en altres assentaments ibèrics de la mateixa 
època, com per exemple a la Bastida de les Al-
cusses (Bonet i Vives-Ferrándiz, 2011), i posse-
eix nombrosos avantatges en comparació amb 
el parament tradicional compacte, ja que és un 
sistema molt més barat i ràpid que l’anterior 

Figura 3. Planta de la zona intervinguda del poblat
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i, a més, posseeix unes qualitats tàctiques es-
plèndides, ja que té la capacitat d’absorbir gai-
rebé la totalitat dels impactes que pugui rebre 
la muralla.

La localització i la identificació d’aquesta 
estructura, alhora defensiva i delimitadora de 
l’extensió del poblat, situada en una terrassa 
per sobre del que tradicionalment s’ha consi-
derat el límit del poblat, que fins al moment 
s’havia establert partint de criteris com la to-
pografia actual i la dispersió de materials, plan-
teja dubtes sobre l’extensió total que fins ara 
se li ha atribuït (d’una mitja hectàrea) i fa que 
es tendeixi a reduir-la, un aspecte que caldrà 
concretar a partir dels resultats obtinguts en 
futures intervencions. A més, la situació d’una 
torre reforçant el caràcter defensiu d’aques-
ta zona de la muralla ens indica la presència 
d’una porta d’accés en aquest punt, a l’espai 
de 6 m d’amplada entre la torre i el cingle del 
terreny al costat sud-oest, un aspecte confirmat 
per la localització a la cantonada exterior de la 
muralla de la pedra que complia la funció de 
polleguera.

Per altra banda, la fortificació monumental 
de l’assentament accentua la seva rellevància 
en l’estratègia ibèrica d’implantació i control 
territorial, un aspecte ja indicat per la seva ubi-
cació en relació amb la intersecció en aquest 
punt de les vies de comunicació naturals prin-
cipals de la comarca, de la mateixa forma que, 
com a element de prestigi (econòmic i militar), 
situa el poblat en un lloc rellevant dins del pa-
tró de jerarquització econòmica i social dels 
jaciments de la seva zona més pròxima.

Carrer A

A l’interior del poblat, els treballs desenvolu-
pats han permès constatar la presència d’un 
espai de trànsit en forma de carrer perimetral 
interior, que s’ha denominat Carrer A, que 
circumda el poblat per la banda interior de la 
muralla. Fins al moment, se li han documentat 
unes mesures de 14 m de longitud amb orienta-
ció sud-oest - nord-est per prop de dos metres 
d’amplada i, tal com hem dit, està delimitat 

Figura 4. Muralla i torre
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pel nord-oest pel parament interior de la mu-
ralla, de forma que dóna accés a dos petits de-
partaments contigus incrustats al seu interior 
(departaments 1 i 5), que permetrien pujar a 
la part superior i transitable de les estructu-
res defensives, amb la qual cosa configurarien 
unes primeres traces urbanístiques complexes 
que només hem començat a descobrir, però que 
s’allunyen del model bàsic de poblat amb cases 
adossades en bateria al llarg d’un únic carrer 
central.

Departaments

Fins al moment s’ha intervingut a un àrea de 
50 m² de l’espai interior del poblat, on s’han 
pogut identificar fins a set departaments an-
nexos de plantes rectangulars, delimitats per 
murs de paraments enlluïts amb sòcols d’obra 
de maçoneria de pedres i alçats de tovot, que de 

vegades estan dividits internament per envans 
de tovots amb portes amb brancals de fusta.

A dins, sobre els nivells de pavimentació 
de terra compactada, es conserven estructu-
res domèstiques abundants i diverses en molt 
bon estat, entre les quals destaquen forns, llars 
i banquetes, generalment construïdes amb ter-
ra, amb les tècniques de l’amassat i el tovot. A 
partir d’aquestes i dels materials recuperats, de 
moment s’ha pogut identificar la funcionalitat 
de diversos d’aquests espais.

El Departament 2 (fig. 5) presenta una plan-
ta rectangular amb unes mesures de 7,70 m 
de longitud per 3 m d’amplada, cosa que dóna 
una superfície de 23,10 m². Al seu interior hi 
ha un ampli conjunt d’estructures, com dues 
grans llars circulars disposades simètricament 
a banda i banda d’una banqueta de treball al 
centre de l’habitació, un forn de cambra cir-
cular sobre una base massissa quadrada a la 
cantonada nord-oest, una altra banqueta de 

Figura 5. Interior del poblat. Departament 2
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treball trapezoïdal recolzada al mur sud i un 
banc corregut adossat al llarg de la cantona-
da sud-est. També s’hi han trobat abundants 
urnes de ceràmica ibèrica de pastes grolleres, 
un conjunt de tenalles amb broc abocador in-
ferior alineades a la cantonada nord-est amb 
un tonell de boca centrada caigut a sobre i una 
agrupació de vint-i-quatre pondus en relació 
amb tres pals de fusta carbonitzada amb al-
guns elements de ferro enganxats, que deno-
ten la presència d’un teler vertical recolzat a la 
cantonada formada entre el forn i el mur nord, 
que va caure damunt d’una de les llars amb 
l’incendi i l’enderroc de l’habitació.

El que més sorprèn d’aquest espai és la den-
sitat d’estructures acumulades, tres de les quals 
de combustió, que porta a interpretar-lo com 
una habitació que seria objecte d’una gran 
activitat. A més, el fet gens usual d’haver-hi 
dues grans llars funcionant al mateix temps en 
relació aparent fa pensar que estaria destina-
da a una activitat basada en la transformació 
d’aliments, potser fins i tot especialitzada en la 
producció d’un cert excedent.

El Departament 3, annex al mur sud-est de 
l’anterior, presenta una planta quasi quadrada, 
amb unes mesures de 2,55 per 2,70 m i una 
superfície de només 6,88 m². Al seu interior no 
hi ha cap mena d’estructura immoble, però sí 
diverses àmfores ibèriques recolzades a la paret 
sud i grans urnes i olles de ceràmica ibèrica 
grollera agrupades a la cantonada nord-oest. A 
partir de tot això, li atribuïm una funció subsi-
diària a la del Departament 2, segurament com 
a petit rebost auxiliar.

El Departament 4 presenta una planta tam-
bé gairebé quadrada, amb unes mesures de 5 m 
de longitud per 4,65 m d’amplada, que donen 
una superfície útil de 23,25 m², i realitzaria una 
funció de magatzem, si tenim en compte l’ab-
sència d’estructures immobles domèstiques o 
productives i la presència d’un abundant con-
junt de tenalles i tenalletes ibèriques alineades 
al llarg de la cantonada sud-est, o la meitat da-
vantera d’un porc a mig consumir que penjava 
d’un clau de ferro en una de les bigues de fusta.

Queda encara per finalitzar l’excavació dels 
departaments 6 i 7, però el que ja s’ha pogut 

observar és que, a partir d’un espai comú ori-
ginari amb unes mesures de 5 m de longitud 
per 5,65 m d’amplada i 28,25 m², molt simi-
lars a les del Departament 4, posteriorment 
es va realitzar una subdivisió interna en dos 
espais mitjançant la construcció d’un envà 
amb rajoles de tovot. En un principi, aquests 
espais es comunicaven per una porta oberta 
al centre de l’envà, que més tard es va tapi-
ar, amb la qual cosa van resultar dos espais 
diferenciats i sense comunicació directa, que 
són el Departament 6, amb unes mesures de 
4,85 m per 2,05 m d’amplada i una superfície de 
9,95 m², i el Departament 7, amb unes mesures 
de 4,55 m per 3,40 m d’amplada i una superfície 
de 15,47 m².

Nivell de destrucció

Tot el conjunt es troba amortitzat per una grui-
xuda capa de carbons i cendres relacionada 
amb la destrucció final del poblat a causa d’un 
incendi que, pels materials ceràmics associats, 
podem situar a mitjan segle iv aC. Com a con-
seqüència d’aquest incendi, a l’interior dels di-
ferents departaments es troben la totalitat dels 
aixovars domèstics de les habitacions, cosa que 
ens permet una interpretació funcional acura-
da dels espais mitjançant estudis de distribució 
espacial. També hi han aparegut tot un conjunt 
d’estructures de fusta carbonitzada (com un 
teler vertical, prestatgeries, pals, bigues ender-
rocades del sostre, etc.), així com abundants 
restes dels rebliments dels recipients ceràmics 
d’emmagatzematge i restes vegetals, que es-
tan essent sotmeses als estudis antracològics i 
carpològics corresponents per part de la Dra. 
Yolanda Carrión Marco i el Dr. Guillem Pérez 
Jordà, respectivament, del Grup de Bioarqueo-
logia del Departament de Prehistòria i Arque-
ologia de la Universitat de València. Pel que fa 
a les restes faunístiques, són estudiades per la 
investigadora especialitzada en arqueozoologia 
la Dra. Lidia Colomines Barberà, que actual-
ment treballa com a investigadora postdoctoral 
a l’equip de recerca del Grup d’Investigacions 
en Arqueologia del Paisatge de l’ICAC. 
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Esquelets humans

Associats a aquest nivell de destrucció s’han do-
cumentat fins al moment els esquelets complets 
de quatre individus adults masculins, que van 
morir durant l’incendi que va destruir el poblat, 
a més d’algunes restes parcials, com peus o ca-
mes, que ens indiquen la presència d’un nombre 
mínim de cinc individus (fig. 6).

Els estudis antropològics realitzats perme-
ten determinar que, tot i que el foc els va afec-
tar finalment (presència d’alguns ossos termo-
alterats), tot sembla indicar que ja eren morts 
quan això va ocórrer, ja que no presenten les 
mans i els peus contrets característics d’aquest 
tipus de defunció, per la qual cosa és probable 
que morissin asfixiats pel fum. De moment 
no es disposa de cap prova que pugui indicar 
una mort violenta (com podria ser la presència 
d’armes o proves òssies de traumatismes cau-
sats per l’ús d’aquestes), ni tan sols a les restes 

parcials aparegudes. Per tant, ara per ara, res 
fa pensar que la destrucció del poblat i la mort 
dels seus habitants fos fruit d’un assalt i, per 
tant, no es pot descartar la possibilitat que l’in-
cendi fos conseqüència d’un accident fortuït. 
També s’ha pogut comprovar que alguns d’ells 
es trobaven en una planta superior, la qual, a 
causa de l’incendi, es va acabar esfondrant so-
bre la inferior i, en la caiguda, els cossos van 
patir diferents dislocacions antianatòmiques i 
fractures. El manteniment de la connexió ana-
tòmica dels ossos malgrat la caiguda ens indica 
que el moment en què es va produir l’esfon-
drament d’aquest pis superior no va ser gaire 
posterior al moment de la seva mort i, per tant, 
al d’incendi del poblat.

Resulta inèdita la troballa de diversos objec-
tes personals relacionats amb aquests esquelets 
(fig. 7). Un d’aquests apareix associat a diver-
sos objectes metàl·lics, com un anell de bronze 
amb xató inserit a la falange proximal del dit 

Figura 6. Esquelets humans al nivell de destrucció per incendi del poblat
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anular de la mà esquerra, així com un joc de 
pesar (amb un platet de balança, un contrapès 
de bronze i un petit ponderal de coure) a pocs 
centímetres del cos. La possessió d’un objecte 
com un anell amb xató podria indicar la per-
tinència de l’individu a cert rang social, com a 
mínim en l’àmbit familiar, a causa de la simbo-
logia que se sol atorgar a aquest tipus d’objectes 
en les societats mediterrànies antigues de tipus 
gentilici i patriarcal. Un altre presenta un bra-
çalet de ferro al braç dret i apareix associat a 
una petita figureta antropomorfa de terracota 
amb uns trets molt esquemàtics, sense indica-
ció de les extremitats i amb un cap que sug-
gereix trets ornitomorfes, com un nas (o pic) 
punxegut i els ulls realitzats amb dues boletes 
d’argila aplicades. Es tracta d’un element que 
té els seus paral·lels més propers en els exvots, 
habitualment de bronze, però també en cerà-
mica, que normalment apareixen en contextos 

cultuals (temples o coves-santuari). Finalment, 
un darrer cos es troba associat a una banya de 
cérvol.

Realment es pot parlar d’excepcionalitat de 
la troballa, ja que, si bé és cert que són fins a 
cert punt freqüents els casos de presència de 
restes humanes a les zones d’hàbitat de la cul-
tura ibèrica, gairebé tots els casos responen a 
enterraments infantils, amb un ritual propi di-
ferenciat del de la resta de la comunitat (Gusi, 
1989), o bé es limiten a determinades parts del 
cos (com caps o mandíbules), que es relacionen 
amb aspectes de tipus cultual o punitiu (Oliver, 
2004). Així, doncs, pocs són els casos que po-
dem citar com a paral·lels a l’aparició de cossos 
complets d’adults en relació amb un nivell de 
destrucció en època ibèrica, i tots són fora del 
territori valencià (Arteaga, Padró i Sanmartí, 
1990; Laderas, 2014; Llanos, 2005, 2008; Que-
sada, Muñiz i Flores, 2014; Vilaseca, 1953). 

Figura 7. Objectes personals associats als esquelets
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Tenint en compte la quantitat d’individus 
apareguts en relació amb el poc espai excavat, 
existeix la possibilitat que el seu nombre aug-
menti considerablement a mesura que vagin 
progressant els treballs i es vagi ampliant la 
superfície excavada, de forma que les perspec-
tives d’estudi que es plantegen a partir d’una 
troballa similar són moltes i molt interessants, 
atesa la seva excepcionalitat. Si es donés el cas 
que aquesta recerca ens portés a localitzar la 
població completa o una part proporcional 
suficientment substancial, això permetria la 
realització d’estudis poblacionals únics, que 
podrien oferir informació sobre aspectes com 
la densitat de població o les seves proporciona-
litats (per exemple, per sexe o edat).

A més, aquestes troballes també ofereixen la 
possibilitat de realitzar estudis d’ADN antic, tan 
escassos per a l’època ibèrica (Arroyo, Fernán-
dez i Oliver, 2006; Martínez et al., 2011; Sam-
pietro et al., 2005), que poden revelar una gran 
quantitat d’informació, sobre els individus com 
sobre les possibles relacions de parentesc d’un 
grup humà d’aquestes característiques, amb la 
projecció que això té sobre les estructures d’or-
ganització social d’una cultura tribal i gentilícia 
com la ibèrica. En aquest sentit, totes les restes 
humanes recuperades s’han integrat al projec-
te de recerca d’ADN antic d’època ibèrica que, 
dirigit per la Dra. Assumpció Malgosa, desen-
volupa el Departament de Biologia Animal, de 
Biologia Vegetal i d’Ecologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona.

Per altra banda, també s’està realitzant un 
estudi basat en l’anàlisi isotòpica de carboni, 
nitrogen, sofre i estronci de les restes òssi-
es i dentals, així com l’estudi de microrestes 
vegetals dels càlculs dentals, a càrrec del Dr. 
Domingo C. Salazar-García, investigador del 
Departament d’Evolució Humana de l’Institut 
Max Planck d’Antropologia Evolutiva, que per-
met la reconstrucció de les dietes i dóna pautes 
de mobilitat dels individus i les poblacions a 
què pertanyen (Salazar, 2015).

Els materials ceràmics i el seu horitzó  
cronològic i cultural

Si bé les característiques i les limitacions 
d’aquest article no ens permeten realitzar en 
aquesta ocasió un estudi en profunditat dels ma-
terials ceràmics recuperats,1 juntament amb el 
fet que aquest es troba encara en una fase inicial 
del procés de realització, el volum significatiu ja 
quantificat (més de set mil fragments i un nom-
bre estimat de tres-cents cinquanta individus) 
permet observar una sèrie de tendències que, 
per la seva rellevància, no volem deixar de men-
cionar. En primer lloc, cal d’assenyalar que la 
ceràmica realitzada a torn és totalment predo-
minant, amb valors que oscil·len entre el 95% si 
ens atenem al nombre de fragments i del 86% si 
ens atenem al nombre mínim d’individus, cosa 
que ens indica que ens trobem en un moment 
en què el procés cultural d’iberizatció es troba 
plenament consolidat.

En relació amb les ceràmiques d’importa-
ció, de moment es limiten a formes de vaixe-
lla de ceràmica àtica de vernís negre i s’han 
documentat les copes Lamboglia 21 (fig. 8.2), 
22 (fig. 8.3-5), 42A copa Castulo (fig. 8.6) i cí-
liques de peu baix del tipus stemless, delicate 
class (Sparkes i Talcott, 1970) (fig. 8.7), totes 
aquestes unes formes característiques de finals 
del segle v i del segle iv aC, entre les quals des-
taca una vora de copa cílica de peu baix de 
figures vermelles amb una decoració del grup 
del Pintor de Viena 116 (fig. 8.1) amb un mo-
tiu de palestra a l’exterior i garlanda de fulles 
d’heura de pintura blanca a la part interna del 
llavi, unes peces que estan ben datades entre el 
segon quart i mitjan segle iv aC (Arribas et al., 
1987; Cabrera, Rouillard i Verbank-Piérard, 
2004; Castellano, 2008; Cuadrado, 1987). A 
més, també es documenten alguns fragments 
informes amb decoració impresa amb rodeta 
o palmetes (fig. 8.8).

Pel que fa a la ceràmica ibèrica, dins de les 
ceràmiques de cuina trobem olles B.1, urnes 

 1. Per a la descripció de les formes de ceràmica ibèrica s’ha seguit la proposta tipològica plantejada en Mata i Bonet 
1992.



Giner, D.; Creus, L.; Gimeno, E. • El poblat ibèric de la Celadilla d’Ademús 59

Figura 8. Selecció de materials ceràmics del nivell de destrucció
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de vora reentrant que de vegades apareixen 
decorades amb cordons aplicats amb ungula-
cions (fig. 8.16), petites tasses amb nansa B.7.2 
(fig. 8.17-18) i tapadores B.6, amb pastes gro-
lleres a mà o a torn. Per la datació que pro-
porcionen els seus paral·lels exactes, desta-
quen els exemplars d’olla amb vora exvasada 
de llavi engrossit i carena a l’arrencada del 
coll (fig. 8.19), característiques dels nivells 
de finals del segle v i primera meitat del se-
gle iv aC dels assentaments edetans (Bonet 
i Mata, 1997; Burriel, 1997; Burriel i Mata, 
2013; Guérin, 2003).

En l’àmbit de la vaixella de taula, es docu-
menten plats de vora exvasada A.III.8.1 per 
menjar (fig. 8.9-12), gerres de boca trilobula-
da tipus enòcoe A.III.2 per servir (fig. 8.14) i 
els caliciformes A.III.4 per beure (fig. 8.13), 
tant de ceràmica oxidada com de gris reduïda. 
Per la seva precisió cronològica, destaquen els 
plats de vora exvasada del tipus d’ala ampla 
marcada amb una carena i coberta de filets 
pintats en vermell (fig. 8.9-11). Aquests plats 
són una forma molt característica al territori 
edetà (Bonet i Mata, 1997), on s’han excavat 
alguns dels seus centres de producció (Ara-
negui i Martí ,1995), i han estat assenyalats 
com un element característic de la cultura 
material de l’àrea septentrional edetana i iler-
cavona, i també com a indicador cronològic 
d’una fàcies molt concreta d’una fase antiga 
de l’horitzó ibèric ple, amb una cronologia 
similar a les olles descrites anteriorment, a les 
quals de vegades servien de tapadores, com 
als enterraments infantils de la fase antiga del 
Castellet de Bernabé (Guérin, 2003), però que 
també han estat ben datats en la darrera fase 
i l’abandonament de la ciutat edetana del Tos 
Pelat (Burriel, 1997; Burriel i Mata, 2013) o als 
nivells fundacionals de la muralla de Sagunt 
(Rouillard, 1979).

Pel que fa a les formes destinades al trans-
port i l’emmagatzematge, predominen les àm-
fores amb espatlla carenada A.I.1.1; les tenalles 
A.I.2 amb i sense espatlla, algunes amb broc 
abocador inferior A.I.3; les tenalletes A.II.2 
també amb i sense espatlla, normalment amb 
el coll indicat però també algun destacat; els 
lebes A.II.6; els tonells amb boca centrada 

A.II.9.1; les sítules A.II.11 (fig. 8.15), etc. I, fi-
nalment, també apareixen recipients de tanca 
hermètica com les urnes d’orelletes A.II.4.1, 
una forma característica de la fase antiga de la 
cultura ibèrica.

Les decoracions són exclusivament de tipus 
geomètric, encara que amb una gran varietat 
de motius (bandes o filets, cercles concèntrics, 
línies ondulants verticals, traços oblics, rom-
bes, punts, etc.), que es poden combinar entre 
si, majoritàriament pintades en vermell, encara 
que també se’n documenten en marró. Desta-
quen les decoracions pintades de dos colors, 
normalment un filet vermell emmarcat entre 
bandes marrons, però que de vegades es poden 
presentar en combinacions més complexes, 
com sota cercles concèntrics o línies superpo-
sades de rombes en vermell.

Així, doncs, es pot concloure que el conjunt 
dels materials ceràmics recuperats correspo-
nents a la darrera fase d’ús del poblat ens in-
dica que la seva destrucció final per incendi 
es va produir dins la fase inicial del període 
ibèric ple, cap a mitjan segle iv aC, i més pro-
bablement en el segon quart de la centúria, i 
que mostra un repertori formal amb presència 
dels elements ceràmics més característics de 
la cultura material de l’àrea edetana d’aquest 
moment, un element a valorar encara més, ja 
que tradicionalment s’ha situat entorn a aques-
ta àrea geogràfica la frontera entre les ètnies 
ibèrica i celtibèrica (Burillo, 1997, 2011; Lorrio, 
1999, 2012; Untermann, 1996).

  Estudi bioantropològic dels 
esquelets d’època ibèrica

La importància d’haver trobat restes esque-
lètiques humanes en connexió anatòmica en 
un poblat ibèric resideix en el fet que el ritu-
al funerari d’aquesta cultura era la cremació. 
Les cendres dels difunts eren dipositades dins 
d’urnes que posteriorment s’enterraven en ne-
cròpolis extramurs. És per aquest motiu pel 
qual no es disposa de dades antropològiques 
suficients que ens permetin realitzar estudis 
poblacionals complets de la població ibèrica a 
tota la península.
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Sí que existeixen nombrosos exemples de 
restes òssies d’ibers descobertes en diferents 
jaciments, però, si descomptem els infants, en 
els casos d’adults sempre es tracta de restes òs-
sies humanes inconnexes trobades de manera 
dispersa, normalment cranis i mandíbules. 
Per altra banda, existeix també un reduït grup 
d’exemples d’esquelets complets pertanyents 
a diferents jaciments arqueològics, sempre en 
relació amb nivells de destrucció de l’assenta-
ment, com el Coll del Moro de la Serra d’Al-
mos (Tivissa, Tarragona), el Tossal del Moro 
de Pinyeres (Batea, Tarragona), La Hoya (La-
guardia, Àlaba), el Cerro de las Cabezas (Val-
depeñas, Ciudad Real) o el Cerro de la Cruz 
(Almedenilla, Còrdova). A part quedarien 
els enterraments aprofitant l’amortització de 
sitges d’emmagatzematge que es documenten 
en època iberoromana en alguns jaciments li-
mitats al nord-oest peninsular, on sembla que 
serien una particularitat.

En aquest sentit, el jaciment de la Celadi-
lla està permetent recuperar nombroses restes 
d’esquelets complets i en connexió anatòmica, 
que poden aportar certes dades antropològi-
ques d’aquesta cultura fins ara desconegudes, 
i també està obrint una nova porta al conei-
xement de la història d’aquests pobles prero-
mans.

Des de l’any 2009 han aparegut un total de 
quatre esquelets complets, dos l’any 2011, el 
tercer l’any 2013 i l’últim aparegut en la cam-
panya del 2015. Alhora, també han aparegut 
diverses restes òssies desarticulades, que de 
moment no s’han pogut relacionar amb cap 
dels esquelets sencers estudiats (fig. 9).

Metodologia

Per a la realització de l’estudi bioantropològic i 
el posterior treball de laboratori, es van seguir 

Figura 9. Planta en detall del conjunt d’esquelets humans
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els procediments metodològics bàsics de l’an-
tropologia física i forense. Després d’una neteja 
en sec de les restes i de la reconstrucció, sempre 
que ha estat possible, i per tal de poder obtenir 
mesures dels ossos, es va procedir a l’anàlisi 
individual dels esquelets per determinar-ne el 
sexe, l’edat i l’alçada i diagnosticar possibles 
patologies.

Per a la determinació del sexe s’han se-
guit els principis de dimorfisme sexual entre 
esquelets masculins i femenins basats en les 
diferències morfològiques del crani i la pelvis 
descrits segons Acsadi i Nemeskeri (1970) i per 
Buisktra i Ubelaker (1994). L’edat es va calcu-
lar aplicant diferents metodologies (a partir 
del desgast dental, de la faceta auricular, de la 
símfisi púbica, del grau de tancament de les su-
tures cranials o del grau de la fusió epifisària) 
segons l’individu, ja que l’estat de conserva-
ció de cadascun no permetia fer servir tots els 
mètodes o un de concret (Todd, 1920; Crètot, 
1978; Lovejoy, 1985; Krogman i Iscan, 1986; 
Ubelaker, 1989). Per establir l’alçada s’han fet 
servir les fórmules de Mendonça (2000) i Pear-
son (1919), i finalment es va determinar l’índex 
de conservació esquelètica (Armentano et al., 
2012).

Resultats

Individu 1: U.E. 1049 

Durant la campanya d’excavacions programa-
des de l’any 2011 es va trobar un primer in-
dividu estratigràficament pertanyent a època 
ibèrica, situat al Sector 1, sobre el Carrer A, 
just al davant de la porta del Departament 
5 (entrada que dóna a la part alta de la mu-
ralla). Estava cobert i recolzat sobre nivells 
de runa (pedra, tovot, bigues i sorra) i, per 
tant, tot el cos estava en diferents cotes i en 
una posició forçada. L’esquelet estava en con-
nexió anatòmica, en posició de decúbit supí, 
amb les extremitats estirades. El crani se si-
tuava just per sota de la caixa toràcica (posi-
ció antinatural). L’índex de preservació total 
d’aquest esquelet és d’un 84,3%, tot i que, pel 
seu estat de fragmentació, no totes les seves 

parts es van poder reconstruir completament 
(fig. 10a). A partir de les seves característiques 
òssies, s’ha determinat que era un individu 
de sexe masculí amb una edat d’entre 24 i 35 
anys. La seva alçada s’ha pogut establir en 
1,62 m ±6,96. Aquest individu tenia diversos 
marcadors d’estrès com a reflex d’una gran 
activitat física identificats a la columna ver-
tebral en forma d’osteòfits, una lleu desviació 
de la columna vertebral i deformitat d’algunes 
vèrtebres. També mostra marcadors d’estrès 
a les extremitats superiors, com una miosi-
tis ossificant a la part medial de la diàfisi de 
l’húmer dret. Com a patologies orals es van 
documentar càries, càlcul, hipoplàsia de l’es-
malt lleu, retrocés alveolar i un desgast oclu-
sal molt marcat.

Individu 2: U.E. 1101 

Individu excavat l’any 2011 i situat al Sector 1, a 
l’interior del Departament 5. També estava co-
bert i recolzat sobre nivells de runa i, tot i que 
també es trobava en connexió anatòmica, la 
seva posició era antinatural. El tòrax estava en 
posició de decúbit pron, amb els braços creuats 
al davant, i la cama esquerra estava estirada i 
en una cota més elevada que la resta del cos. 
En canvi, el fèmur dret creuava per davant del 
cos, mentre que la tíbia i el peroné drets van 
quedar totalment en posició vertical respecte 
al cos, amb el genoll flexionat al revés. L’índex 
de preservació d’aquest esquelet és del 98,5%, 
tot i que també es trobava en un estat bastant 
fragmentat (fig. 10b). Aquest individu és de 
sexe masculí i la seva edat en el moment de la 
mort era d’entre 20 i 24 anys i la seva alçada, 
d’1,61 m ±6,96. No se li han detectat patologi-
es, ja sigui perquè no les tenia o bé perquè l’es-
tat de conservació a causa dels efectes del foc 
no ha permès detectar-les. Aquest és el cas de 
les dents, que, com a conseqüència del foc, es 
van fracturar i deformar completament, cosa 
que impedeix fins i tot la seva identificació. A 
aquest individu se li han associat diversos ob-
jectes, com un anell de bronze, un platet de 
bronze d’una balança, un contrapès de bronze 
i un ponderal de coure.
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Figura 10. Reconstrucció dels esquelets
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Individu 3: U.E. 1181

Durant el transcurs de la campanya d’excava-
ció de l’any 2013 va aparèixer un tercer indi-
vidu al Carrer A, davant del Departament 7. 
La posició en què es va localitzar indica que es 
trobava quasi en posició fetal en decúbit lateral 
esquerre, cobert per l’enderroc d’un mur de to-
vots i afectat lleument pel foc (fig. 10d). Aquests 
processos, juntament amb l’acció dels agents 
atmosfèrics, van alterar els ossos i van condi-
cionar totalment el seu estat de conservació. 
El grau de fragmentació va impossibilitar una 
possible reconstrucció dels ossos, bàsica per a 
la realització d’un estudi antropològic complet, 
motiu pel qual només es va poder determinar 
que aquest individu era un adult (d’entre 24 i 
30 anys), possiblement del sexe masculí, que 
patia nombroses lesions degeneratives (osteo-
artrosi), identificades pel recreixement ossi a 
la columna vertebral i a les extremitats supe-
riors i inferiors i també pel desgast a la zona 
dels genolls (eburnació de la patel·la). A aquest 
individu se li associen un braçalet de ferro i 
una figureta antropomorfa de terracota com a 
objectes personals.

Individu 4: U.E. 1351 

L’última campanya d’excavacions (2015) ha 
deixat al descobert un nou individu d’època 
ibèrica aparegut també al Carrer A, davant 
del Departament 7, en un nivell inferior just 
per sota d’on va aparèixer l’individu U.E. 
1181. Aquest nou esquelet es trobava en de-
cúbit pron i, a diferència dels altres, estava 
completament estirat sobre el nivell d’incen-
di, amb el braç esquerre creuant pel davant 
del cos i el dret doblegat a la banda dreta del 
cos. També es troba afectat pel foc, però en 
un estat de conservació òptim excepte el cra-
ni, que no va ser possible reconstruir a causa 
del grau de fragmentació en què es trobava. 
Es pot parlar d’un índex de preservació del 
100% (fig. 10c). Es tracta d’un individu mas-
culí d’entre 16 i 18 anys, d’aproximadament 
1,65 m d’alçada, amb insercions musculars 
molt marcades a totes les seves extremitats 
i bastant robust, pel que s’interpreta, tot i la 

seva edat, que ja exercia un treball físic molt 
dur. L’estudi dels ossos no ha indicat cap pato-
logia i l’afectació del foc no ha permès trobar 
cap patologia bucal. A les restes de l’individu 
4 se li associa una banya de cérvol, apareguda 
al costat de la cama esquerra.

Altres restes: U.E. 1131 i U.E. 1362

A més dels esquelets complets, també s’han po-
gut recuperar altres restes d’ossos humans in-
connexes i disperses arreu de l’àrea excavada.

Al costat de l’individu U.E. 1101, l’any 2011 
van aparèixer dos peus junts, un esquerre i un 
dret (U.E. 1131), que no es van poder relacionar 
amb aquest últim individu, perquè ja en tenia 
un. Tots dos també es van trobar recolzats i 
coberts sobre els mateixos nivells de runa i 
cendres que els altres individus.

Durant la campanya del 2015 també van 
aparèixer, al Departament 7, dues tíbies i dos 
peronés (cama esquerra i cama dreta en con-
nexió), als quals es va donar el número U.E. 
1362, així com quatre vèrtebres cervicals tam-
bé en connexió i fragments de crani i costelles, 
probablement pertanyents a un mateix indivi-
du. Aquestes troballes indicarien un nombre 
mínim de cinc d’individus al jaciment, tot i 
que el cinquè encara no s’ha pogut excavar ni 
estudiar completament i, per tant, ara per ara 
no es quantifica.

Cal destacar que aquestes restes, malgrat 
aparèixer inconnexes a la resta del cos, no pre-
senten als seus extrems marques òssies d’am-
putacions perimortem, fet que porta a plante-
jar-se la hipòtesi de si no haurien caigut amb 
l’enderroc de nivells superiors.

Conclusions

En aquest article es mostren els resultats de 
l’estudi de totes les restes humanes ibèriques 
trobades al jaciment de la Celadilla d’Ade-
mús.

Els quatre esquelets d’època ibèrica van ser 
trobats sota nivells de runa i cendres a causa 
de l’incendi i la destrucció del poblat, que els 
van afectar considerablement.
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Les posicions en què es van trobar els es-
quelets in situ, l’afectació dels esquelets pel foc 
i l’estratigrafia són proves clares de la caiguda 
des d’una certa alçada dels individus U.E. 1049 
i U.E. 1101 i del fet que el moment de la mort 
de tots els individus ibèrics va ser molt proper 
al moment de destrucció i incendi del poblat. 
Malgrat això, de moment no s’ha trobat cap 
prova que la seva mort fos fruit d’un atac vio-
lent al poblat.

Segons les dades antropològiques, fins ara 
tots els esquelets són masculins i les seves edats 
en el moment de la mort se situen entre els 16 
i els 35 anys. Es pot establir fins al moment 
una alçada mitjana de més o menys 1,63 m i, 
en general, es pot dir que eren individus molt 
robusts i que probablement practicaven habitu-
alment en vida una activitat física forta i dura, 
detectada per les insercions musculars molt 
marcades que mostra la majoria i per les lleus 
però rellevants patologies osteoarticulars que 
s’observen en tots ells, llevat de l’individu U.E. 
1101, el qual, a més, és el que té més objectes de 
valor associats.

Totes aquestes proves plantegen unes prime-
res qüestions, com per exemple si poden res-
pondre a aspectes relacionats amb un model 
concret de poblament d’aquest tipus d’hàbitat 
o bé si responen a les circumstàncies de la des-
trucció del poblat, o també si poden arribar a 
aclarir aspectes sobre l’organització i la jerar-
quització socials.

D’aquesta forma, encara que calen més 
anàlisis i més individus per poder realitzar un 
estudi generalitzat molt més ampli i complet 
de la població ibèrica del jaciment de la Cela-
dilla, es comencen a configurar unes primeres 
tendències, que hauran de ser corroborades i 
ampliades a mesura que avancin els treballs 
d’excavació.
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1 Introducció. Localització, context 
geogràfic i història de les 
investigacions

La Balma del Gai és un petit abric situat a la 
Catalunya central, concretament al municipi 
de Moià (el Moianès), que es troba a uns 760 
metres sobre el nivell actual del mar i que dista 
uns 50 km de la línia de costa actual. Concre-
tament, es troba al bell mig de la unitat geo-
gràfica que anomenen altiplà del Moianès, una 
zona plana però elevada limitada a l’est i al sud 
pels cingles del Bertí i al nord per una cade-
na de turons suaus –tot i que arriben als mil 
metres d’altitud– i que cap a l’oest va perdent 
progressivament altitud vers la depressió del 
Bages i la vall del riu Llobregat. S’obre en una 
paret calcària d’origen eocè –substrat fona-
mental de l’altiplà del Moianès–, que es troba 
al marge dret del torrent que porta el mateix 
nom (torrent del Gai), el qual és un dels múl-
tiples petits cursos d’aigua que travessen l’alti-
plà de nord a sud i sud-oest i que acaben sent 

tributaris del riu Llobregat. La situació precisa 
del jaciment és gairebé just sota un pont de la 
carretera N141c, entre Moià i Collsuspina, que 
salva el desnivell del torrent. Part del jaciment 
queda arrecerat per una construcció rústica 
que tancaria en època històrica, i gairebé fins 
a l’actualitat, un tram de la Balma (fig. 1).

El jaciment fou descobert com a estació ar-
queològica per Joan Surroca Arisa, segons co-
municació personal seva, l’any 1974. Entre els 
anys 1974 i 1975 hi va intervenir en alguns sec-
tors on es conservava sediment més o menys 
en posició primària. Les seves indicacions 
determinaven que havia intervingut a la zona 
sud-oriental del jaciment i posteriorment vam 
detectar que hauria intervingut en una cala, 
situada gairebé en el que seria el nostre quadre 
I4, que hem pogut contrastar amb certes infor-
macions no publicades aparegudes a Internet. 
Concretament, aquesta intervenció s’hauria re-
alitzat amb col·laboració de l’espeleòleg Ferran 
Vergés, en una estada de convalescència, el se-
tembre del 1975. Els materials recollits aquests 
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anys formen la col·lecció Surroca, dipositada 
al Museu de Moià i que va ser objecte d’estudi 
en un treball que vam fer l’any 1990 i publicat 
al núm. 2 de la revista Modilianum (Estrada 
et al., 1990).

A finals dels anys setanta (1977-1978), i 
mentre s’excavava la veïna Cova del Toll, Joan 
Surroca va informar de l’existència del jaci-
ment a l’equip francocatalà que realitzava les 
intervencions. Arran d’aquesta informació, es 
va decidir excavar de forma paral·lela la Balma 
del Gai, sota la direcció de Jean Guilaine i Mi-
quel Llongueras, una intervenció en què, d’al-
tra banda, es va implicar especialment Michel 
Barbaza, que havia de fer una tesi doctoral 
centrada en el món epipaleolític. Les zones in-
tervingudes no han quedat gaire clares, tot i 
que podem assegurar que el sector anomenat 
aval correspondria novament a l’àrea sud-ori-
ental del jaciment i un altre sector, exterior de 
l’abric, correspondria a la part nord-oriental de 
la balma, a l’exterior de la paret que per aque-

lla banda la tanca, on vam localitzar alguns 
claus que segurament responen a un plante-
jament de quadrícula. Els materials d’aquesta 
intervenció van ser majoritàriament dipositats 
al que aleshores era el Museu d’Arqueologia 
de Barcelona, avui Museu d’Arqueologia de 
Catalunya. L’altra part dels materials ens fou 
retornat directament a nosaltres per part de 
Michel Barbaza, cosa que també ens ha permès 
tornar-los a estudiar. En qualsevol cas, i mal-
grat l’escassetat de temps invertit en aquestes 
intervencions, la publicació dels resultats va ser 
prou extensa, amb dades arqueomalacofaunís-
tiques (André, 1987), carpològiques (Bazyle-
Robert, 1980) i un paquet de datacions prou 
interessant (Guilaine et al., 1980), entre altres.

Finalment, a començaments dels anys no-
ranta el SERP decideix intervenir novament 
al jaciment. Tot fou arran de l’estudi d’un tall 
estratigràfic que van realitzar Alícia Estrada 
i Carme Arnau l’any 1989 per a l’assignatura 
de Paleoecologia del Quaternari, que impartia, 

Figura 1. Imatge de la Balma del Gai i localització
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a la UB, el professor David Serrat. En aquell 
estudi s’intuïa que el jaciment encara tenia 
potencialitat i es va plantejar reiniciar una ex-
cavació, principalment per aclarir alguns as-
pectes de caràcter cronològic. Abans d’iniciar 
l’excavació, Mercè Bergadà encara va realitzar 
una nova intervenció, novament per fer un es-
tudi estratigràfic i geomorfològic, i és aquest 
treball el que ens ha donat la pauta estratigràfi-
ca que encara avui seguim al jaciment i que en 
breu serà exposada. En unes campanyes cur-
tes, d’escassament una setmana, els anys 1994 
i 1995 es realitzaren dos sondatges estratigrà-
fics, a través de talles de 5 centímetres, en què 
només se situaren les peces diagnòstiques i els 
carbons per datar als quadres F4, fins al nivell 
de gelifractes, i H4, fins a la cota 150, respecte 
al nivell 0. De manera més o menys regular, es 
va anar excavant fins al 2004 sota la direcció de 
Pilar Garcia-Argüelles, Alícia Estrada i Jordi 
Nadal (Garcia-Argüelles et al., 2001; Estrada 
et al., 2004). La campanya del 2005 no es va 
poder finalitzar, ja que en aquell moment li fou 
diagnosticada una greu malaltia a Alícia Es-
trada. Aquest va ser el motiu pel qual els anys 

2006, 2007 i 2008, fins a la mort de l’Alícia, no 
es van dur a terme tasques de camp. L’any 2009 
vam reiniciar l’excavació amb noves estratègies 
i un nou equip de direcció, amb la incorpora-
ció de Lluís Lloveras i Jofre Costa. En aquestes 
noves excavacions vam acabar intervenint en 
una extensió final d’uns vint metres quadrats 
(fig. 2). (Garcia-Argüelles et al., 2009; Estrada 
et al., 2011).

2 Estratigrafia i seqüència 
cronocultural

El paquet sedimentari de la Balma del Gai 
presenta poca potència, de no més d’un metre 
si no es té en compte la potència del nivell de 
gelifractes, molt variable. En certa mesura, pre-
senta una estratigrafia relativament senzilla, la 
qual, seguint com ja hem dit els resultats dels 
estudis de Mercè Bergadà (Bergadà, 1998), es 
compon de tres nivells:

Nivell superficial, amb una potència a l’àrea 
d’estudi d’uns trenta centímetres. Està format 
per sorres llimoses i presenta molta activitat 

Figura 2. Planta del jaciment



Nadal, J.; Lloveras, L.; Garcia-Argüelles, P; Costa, J. • La Balma del Gai 72

biològica actual. Presenta material de les ocu-
pacions epipaleolítiques, tot i que barrejat amb 
restes de moments posteriors.

Nivell I, amb una potència a l’àrea d’estudi 
de 52 centímetres. Està format per sorres fines 
i fragments de la paret de l’abric (gelifractes), 
que es van fent més nombrosos a mesura que 
ens acostem a la seva base. És el nivell que 
conté totes les ocupacions epipaleolítiques del 
jaciment.

Nivell II, amb una potència molt variable 
(en el moment de l’estudi estratigràfic només 
s’observaven 15 centímetres, tot i que en una 
cala actual hem vist que tant al quadre E4 com 
al quadre I4 supera, sense arribar a la roca 
mare, més d’un metre i mig de potència). Està 
format exclusivament per fragments de calcà-
ria de morfologia angulosa (gelifractes) proce-
dents dels processos de gelifracció a la paret i 
al sostre de l’abric. És arqueològicament estèril 
i només s’hi ha recuperat algun material als 
seus trams més alts, el qual és necessàriament 
percolat de la base del nivell I.

Al nivell superficial s’assenten els fona-
ments de l’estructura d’hàbitat que s’observa 
i en algun cas s’excava, retallant el nivell I, al-
guna estructura subterrània de tipus sitja (de 
cronologia ibèrica i amb material en posició 
primària). Els materials ens remeten a ocupa-
cions d’època moderna (ceràmica vidrada o, 
per exemple, un ardit de Lluis XIV del 1648) 
i d’època ibèrica antiga, amb ceràmica a torn 
pintada i abundant ceràmica a mà, juntament 
amb l’estructura subterrània ja esmentada (Na-
dal et al., 2003; Nadal et al., 2005). A la matriu 
d’aquest nivell superficial es recuperen també 
materials epipaleolítics, que demostren que la 
formació del nivell no és exclusivament per se-
dimentació nova, sinó també per remoció del 
paquet sedimentari anterior. Aquest nivell pre-
senta, com després veurem, un grau d’afectació 
més gran vers l’exterior (sud-est) que vers la 
paret (nord-est), on gairebé no hi ha afectació.

Centrarem aquest article en el nivell I (re-
cordem que el II, de gelifractes, és estèril). Tal 
com dèiem abans, aquest nivell es veu afectat 
per les alteracions del nivell superficial, tal com 
es pot veure en la projecció de materials que 
fem de la secció a l’altura de la filera dels qua-

dres J (fig. 3). El cert és que és pràcticament 
impossible veure al camp un canvi sedimentari 
o una cicatriu que diferenciï els dos nivells, i 
és la projecció dels materials la que ens deter-
mina les parts remenades (amb presència de 
ceràmica) de les que aparentment ja no ho es-
tan. Tal com ja s’ha comentat, s’observa que 
la intensitat del remenat és molt important als 
quadres exteriors i gairebé inexistent al límit 
amb la paret.

La projecció del material ens demostra un 
atapeïment molt important dels materials. 
Trobem una superposició constant de peces 
que dificulta establir, tot i que en alguns casos 
s’intueix, l’existència de diferents sòls d’habita-
ció. Val a dir que, encara que els materials són 
molt homogenis al llarg de la seqüència, ha es-
tat en les projeccions que vam detectar que els 
materials fabricats amb tècnica de microburí, 
atribuïble a una fase de caràcter sauveterroide, 
comencen a partir de la cota 140 cap amunt; 
a més profunditat, aquests tipus d’elements 
(triangles, segments o microburins) no hi són 
presents. En tot cas, insistim en la dificultat 
d’establir diferents ocupacions en aquesta se-
qüència de tan poca potència i, per tant, de 
baixa taxa de sedimentació, que deu provocar 
palimpsestos en més d’una ocasió.

En tot cas, les datacions, segons les cotes 
d’aquestes, són coherents amb la progressió 
es tratigràfica i cultural. Així, doncs, tenim 
que les ocupacions epimagdalenianes (micro-
laminars) se situarien en la segona meitat del 
XII mil·lenni i les del sauveterroide microla-
minar , amb tota claredat, entre finals de l’XI 
i el X mil·lenni. La transició caldria cercar-la 
al llarg de l’XI mil·lenni BP en dates sense ca-
librar, però sense trencament entre ambdues 
fàcies, que respondrien a una mateixa tradició. 
Comparat amb altres jaciments (com Filador, 
Parco o Can Sadurní per al sauveterroide mi-
crolaminar), les dates de Gai també són cohe-
rents (Garcia-Argüelles et al., 2013), cosa que 
suposaria que l’epimagdalenià es desenvolupa 
fonamentalment en el GI-1 i el sauveterroide 
microlaminar en el GS-1 amb continuïtat al 
preboreal. Les datacions que ara per ara con-
siderem de la fase epimagdaleniana clara són: 
OxA-29608: 11.440 ±50 BP, Gig-10029: 11.170 
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±160 BP i Mc-2140: 11.050 ±160 BP. Les que po-
drien relacionar-se clarament amb una fase de 
microlaminar geomètric són: Mc-2141: 10.030 
±160 BP, Mc-1418: 9.840 ±400 BP i Gig-10028: 
8.930 ±140 BP (Estrada et al., 2011). Al voltant 
de la cota 140, i de difícil atribució, hi hauria 
un veritable moment de transició i hi tindrí-
em les datacions Beta-408259: 10.880 ±30 BP, 
Gif-95617: 10.260 ±90 BP i OxA-27437: 10.200 
±45 BP. Sovint, en treballs anteriors, hem rela-
cionat aquestes darreres datacions amb una o 
altra fase. L’experiència ens acaba demostrant 
que no podem posar una frontera entre les dues 
fases i que una evoluciona clarament de l’altra 
(Román, 2012).

3 La Indústria lítica i altres 
elements tecnològics

Pel que fa a la indústria lítica, i tenint en comp-
te que els resultats són encara provisionals i 
que en molts aspectes, més enllà de les qüesti-
ons tipològiques, el registre és molt homogeni 
al llarg de la seqüència, oferim els resultats dels 
estudis arqueopetrològics i d’àrees de captació 

de primeres matèries, els pròpiament tipolò-
gics, i finalment algunes pinzellades d’un estu-
di molt preliminar de la funcionalitat a través 
de la traceologia.

Pel que fa a les primeres matèries tallades, 
veiem fonamentalment que el suport és sílex, en 
aproximadament el 80% dels suports. En molta 
menor quantitat tenim el quars, amb gairebé un 
15% dels suports; la calcària, que just frega el 
4%, i altres litologies molt minoritàries, com el 
cristall de roca o una sola peça de jaspi. Pel que 
fa als quarsos i les calcàries, trobem tots els ele-
ments de la cadena operativa i veiem també que 
els sistemes de talla són molt expeditius i que 
gairebé mai es retoquen els elements resultants. 
La procedència de les calcàries és totalment lo-
cal i en trobem de dos tipus. D’una banda, gai-
rebé mai utilitzades, les calcàries pròpies de la 
formació de la balma, que tenen el seu origen en 
l’escull coral·lí que es va formar durant l’eocè, i 
de l’altra, tindríem unes calcàries més fosques, 
de color blau grisós, de més qualitat i més uti-
litzades, d’origen lacustre, que es troben en la 
formació dels turons immediatament per sobre 
de la balma, al nord i el nord-oest d’aquesta, i 
que igualment són traslladades fins al peu del 

Figura 3. Projecció del material arqueològic a l’altura dels quadres J. Els grans cercles grisos indiquen 
fragments ceràmics i la línia contínua separa la part remenada de la part on el material epipaleolític  
es trobaria en posició primària. Determinades discontinuïtats ens remetrien a diferents sòls d’habitació
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jaciment pel torrent del Gai. Els quarsos, una 
mica més allunyats, s’originarien a partir de la 
degradació dels conglomerats de formació del-
taica, també d’origen eocè, de tot el reguitzell 
de petits massissos, que no deixen de ser for-
macions del tipus Sant Llorenç del Munt o Sant 
Sadurní de Gallifa i que arriben a indrets tan 
pròxims com Sant Quirze, Castellterçol o Cas-
tellcir o, en alguns punts, fins al municipi de 
Moià (Marta Fàbrega, comunicació personal). 
Les eines fetes amb quarsos i calcàries serien 
molt poc especialitzades i s’abandonarien amb 
rapidesa. En molts casos han estat utilitzades 
com a percussors.

Pel que fa al material silici (exceptuant el 
quars, és a dir, centrant-nos exclusivament en 
el sílex pròpiament dit), l’estudi de les fonts 
d’abastament ha estat realitzat per X. Manga-
do (Mangado i Nadal, 2001; Mangado i Nadal, 
2006; Mangado et al., 2006). A causa de la si-
tuació del jaciment, les àrees més properes de 
potencials afloraments primaris o secundaris de 
sílex es trobarien o bé cap a l’oest, a la vall del 
Llobregat, a les seves terrasses, o bé en dipòsits 
primaris i secundaris de la vall del Congost i 
dels peus del Montseny. Finalment, podríem 
considerar els afloraments de jaspi del Morrot 
de Barcelona per a l’única peça d’aquest tipus de 
litologia. Les anàlisis de la indústria del jaciment 
i dels afloraments demostren que gairebé tot el 
material prové de la zona de la vall del Congost/
Montseny, la qual, si bé és la més pròxima, pre-
senta la dificultat que per accedir-hi cal supe-
rar l’esglaó que suposen els cingles del Bertí. Els 
punts potencials són diversos, però la similitud 
del material entre aquests dificulta establir uns 
punts concrets. En tot cas, destacaríem com a 
molt rics els del Coll de Can Tripeta (al Vallès 
Oriental) i Can Rovira del Brull (a Osona), on 
el sílex es trobaria ressedimentat. Pel que fa a 
la presència de còrtex en els materials arqueo-
lògics, tot fa pensar en un transport des de les 
àrees d’aflorament en brut i que el desbast de les 
bases naturals es faria al jaciment. Val a dir que 
les dimensions d’aquestes, generalment codo-
lets de mides reduïdes, que després seran apro-
fitats al màxim gairebé exhaurint-ne els nuclis, 
no generen cap problema de transport. D’altra 
banda, aquests codolets solen presentar corticals 

molt primes. La presència de nuclis generalment 
molt exhaurits, tal com ja s’ha dit, ascles de tota 
mena i restes de talla corroboraria la idea que, 
en gran mesura, tot el procés de talla es realitzà 
al jaciment.

Entre els elements retocats més abundants 
hi ha els gratadors, presents a tota la seqüència, 
que en la seva gran majoria són de tipus un-
guiforme i de mida molt reduïda. Pensem que 
les seves dimensions poden ser el resultat de 
diverses variables, com la tradició cultural, les 
dimensions de la base natural a l’inici de la talla 
i l’accessibilitat a la matèria primera, unes varia-
bles que implicarien, a més, l’afilament constant 
dels fronts, l’aprofitament màxim dels estris i, fi-
nalment, l’adaptació a l’ús (tal com veurem més 
endavant, les restes faunístiques més abundants 
són els conills i aquests presenten indicis clars 
d’escorxament). En segon lloc, entre el materi-
al retocat hi hauria el conjunt dels elements de 
dors, que segueixen els paràmetres propis de les 
puntes i les laminites de dors d’altres jaciments 
magdalenians i epimagdalenians catalans. Pel 
que fa a la presència de geomètrics (triangles 
i segments, més la presència de microburins), 
aquests són molt escassos i només represen-
ten una mica més del 8%, per la qual cosa el 
component microlaminar continua sent més 
abundant, i per això donem suport a les hipò-
tesis que parlen d’una tradició microlaminar, en 
la qual es desenvoluparia un aparell geomètric 
complementari, que seria més o menys abun-
dant, segurament, depenent de les estratègies 
cinegètiques desenvolupades als assentaments. 
D’aquesta manera, en alguns nivells de Filador 
i Parco, possibles estacions especialitzades en la 
cacera de cabra, el component geomètric és sen-
siblement superior (arriba al 13%), tot i que mai 
assoleix les proporcions dels jaciments francesos 
clarament sauveterrians (Garcia-Argüelles et al., 
2013). Cal recordar que el Gai va ser considerat 
durant un cert temps com un jaciment clau que 
podria representar una fase de transició entre 
els dos complexos establerts per Javier Fortea 
(Fortea, 1973): epipaleolític microlaminar i epi-
paleolític geomètric, en aquest cas tipus Filador 
(Llongueras, 1981). Les proves aportades per les 
noves excavacions a la Balma del Gai, juntament 
amb la resta del registre català, més aviat ens fan 
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Figura 4. Elements de dors i geomètrics recuperats al jaciment
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pensar no en una ocupació de transició en si 
mateixa, sinó en el fet que els dos complexos no 
estan diferenciats i que el primer és clarament 
una continuïtat de les fases finals del magda-
lenià, mentre que el segon només suposa una 
petita superposició de la tècnica del microburí, 
amb l’aparició d’algun geomètric. Per tot plegat, 
es proposa aquest canvi terminològic: epimag-
dalenià i microlaminar sauveterroide (fig. 4).

Manuel Calvo va iniciar els estudis trace-
ològics fa tot just uns anys i, de moment, els 
resultats són molt parcials i només procedei-
xen d’algunes peces retocades fetes sobre sílex. 
Gairebé tot el material amb senyals d’ús remet 
al tractament de la pell, majoritàriament pell 
seca (Garcia-Argüelles et al., 2004).

A la Balma del Gai s’ha recuperat igualment 
un cert nombre de material no tallat, general-
ment de caràcter macrolític. Es tracta de peces 
poc o gens modificades, entre les quals hem 
de destacar la presència de dos polidors, molt 
malmesos i exhaurits, fets sobre gresos, que es 
poden considerar locals i que entren en la ca-
tegoria dels polidors orientats a adreçar vares 
de fletxes, propis de les tradicions finipaleolí-
tiques i mesolítiques (Garcia-Argüelles, 1993). 
Cal destacar que el primer exemplar correspon 
al nivell de microlaminar sauveterroide i el se-
gon a l’epimagdalenià, cosa que corroboraria 

l’ús de la tecnologia de l’arc i la f letxa ja en 
aquests moments més antics. Altres elements 
macrolítics, en aquest cas gens modificats, 
serien còdols o fragments de còdols que han 
funcionat, segons els estigmes observats, com 
a percussors i, en altres casos, com a matxuca-
dors de colorant. Tal com comentàvem abans, 
solen ser fets majoritàriament sobre calcàries i 
quarsos, tot i que en tenim alguns sobre altres 
litologies minoritàries. Referent a això, tenim 
alguns grans suports lítics plans, poc o gens 
modificats, que sovint són simples gelifractes 
despresos de la paret de l’abric que foren selec-
cionats per la seva morfologia adequada, que 
semblen haver funcionat com a encluses per 
a aquestes activitats de percussió i matxucat, 
cosa que detectem per la presència de taques 
de colorant. Pel que fa al colorant matxucat, val 
a dir que també hem trobat grumolls o frag-
ments d’òxids de ferro (generalment hemati-
tes) que són de caràcter local, ja que es poden 
trobar als vessants dels turons que queden just 
al nord de la balma, on trobem toponímia re-
lacionada amb la riquesa de ferro de la zona 
(a escassament un quilòmetre de distància del 
jaciment trobem el serrat dels Ferrerons, on hi 
ha dipòsits d’òxid de ferro de riquesa vària). 
Alguns estris sobre lítica o petxina també han 
aparegut tacats de colorant (fig. 5).

Figura 5. Fragment de gelifracte amb taques de colorant vermell i òxids de ferro recuperats al jaciment
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Al llarg de la seva seqüència, tant durant 
les ocupacions epimagdalenianes com durant 
les microlaminars sauveterroides, la Balma 
del Gai també s’ha demostrat prou generosa 
en indústria òssia. Aquesta sol trobar-se ben 
conservada. La tipologia dels instruments és, 
tanmateix, pobre: elements apuntats (dels quals 
hem recuperat fonamentalment extremitats 
distals, encara que també alguna peça sence-
ra) i un conjunt, aparegut a unes cotes molt 
similars (aproximadament entre z:150 i z:158 
respecte al nivell 0 establert en les excavacions, 
és a dir, en ocupacions epimagdalenianes), de 
banyes de cérvol treballades, generalment amb 
un extrem modificat en forma de tascó, que 
pensem que haurien funcionat com a polidor/
allisador o retocador (Garcia- Argüelles et al., 
2014:65-66) (fig. 6).

Per acabar la part dedicada als elements 
culturals, tot i que com en el cas anterior, te-
nim les matèries dures animals, amb un con-
junt relativament important de malacofauna 
marina. La majoria d’aquesta, especialment 
els escafòpodes i els gasteròpodes, són cla-
rament objectes d’abillament i són les ma-
teixes espècies que s’han recuperat en altres 

jaciments de cronologia similar (Dentalium, 
Cyclope, Nassarius, Columbella rustica...). A la 
Balma del Gai no solament sobta la seva rela-
tiva abundància, no major que en altres jaci-
ments sincrònics, sinó també la seva diversitat 
específica, que és, en aquest cas sí, molt supe-
rior a la dels jaciments contemporanis d’inte-
rior (Filador, Parco) i relativament semblant a 
la dels jaciments que es troben en àrees costa-
neres i subcostaneres. Nosaltres interpretem 
aquest fet, segons l’estat actual del registre, 
com una possible demostració que l’espai vital 
d’aquestes comunitats que ocupaven la balma 
podria incloure també, al llarg del cicle anual, 
la costa central catalana, és a dir, que tindrien 
accés directe a aquest tipus de recursos mala-
cofaunístics, a diferència de les poblacions de 
més a l’interior, on les conquilles arribarien 
a través d’intercanvis i, per tant, amb deter-
minats taxons ja seleccionats (Estrada et al., 
2010; Garcia-Argüelles et al., 2012). Pel que fa 
als bivalves, tot i que igualment hi ha algun 
objecte de decoració personal, també sobta la 
presència d’alguns elements, no gaires, que no 
presenten cap modificació intencionada. Se-
gons un estudi traceològic, encara en procés, 

Figura 6. 
Diferents 
elements 
fabricats amb 
banya de cérvol



Nadal, J.; Lloveras, L.; Garcia-Argüelles, P; Costa, J. • La Balma del Gai 78

podem deduir que algunes peces del gènere 
Glycymeris, i molt especialment fragments de 
Mytilus, concentrats a la part superior (ocu-
pacions dels microlaminars sauveterroides) 
foren transportats al jaciment no amb fina-
litats ornamentals, sinó funcionals (comu-
nicació personal de David Cuenca i Ignacio 
Clemente).

El jaciment no ha proporcionat fins a les 
darreres campanyes i, per tant, fins a cotes 
molt baixes, corresponents a l’epimagdalenià, 
estructures que poguéssim relacionar amb la 
cultura material que s’ha descrit fins aquí 
(o amb les restes bioarqueològiques que ara 
relacionarem). De fet, aquestes anomenades 
estructures no són tals, sinó els clàssics focs 
plans, és a dir, estigmes de rubefacció i algu-
na concentració de cendres procedents de la 
realització de llars que no havien tingut cap 
preparació ni delimitació prèvia (potser al-
guns blocs associats podrien remetre a algun 
tipus de delimitació, que s’hauria desdibuixat 
en fases postdeposicionals). El fet que fins a 
les fases epimagdalenianes no hàgim localit-
zat aquest tipus de registre podria respondre 
perfectament als usos diferencials de les ocu-
pacions antigues respecte a les més recents. 
Nosaltres, però, som del parer que es deu al 
fet que, per a les fases recents, les zones menys 
afectades per remocions són les pròximes a la 
paret de l’abric (quadres de la filera 3), unes 
àrees que, d’altra banda, són poc adequades 
per a la realització de llars, si bé molt riques 
en l’acumulació de material de rebuig, mentre 
que les zones més allunyades d’aquesta (qua-
dres 4 i 5), on podria aparèixer aquest tipus 
de registre, es veuen alterades en aquestes 
profunditats.

4 Les dades bioarqueològiques

La conservació de la matèria orgànica és prou 
bona a la Balma del Gai, cosa que ha permès 
recuperar i analitzar una gran varietat de mos-
tres. Malgrat això, tal com veurem, algunes 
analítiques han estat poc resolutives, fonamen-
talment perquè l’atapeïment del paquet, cosa 
que ja hem comentat.

El registre arqueobotànic

Pel que fa a les dades proporcionades per l’estu-
di dels carbons (realitzat per Ethel Allué), dins 
de les anàlisis arqueobotàniques són les que 
s’han demostrat més resolutives. El nombre de 
carbons al jaciment és gran, per la qual cosa el 
treball es va fer amb el mostreig d’un sol qua-
dre. En l’antracograma (Allué et al., 2007) s’ob-
serva que alguns taxons evolucionen al llarg de 
la seqüència. El més destacable és la reducció 
progressiva dels pins (tipus sylvestris) a mesura 
que finalitza el plistocè i ens endinsem en el 
preboreal. Aquesta disminució progressiva dels 
pins, que no per això deixaran de ser un taxó 
d’importància, és paral·lela a l’increment dels 
aurons i dels cambrons i les cervines, cosa que 
demostra no solament un augment progressiu 
de la humitat (aurons), sinó també un incre-
ment de la temperatura (gènere Rhamnus).

En canvi, els estudis pol·línics (realitzats 
per Santiago Riera) i de fitòlits (realitzats per 
Rosa Maria Albert) no són tan clars. En el cas 
del pol·len, sembla detectar-se alguna perco-
lació de materials subactuals, i pel que fa als 
fitòlits, la seva presència és escassa i es recupe-
ren bastant degradats, cosa que, en tot cas, de-
mostraria aquesta baixa taxa de sedimentació 
del jaciment. Potser el fet més destacat dels re-
sultats pol·línics és una presència més gran de 
Quercus que en l’antracograma, francament 
escàs, un aspecte que caldrà contrastar en un 
futur. Caldrà veure si això pot respondre a 
alguna causa cultural (recol·lecció diferencial 
de fusta) o si no és res més que el resultat de 
les percolacions que es detecten en els grans 
pol·línics.

Finalment, pel que fa al registre arqueobo-
tànic, volem esmentar alguns elements car-
pològics recuperats. No són, en aquest cas, 
abundants, però la seva presència demostra un 
cert grau de recol·lecció de recursos vegetals. 
En el nostre cas, tots els elements del nivell I 
corresponen a fruits carbonitzats de Prunus 
spinosa (aranyons) (els primers elements foren 
identificats per Daniel López). El fet de recupe-
rar restes carbonitzades de fruits silvestres en 
jaciments de caçadors-recol·lectors de la transi-
ció plistocè-holocè a Catalunya es podria inter-
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pretar com l’increment en aquest moment de 
la importància de la recol·lecció. De totes ma-
neres, caldria contrastar si aquesta realitat no 
respon més aviat a un problema metodològic 
a l’hora de flotar i garbellar alguns jaciments 
del plistocè.

El registre faunístic

Tot i que com ja hem comentat algunes restes 
d’origen animal s’han emprat amb finalitats 
tecnològiques i/o decoratives (indústria òssia 
i elements malacofaunístics d’origen marí), 
la majoria de les restes faunístiques tenen un 
origen subsistencial. Entre aquestes, tenim dos 
grans grups: d’una banda, els gasteròpodes 
pulmonats, i de l’altra, els vertebrats, fonamen-
talment restes òssies de mamífers.

Pel que fa als cargols terrestres –i descartant 
que els mol·luscs marins tinguin una funcio-
nalitat alimentària, si més no al jaciment ma-
teix, ja que no descartem que alguns taxons, 
sobretot els de mida més gran, la tinguessin a 
les zones de captació–, els classifiquem en dues 
mides. En primer lloc, tenim taxons de mida 
microscòpica, que recuperem en les tasques de 
flotació del sediment, dels quals ara per ara no 
tenim resultats, ja que estem a l’espera de la fi-
nalització dels estudis. Tanmateix, aquestes es-
pècies de petits pulmonats no són aportacions 
antròpiques, però ens aportaran informació de 
caràcter climàtic i tafonòmic. En segon lloc, els 
grans pulmonats terrestres estan representats 
gairebé de forma exclusiva per l’espècie Cepaea 
nemoralis. Després de diferents estudis tafo-
nòmics (Estrada et al., 2009a), pensem que es 
tracta veritablement d’acumulacions d’origen 
antròpic amb finalitat alimentària, una qüestió 
que ha estat, i és encara, per a algunes cronolo-
gies i alguns jaciments arqueològics, un tema 
de discussió. En el nostre cas, els motius per 
pensar-ho són, entre altres, l’homogeneïtat ta-
xonòmica i de mida dels individus representats, 
el context eminentment arqueològic en què es 
troben i la coincidència cronològica, en el pale-
olític superior final/epipaleolític i neolític antic 
en alguns casos nord-pirinencs (Lloveras et al., 
2011b), amb què a Catalunya es donen aquests 

tipus d’acumulacions, sempre en contextos 
arqueològics. Les restes de conquilles d’aquest 
pulmonat terrestre es compten per milers al 
jaciment, tot i que són més freqüents a les cotes 
superiors que a les inferiors, cosa que inter-
pretem com una major activitat recol·lectora a 
mesura que se suavitza la situació climàtica. En 
aquest sentit, el consum de cargols podria in-
crementar-se dintre d’una dinàmica de diver-
sificació dels recursos alimentaris, sempre des 
de la depredació, en què els aliments d’origen 
vegetal, rics en hidrats de carboni i en alguns 
casos de greixos, es complementarien amb les 
proteïnes d’origen animal, com els cargols, po-
bres en les altres dues categories de nutrients 
(Estrada et al., 2009b).

Pel que fa als vertebrats, representats per les 
restes òssies que recuperem, sens dubte l’es-
pècie més abundant, amb desenes de milers 
de restes, és el conill (Oryctolagus cuniculus). 
Aquestes restes són sempre presents en tota la 
seqüència i no sembla que hi hagi cap evolució 
en aquesta espècie entre els nivells epimagda-
lenians i els microlaminars sauveterroides. Les 
restes de conill s’han de considerar majorità-
riament com a aportacions antròpiques, cosa 
que es constata amb les proves tafonòmiques 
que presenten (tipus de fragmentacions, ter-
moalteracions i marques de tall (Lloveras et al., 
2011a). De les característiques i la localització 
de les marques de tall es dedueix que aquests 
animals eren escorxats per aprofitar-ne la pell 
i també especejats i descarnats (Garcia-Ar-
güelles et al., 2004). Respecte a l’escorxament, 
recordem el que s’ha dit més amunt sobre la 
mida i les traces d’ús dels gratadors. Altres 
petites preses, molt menys abundants, són els 
eriçons (Erinaceus europaeus) i algunes aus, 
entre les quals destacaríem, en estudis preli-
minars, la perdiu roja (Alectoris rufa) i el tudó 
(Columba palumbus), aquest darrer identificat 
per Lluís Garcia. Ha aparegut, fins a la cam-
panya del 2014, una única resta de peix, una 
vèrtebra de truita (Salmo trutta) identifica-
da per Arturo Morales, la qual és una prova 
molt fiable que demostra la pesca a la riera del 
Gai, almenys per a les fases epimagdalenia-
nes, sense que puguem avaluar la importància 
d’aquesta activitat.
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Finalment, entre la fauna, destacaríem les 
grans preses, mamífers de mida superior al 
conill. Entre aquests, hauríem de discriminar 
el que de moment són dos grans grups taxonò-
mics. D’una banda, els carnívors de diferents 
mides, els quals, tot i no ser abundants, són 
en tot cas bastant diversos pel que fa a espèci-
es, ja que s’han identificat el gat salvatge (Fe-
lis silvestris), el linx (Lynx sp), el toixó (Meles 
meles), la guineu (Vulpes vulpes) i un cànid de 
mida gran que no podem classificar de ma-
nera específica, però que pensem que podria 
ser el llop (Canis sp). Creiem que la presència 
d’aquests carnívors, sovint esquius als humans 
i de mida petita, podria vincular-se a l’aprofita-
ment de la seva pell (sense descartar el consum 
de la carn de manera subsidiària) i molt pos-
siblement a un tipus de cacera oportunista no 
discriminadora amb trampes o paranys, que 
podria extrapolar-se als sistemes de captura 
massiva de conills. D’altra banda, tindríem els 
ungulats, caçats fonamentalment per la carn i 
també amb un aprofitament secundari dels os-
sos per a la fabricació d’objectes sobre matèria 
dura animal, com hem vist abans. En tota la 
seqüència, l’ungulat més abundant és el cér-
vol (Cervus elaphus), seguit dels petits bòvids, 
entre els quals predomina l’isard (Rupicapra 
rupicapra) seguit d’un nombre menor de cabra 
salvatge (Capra pyrenaica). El senglar (Sus scro-
fa) és minoritari, amb un probable increment a 

mesura que ens acostem al sostre de la seqüèn-
cia (una dada que encara hem de contrastar 
quantitativament). Finalment, també s’ha re-
cuperat alguna resta esparsa d’ur (Bos primige-
nius). A partir d’un estudi sobre l’aprofitament 
de les parts anatòmiques de baixa aportació 
càrnia, s’observa una maximització en l’apro-
fitament dels recursos alimentaris procedents 
d’aquests ungulats, amb unes taxes impor-
tants de fragmentació de les restes òssies, fins 
al punt de trobar mecanismes estandarditzats 
per a l’obtenció del moll de l’os a les primeres 
i segones falanges no només dels grans ungu-
lats, com el cérvol, quelcom generalitzat als ja-
ciments de caçadors-recol·lectors del paleolític 
superior i l’epipaleolític, sinó també de preses 
de més petites, com ara els bòvids petits (Vo-
lart et al., 2014) (fig. 7).

5 Conclusions

La recerca realitzada durant aquests anys a la 
Balma del Gai ha ajudat a fornir de dades la in-
terpretació de les comunitats caçadores-recol-
lectores de finals del paleolític i de principis 
de l’holocè (epipaleolític/mesolític) a la Catalu-
nya Central. Si bé teníem dades suficientment 
interessants a la Catalunya nord-occidental i 
meridional, pocs són els jaciments coneguts a 
la nostra zona d’estudi.

Figura 7. 
Diverses 
falanges de 
cérvol amb 
fractures per  
a l’extracció  
del moll de l’os



Nadal, J.; Lloveras, L.; Garcia-Argüelles, P; Costa, J. • La Balma del Gai 81

Destacaríem la informació que ha propor-
cionat la Balma del Gai per entendre l’evolució 
de les indústries en la transició del paleolític 
superior final i l’epipaleolític, ja que ha deixat 
clar que el que tradicionalment hem anomenat 
epipaleolític microlamiar s’entronca clarament 
en la cultura magdaleniana i es pot conside-
rar un epimagdalenià. De la mateixa manera, 
el tradicional epipaleolític geomètric de tipus 
Filador només suposa la superposició d’un pa-
quet mínim d’elements obtinguts a través de la 
tècnica del microburí –segments i triangles– 
en èpoques més recents i, per tant, es podria 
definir com un microlaminar sauveterroide, 
tant pel fet que les proporcions de geomètrics 
són clarament inferiors al sauveterrià francès 
com pel fet que apareixen en cronologies quel-
com més antigues a la zona catalana.

Pel que fa als recursos subsistencials, la Bal-
ma del Gai se suma al registre que demostra 
una ampliació de l’espectre alimentari, amb 
una diversificació important de recursos, que 
inclouen la recol·lecció de vegetals i d’inver-
tebrats terrestres (cargols), la cacera de preses 
grans i petites, amb una importància especial 
del conill, i també la pesca.

Amb el nou quadrienni d’investigacions i 
recerca de camp, iniciat el 2014, l’excavació a la 
Balma del Gai s’hauria de donar per conclosa, 
amb la qual cosa caldrà fer l’estudi final de les 
diferents anàlisis iniciades per poder oferir uns 
resultats definitius.
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  Introducció

El castell de Rocabruna (Camprodon, el Ripo-
llès, 997 m.s.n.m.) és objecte d’intervencions 
arqueològiques vinculades a les tasques de 
consolidació dels murs i els paviments, que 
s’estan duent a terme des del 2006 a càrrec del 
Servei de Monuments de la Diputació de Gi-
rona (Bayona i Prats, 2007-2013). Actualment, 
el recinte sobirà i gran part del perímetre jussà 
es troben ja consolidats i s’hi han instal·lat uns 
panells informatius que faciliten la interpreta-
ció de les restes al visitant.

El conjunt està construït sobre un turó que 
domina els accessos des de la Garrotxa al sud-
est, del Ripollès a l’oest i del Vallespir pel Coll 
d’Ares i el de Malrem al nord. Aquesta ubicació 
i la cronologia antiga en què apareix documen-
tat el qualifiquen de castell-talaia d’una àrea 
territorial orogràficament complexa i com a 
element visual de comunicació amb altres 
punts elevats (Bolós, 2003). El castell ha estat 
esmentat en la documentació referida a Pere, 
senyor del castell de Rocabruna, com a acom-

panyant del comte de Besalú Oliba Cabreta en 
la defensa de Barcelona contra Al-Mansur l’any 
986 i en diferents contractes de venda a partir 
del segle xii i fins al xvii, quan passa a mans 
dels Descatllar.

En els treballs que hem realitzant en aquests 
anys, el període que trobem millor representat 
arqueològicament és el segle xv, amb materials 
tant anteriors com una mica posteriors, que 
indiquen una llarga trajectòria del jaciment 
durant tota l’edat mitjana. Entre els propieta-
ris del segle xv és probable que Pere Desbac 
(1469-1477), valedor de Joan II en la Guerra 
Civil catalana i capità general de la Muntanya 
per la seva política proremences, fos un dels 
estadants del moment que trobem millor re-
presentats al castell, com veurem més enda-
vant. També és possible que sigui el mateix Bac 
de Rocabruna que figura repetidament com a 
acompanyant de Francesc de Verntallat en la 
revolta remença del 1462 (Monsalvatje i Fossas, 
1906: 64, 67, 95). El material numismàtic ens 
situa entre mitjan i finals del segle xv i té com 
a referents els reis d’Aragó Joan II i Ferran II.

El castell de Rocabruna. Intervencions 
arqueològiques 2007-2014
Bibiana Agustí* i Dolors Codina*

   * In situ S.C.P.
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  Elements defensius estructurals

Les edificacions del castell (fig. 1) responen a 
una funció defensiva que s’ha anat adaptant 
a les necessitats de cada moment, clarament 
diferenciades entre un recinte superior i un 
d’inferior.

  El recinte sobirà

A la part més elevada del turó s’aixeca el recin-
te sobirà, format per una torre d’homenatge i 
un edifici residencial, en el qual interpretem 
una seqüència constructiva de diversos segles 
(fig. 2). A la cota més alta, la torre presenta un 
basament quadrangular disposat sobre el fort 
desnivell natural i un aixecament circular amb 
un parament molt regular, fet de carreus rec-
tangulars molt ben escairats i corbats i que han 

necessitat molt poc morter en la seva disposi-
ció mural; tota la base està assentada sobre el 
subsòl rocós, sense falles, i s’hi adapta sense 
rebaixar-lo. Pot haver estat originalment un 
sol edifici aïllat, amb funció de talaia militar 
i sense funció residencial, o pot haver coin-
cidit amb una altra torreta aïllada, orientada 
cap a ponent i de la qual només es conserva 
la base residual. A partir de la torre més alta, 
i després de perdre part del parament de mig-
dia, s’edifica un conjunt residencial i fortificat, 
que s’allargassa cap al sud aprofitant la cresta 
rocosa. El sòl s’anivella vers l’est i l’oest amb 
murs perimetrals, que actuen com a elements 
de contenció del sediment i permeten ampliar 
la superfície i aixecar una segona planta. En 
contrast amb la torre, el seu parament és més 
irregular, amb juntes que necessiten nombro-
sos rebliments i una gran quantitat de morter; 
només les cantonades utilitzen pedres sor-

Figura 1. Vista aèria del conjunt
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renques vermelles ben escairades i ajustades, 
mentre que la resta són calcàries procedents 
probablement de la mateixa pedrera de llevant 
per la qual s’accedeix al castell. La planta bai-
xa s’organitza amb una entrada des del sud, la 
torre-talaia al nord i un pati central al voltant 
del qual es distribueixen diverses estances, en-
tre les quals dos espais de guàrdia, una cisterna 
i una latrina.

La funcionalitat de la torre nord i dels es-
pais adjacents respon a un ús defensiu i de vi-
gilància, que s’avé amb el material recuperat: 
nombroses restes d’armes i eines de tall, molts 
elements procedents d’estructures de fusta  
–portes, escales, caixes– i residus de ceràmica i 
fauna, que ens parlen d’un ús intens al segle xv, 
coincidint amb la Guerra Civil catalana, que 
perdura parcialment durant el segle xvi. Els 
vestigis d’una ocupació ja residual finalitzen 
definitivament al segle xvii.

Al sud, la cisterna respon a una modificació 
funcional. Pensem que l’espai que ocupa pot 
haver estat en origen la capella de Sant Llo-
renç, que, segons ens indiquen les referències 
documentals, s’hauria esfondrat amb els terra-
trèmols del primer terç del segle xv. El pati del 
recinte sobirà fa les funcions d’espai distribuï-
dor i d’accés al pis superior, és el punt de llum 
principal per a les estances de la planta baixa 
i actua com a recaptador i conductor cap a la 
latrina de l’aigua de pluja que es rebutgi per a 
la cisterna.

  Elements constructius a l’entorn 
del recinte sobirà

Circumdant les façanes sud, est i sud-oest del 
recinte sobirà, s’han registrat murs de terras-
ses, que interpretem com la plataforma d’un 

Figura 2. Planta del recinte sobirà
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pas de ronda de protecció, que té relació amb 
els pilars exteriors del nord-est, probablement 
destinats a sostenir una barbacana o una es-
tructura volada sobre l’accés des de l’exterior 
al conjunt fortificat.

El recinte jussà, a les cotes inferiors, està 
format per diferents torres i un gran edifici 
rectangular a ponent, enllaçats per un mur 
perimetral que tanca el recinte. 

Per sota d’aquests espais construïts, el turó 
és actualment una massa boscosa espessa, que 
conserva algunes restes d’edificacions rústi-
ques i trams de camins pedestres, adaptats en-
tre els afloraments rocosos naturals i les restes 
de l’antiga pedrera de llevant.

  L’edifici de ponent

Es tracta d’un gran edifici situat a l’espai nord-
occidental del conjunt, amb una superfície 
d’uns cent vint metres quadrats i paraments 
regulars amb filades d’opus spicatum, que con-
serven uns cinc metres d’alçada màxima pels 
costats nord, oest i sud. S’hi ha registrat un 
accés al tram sud. Una sèrie de parells d’arren-
caments d’arc a l’interior ens parla de diferents 
fases constructives pel que fa al sosteniment 
del sostre de la primera planta.

  Els elements materials defensius 
i ofensius

En el conjunt de material arqueològic destaca 
la mostra que correspon a armament, del qual 
presentem una selecció procedent majoritàri-
ament dels espais del recinte sobirà i només 
puntualment de l’edifici de ponent, atès que 
aquest edifici encara es troba en curs d’exca-
vació i gran part del material està en procés 
d’estudi. A més del conjunt d’armes defensives, 
compostes bàsicament de fragments de cuiras-
ses o de brigantines, s’hi afegeixen algunes pe-
ces d’armament ofensiu, com les armes d’ast, 
un terme que agrupa les làmines emmanegades 
sobre peces generalment de fusta, i les armes 
de puny, representades aquí per una petita sèrie 
de dagues. Aquest armament portàtil ofensiu 

s’enriqueix amb dos tipus de projectils, així 
com amb ballestes, uns enginys que propul-
sen dards o fletxes, i armes de pólvora com les 
colobrines, identificades mercès a la presència 
de projectils de ferro. Els objectes de genet i de 
guarnició de cavalls resulten directament re-
presentatius d’un cos militar de cavalleria ben 
preparat per al combat. Tots aquests elements 
són marcadors cronològics que ens situen al 
final de l’edat mitjana.

A més del que suposa la seva situació geo-
gràfica estratègica, aquests testimonis arque-
ològics atribueixen al castell de Rocabruna 
una funció militar consagrada a la defensa i 
la vigilància, apartada de la imatge d’un cas-
tell destinat només a residència. Els artefactes 
descoberts ens indiquen més aviat una guar-
nició ben armada i preparada per a l’acció 
militar.

Atès que part del material arqueològic re-
cuperat en els darrers anys es troba en procés 
d’estudi, optem per oferir una selecció de peces 
que considerem prou representatives del con-
junt.

  Les armes llancívoles i de 
ballesta, els projectils d’artilleria

Les nous de ballesta (fig. 3), originalment es-
culpides en os o en banya de cérvol, assegura-
ven el dispositiu de relaxació per propulsar el 
projectil. Tenim dos exemplars d’os, de mòdul 
regular i amb un forat de fixació al centre, un 
dels quals mesura 3,2 cm i l’altre 3,5 cm de 
diàmetre, amb una escotadura ampla i restes 
de l’eix metàl·lic que el travessa i que li permet 
mantenir-se fix al seu lloc en l’arma.

Entre els projectils de ballesta, destaca el 
tipus M (Serdon, 2005: 306), amb la punta de 
perfil piramidal de tres cares i secció trian-
gular equilàtera curta, amb projecció cònica 
per emmanegar. Té una longitud màxima de 
5,5 cm, una longitud del mànec de 4 cm, una 
amplada màxima del mànec d’1,3 cm i una 
longitud de la punta de 2 cm. Es tracta d’una 
forma ben coneguda a la Provença i al Comtat 
Venaissí (Provença-Alps-Costa d’Atzur) en els 
nivells dels segles xiv-xv.
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Quant a les armes de foc, tenim un pro-
jectil metàl·lic de ferro de 3,2 cm de diàmetre 
màxim i un altre de 3,5 cm. Es tracta de pro-
jectils d’arma de foc que, pel seu diàmetre, es 
poden associar als bastons de foc, utilitzats 
des del 1420, o a les colobrines, en ús a partir 
del 1450, o fins i tot poden correspondre a ar-
mes portàtils muntades sobre una base de fus-
ta i conegudes des de mitjan segle xiv i fins a 
principis del xv. Un tercer projectil metàl·lic i 
esfèric de 0,7 cm de diàmetre correspon a un 
cartutx d’una arma indeterminada, ja que és 
d’una tipologia en ús des del segle xvi i fins a 
una època recent.

  Les armes de tall

En el conjunt de les armes de tall sobresurten 
alguns ferros d’arma d’ast o llança (fig. 4). Un 
mesura 23,8 cm de longitud, 4,5 cm d’amplada 
màxima, 1 cm de gruix màxim i 2,2 cm de 
diàmetre del canó, amb datació al segle xv. El 
segon mesura 24 cm de longitud, 7 cm d’am-
plada, 0,6 cm de gruix de la làmina i 2,6 cm 
de diàmetre del mànec, amb datació entre els 
segles xiv i xvi. El ferro d’arma d’ast s’emma-
nega en origen al mànec gràcies al seu canó 
cònic. En el segon cas, la part penetrant de la 
làmina presenta una forma triangular aguda i 
un perfil de quatre plans; el prolongament al 
centre del mànec del segon continua sobre gai-

rebé tota la longitud de la làmina i ofereix una 
gran solidesa al conjunt. Aquest tipus d’armes 
el feia servir essencialment la infanteria i, ben 
emprada, permetia empènyer un assaltant, ja 
fos vianant o cavaller.

  Les armes de puny

Una làmina de daga, de longitud conservada 
de 28,3 cm, amplada màxima de 3 cm i gruix 
màxim de 0,4 cm, datada entre els segles xiii 
i xvi. Es tracta del fragment distal d’una daga 
llarga, la làmina de la qual presenta un perfil 
d’un sol tall i una punta escapçada cap enrere 
per la vora inferior de la fulla. De morfologia 
molt particular, aquest ganivet llarg fa pensar 
en els famosos braquemarts citats a partir del 
segle xiii i fins al segle xvi i que podien ésser 
heretats per línia directa des de l’antic scrama-
sax de l’alta edat mitjana. Aquest tipus d’arma 
s’utilitzava bàsicament per al combat cos a cos 
i el portava la infanteria, però també es podia 
trobar al cinturó dels ciutadans rics.

Una altra daga (fig. 4), de 36,5 cm de longi-
tud i datada entre els segles xiv i xv, presenta 
una secció plana amb un sol tall. L’ànima del 
mànec, molt ben conservada, presenta quatre 
perforacions per a la fixació del mànec, així 
com dos forats més a l’alçada de l’espiga, que 
servien probablement per a la fixació de la creu 
i dels dos gavilans.

Figura 3. Nou de ballesta
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Aquest tipus d’arma fa pensar en les dagues 
de tipus basilar, l’origen de les quals es troba a 
Basilea (Suïssa) i que van tenir molt d’èxit en 
l’armament de finals de l’edat mitjana; equi-
paven tant la tropa com els dignataris entre els 
segles xiv i xv.

  La protecció personal

Entre els combatents de finals de l’edat mit-
jana era corrent vestir una mena d’armilla 
blindada amb plaques metàl·liques disposa-
des sota la tela. Són nombrosos els elements 
d’aquestes plaques de cuirassa o de briganti-
na fets sobre làmines de ferro, amb diferents 
longituds, amplades al voltant dels 4-5 cm 
i gruixos de 0,2-0,3 cm. Algunes presenten 
una secció convexa i una forma lleugerament 
corbada, que interpretem que corresponen 
a la cintura, mentre que la majoria estan 

destinades al tors o l’esquena. En algunes 
peces hi ha una sivella petita destinada a la 
seva subjecció amb cuir (fig. 4). Una peça 
de protecció es distingeix de la resta per les 
seves dimensions i morfologia. Es tracta d’un 
element metàl·lic ample i lleugerament con-
vex, en forma de trapezi, amb un dels an-
gles retallat en L. Té una longitud màxima de 
17,4 cm, una amplada màxima de 19 cm i un 
gruix màxim de 0,3 cm. L’angle escapçat està 
vorejat per una petita làmina estreta soldada, 
que sobresurt uns centímetres per la part su-
perior. En un dels angles hi ha les restes d’una 
xarnera d’aliatge de coure fixada per un rebló 
de cap rodó de la mateixa mena. Les seves 
grandària i forma fan suposar que protegia el 
costat esquerra de la part alta anterior del tors 
o bé el costat dret de la part posterior.

Sobre la superfície exterior d’aquests ele-
ments hi figuren sovint petits reblons d’ali-
atge de coure i decoració martellejada en 

Figura 4. Peces d’armament i de protecció personal: ferros d’ast, daga de secció plana amb un sol tall,  
placa de brigandina amb rivet de reblons central i sivella a l’extrem
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forma d’estrella o creu, que presenta un dels 
extrems en forma de coma, i que serveixen 
per fixar-los sobre la tela i entre si per obte-
nir una superfície alhora dura i articulada. 
La disposició i la morfologia dels reblons de cou-
re respon probablement a diferències de la jerar-
quia militar. Aquest tipus de placa es coneix en 
nivells estratigràfics des dels segles xiv i xv tant 
al camp de batalla –en el cas suec de Wisby, 
datat l’any 1361 (Thordeman, 2001)– com en 
contextos castrals –al castell de Pymont al 
Jura francès (Centre Jurassien du Patrimoi-
ne, 1993: 84), a Montsegur (Ariège, França) 
(G.R.A.M.E., 1980: 108) o a Allemagne-en-
Provence (Hautes-Alpes, França), en un ni-
vell d’incendi datat el 1399 (Vondra, 2012). 
El mateix recurs apareix també adaptat a la 
superfície de guants de cuir destinats a la 
protecció de les mans dels combatents, amb 
paral·lels coneguts també en contextos mili-
tars medievals rossellonesos (Bayrou, 2004) 
o en iconografia funerària, com en el cas de 
la llosa de Bernat de So (1385) al convent do-
minic de Perpinyà.

Apareixen també diversos fragments de 
teixit de malles compostos d’anelles metàl-
liques petites entrellaçades. Aquest tipus de 
protecció, també anomenat malla treslie, es 
diferencia de la malla completa formada de 
plaques clavetejades sobre tela. Aquí, el mèto-
de d’unió de les anelles es realitza de manera 
que el fil de cada anella s’introdueix en una 
anella de mida superior i a l’anella lateral que 
ja és al seu lloc abans de soldar els dos ex-
trems. A aquest bucle, esdevingut anella, se 
n’hi uneix un de nou abans d’esdevenir també 
un bucle. L’escultura i l’arqueologia han apor-
tat la prova que la malla treslie existeix des de 
l’antiguitat tardana i perdura almenys fins a 
principis del segle xx (testimoniat durant la 
Primera Guerra Mundial). Tanmateix, el seu 
pic d’ús es concentra en la baixa edat mitjana, 
amb anelles variades tant en la seva concepció 
com en la seva mida. La descoberta d’aquestes 
anelles de mida petita és freqüent a finals del 
segle xiv, moment en què alguns trams de 
malles fines es fixaven al contorn del casc o a 
una part dels guants per optimitzar-ne l’efi-
càcia defensiva.

  Els objectes de genet  
i de guarnició de cavalls

Destaquen en el conjunt diversos esperons de 
cavaller, entre els quals un es troba en un estat 
de conservació que permet observar la dis-
posició alta de les abraçadores, asimètriques i 
encorbades. Aquesta tipologia ens permet da-
tar-lo entre els segles xiv i xv (Vondra, 2014). 
Té una longitud total de 15,5 cm, una separació 
de les abraçadores de 9,2 cm i una longitud de 
tija de 7,2 cm. Les abraçadores presenten un 
perfil aproximadament semiovalat que s’apri-
ma a l’extrem, on s’articulen amb plaques de 
brida. Una es presenta amb una doble anella 
sobreposada, que serveix per fer passar corret-
ges creuades sota la planta dels peus. La segona 
està parcialment trencada, de manera que s’ha 
perdut la informació sobre el seu extrem. La 
llarga cresta d’aquest esperó ha perdut el seu 
extrem, on probablement s’articulava una ro-
deta, de mida notable, tal com es veu en aquest 
tipus d’equipaments. En efecte, els abrics en-
coixinats o metàl·lics que cobrien els costats 
dels cavalls durant aquest període eren tan 
gruixuts que va caldre allargar les crestes dels 
esperons perquè poguessin mantenir la seva 
eficàcia (Vondra, 2014).

  El material arqueològic  
no defensiu

L’edifici de la zona 5 presenta un contingent 
important del material arqueològic no defen-
siu, una part del qual correspon a panys i claus 
i ferros de porta –xarneres, forrellats, claus 
amb cabota–, però també a llànties d’oli, amb 
una distribució espacial que ens haurà d’ajudar 
a interpretar la compartimentació interna.

A aquest exercici hi contribueix també la re-
cuperació d’un gran volum no només d’armes, 
sinó també d’eines agrícoles –una rella, diver-
ses fulles de falç i volants, estassabarders– i de 
ramaderia –esquellots–, de material de guar-
niment i estabulació de cavalleries –elements 
de frens, ferradures, esperons, anelles, cadenes, 
ganxos– i d’eines pròpies de l’obrador d’un fer-
rer –martell desclavador, tisores, amolls.
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La presència de dues baules defensives de 
collar de gos ens parlen de la presència d’aquest 
animal, de manera que podem entendre la seva 
funció en el cos de guàrdia tant per acompa-
nyar forces armades com fer la talaia del cas-
tell, però útil també per guardar ramats. La 
major part del material faunístic correspon 
a espècies domèstiques de la cabana porcina, 
ovicaprina i bovina, així com a les procedents 
de la cacera, amb efectius de cèrvids, caprins, 
senglars i aus, tots amb senyals de carnisseria 
i processats per al consum humà o per a em-
manegar eines.

El material que formava part del dia a dia 
dels habitants del castell està format per un 
major volum de ceràmica d’emmagatzematge 
(gerres i cossis) (fig. 5), seguida de la de cuina 
(olles, cassoles) i el servei de taula, sovint deco-
rada amb reflex metàl·lic o monocroma (plats, 
escudelles) (fig. 6), mentre que la pisa decorada 
amb blau català xvi-xvii (sempre escudelles) és 
molt escadussera. Amb tot, el material ceràmic 

és poc abundant i ocupa un ventall cronològic 
entre els segles xiv i xvii.

Els elements de vidre, molt fragmentats, apa-
reixen de manera puntual i representen ampo-
lles de parets gruixudes o primes i algunes co-
pes fines, sempre recipients bufats, alguns amb 
elements decoratius com degotalls o nervadures 
radials a la superfície exterior. Alguns recipients 
metàl·lics de ferro i coure devien formar part 
també de l’aixovar de cuina. Per bé que la co-
berteria de fusta no s’ha conservat, sí que hi ha 
en canvi un bon nombre de cullerots i ganivets, 
que s’associen a l’activitat quotidiana. 

S’han registrat alguns elements metàl·lics, 
tant de ferro com de bronze, que formen part 
de caixes i cofres de diverses mides i que es 
troben en procés d’estudi. El petit volum nu-
mismàtic correspon a una vintena de peces (en 
procés d’estudi), entre les quals es conserva un 
pesal de croat (UE1611-27) del segle xv del rei 
Ferran II d’Aragó (Agustí; Codina, 2012), una 
peça destinada a comparar el pes de les peces 

Figura 5. Làmina de material ceràmic d’emmagatzematge (A. M. Puig Griessenberger)
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monetàries per evitar les falsificacions i que 
només estava en cases d’una certa rellevància 
social. Els objectes personals ocupen un pe-
tit espai en el cos del material arqueològic del 
castell. Es tracta de dos didals de costura, als 
quals associem la presència d’un bon nombre 
d’agulles de cap, disperses en tots els espais ex-
cavats, algunes denes i un anell, tots de bronze.

  Oci. Les peces de joc

Les peces del joc de tric-trac aparegueren du-
rant la intervenció arqueològica de l’any 2010, 
en l’excavació del sector 6, que és un espai rec-
tangular de grans dimensions situat a l’oest 
del recinte sobirà. Aquest s’estén al llarg del 
mur perimetral i s’hi accedeix a través del pati 

Figura 6. Làmina de material ceràmic de taula (A. M. Puig Griessenberger)
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central. Fou en el transcurs de l’excavació del 
nivell d’anivellament del sector, per sota del 
nivell d’ús de l’estança, que aparegueren amb-
dues peces (fig. 7).

Es tracta de dues rodelles (1615-1 i 1615-3) 
tallades en un fragment de banya de 37 mm de 
diàmetre i un gruix de 6 mm. Comparteixen 
les mateixes dimensions i el fet que en ambdues 
cares s’han practicat circumferències amb un 
compàs incís per emmarcar els espais concèn-
trics destinats a la decoració. També és comú 
a ambdues peces la decoració de l’orla externa 
amb petites incisions triangulars en disposició 
alterna en dues bandes (Codina et al., 2015).

l’àguila de l’altra cara, fent extraccions a l’espai 
central i a les vores i perfilant ulls i escates amb 
incisions fines fetes amb traç fistonat.
1615-3. Rodella figurativa que presenta una 
erosió evident de tot el contorn i la zona de 
l’orla externa; la part central mostra clarament 
el teixit trabecular porós central a ambdues ca-
res.

Anvers: presenta una àguila en posició fron-
tal i el cap de perfil mirant cap a l’esquerra. La 
figura ha estat obtinguda mitjançant algunes 
extraccions de material a ambdós costats del 
cap i al voltant de les potes i amb incisions fi-
nes de traç continu per al dibuix de les ales, el 
bec i l’ull.

Revers: l’espai central correspon a una àgui-
la de perfil. La figura ha estat obtinguda mit-
jançant la mateixa tècnica que per a l’àguila de 
l’altra cara, fent extraccions a l’espai central i a 
les vores i perfilant les ales i l’ull amb incisions 
fines fetes amb traç continu.

Les peces de joc formen part d’un grup de 
materials molt específic dels contextos arque-
ològics medievals, procedents especialment 
d’àmbits d’elits. Per bé que els conjunts ma-
terials es componen bàsicament de material 
ceràmic, faunístic i armamentista, la presèn-
cia d’objectes sumptuaris és només eventual i 
respon a una funcionalitat concreta, que s’es-
capa de les activitats productives i defensives 
per situar-nos en ambients residencials i en 
contextos d’oci. Les peces del castell de Ro-
cabruna estan tallades en banya de cérvol. Es 
tracta de peces amb morfologia diferenciada, 
i per això no es poden confondre amb peons 
de marro (tres en ratlla, marelles o rayuela), 
que són no figuratius. Pertanyen a la família 
dels peons de tric-trac figuratius amb bestiari 
medieval de tipus realista i zodiacal (Goret & 
Grandet, 2012). 

Les peces de tric-trac figurades solen proce-
dir de la base del pedicle de la banya del cérvol 
(Goret, 2012, p. 60). La millor matèria primera 
per realitzar aquest tipus d’element procedeix 
d’animals caçats, les banyes dels quals presen-
ten una densitat molt més idònia per a la seva 
talla que aquelles aconseguides quan l’animal 
perd les banyes en el moment de la muda a 
finals d’hivern (Chaoui-Derieux et al., 2012).

Figura 7. Fitxes de joc amb decoració zoomorfa

1615-1. Rodella figurativa que conserva el con-
torn i les dues cares en molt bon estat. La part 
central mostra una superfície llisa, en què no 
s’observen porositats trabeculars.

Anvers: presenta una àguila en posició fron-
tal i el cap de perfil mirant cap a l’esquerra. La 
figura ha estat obtinguda mitjançant algunes 
extraccions de material a ambdós costats del 
cap i al voltant de les potes i amb incisions fines 
fetes amb traç fistonat per al dibuix de les ales, 
el bec i l’ull.

Revers: l’espai central correspon al símbol 
zodiacal de Peixos, amb dos peixos cap-i-cuats 
separats per un filet central, que va de la boca 
de l’un a la de l’altre. La figura ha estat obtin-
guda mitjançant la mateixa tècnica que per a 
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El tric-trac o joc de taules té els seus inicis 
en el món romà, en un joc compost de dot-
ze línies anomenat duodecim scripta. També 
el trobem referenciat, al segle vi, en forma de 
prohibició al Codi Justinià. Isidor de Sevilla en 
parla, ja al segle vii, en les seves Etimologies. 
I finalment el retrobem en el Manual pel meu 
fill de Duoda, del segle ix. Finalment, cal dir 
que és l’ancestre del que avui coneixem com a 
backgammon.

El mecanisme de joc és el següent: es juga 
sobre un suport pla amb deu fileres de dotze 
cases (que tenen forma de triangles), quinze 
peons per jugador i tres daus. S’han de fer sor-
tir ràpidament tots els peons del taulell després 
d’haver-los introduït i haver-los fet passar per 
les vint-i-quatre cases (Bourgeois, 2012).

El joc del tric-trac era freqüent en els àm-
bits nòrdics, tant en castells com en palaus, i 
és per això que els paral·lels que hem pogut 
documentar s’han localitzat a les parts sep-
tentrionals d’Europa. Són coneguts el taulell 
amb trenta peons de Gloucester (Anglaterra); 
el taulell de Saint Denis (que ha estat durant 
molt de temps l’única restitució proposada a 
França), que tenia trenta-tres plaques, de les 
quals vint-i-tres f letxes lanceolades proce-
dents de costella d’herbívor i dues de banya 
de cérvol, i finalment els dos taulells del cas-
tell de Mayenne (França) (Goret & Grandet, 
2012). 

Altres elements de joc es localitzen en di-
verses pedres d’esmolar, que s’han reaprofitat 

per marcar incises les línies de joc del marro 
(tres en ralla).

  Oci. La flauta d’os

Es tracta del cap, o part superior amb bisell, 
d’una flauta dolça o flauta de bec, realitzada a 
partir de la diàfisi del fèmur d’un ovicaprí. Té 
una llargada de 37 mm i presenta una secció 
oval amb un diàmetre màxim de 26 mm. No 
es conserven ni el bloc ni el tub de la flauta, 
que probablement estarien fets de materials 
peribles.

Està ricament decorada amb motius geo-
mètrics incisos, que reprodueixen seqüències 
de quadres amb línies diagonals i sanefes en 
ziga-zaga amb petites extraccions triangulars. 
Les línies incises estan fetes amb la fulla d’un 
ganivet, una vegada el cap havia estat encastat 
al cos. Les extraccions estan realitzades amb 
una punta de burí. La part posterior té dos ori-
ficis per dur-la penjada (fig. 8).

L’exercici d’anàlisi i interpretació d’aquesta 
peça de flauta dolça (Díaz-Carvajal et al., 2015) 
la interpreta com un instrument de vent, de bi-
sell i monocàlam, que hauria constat en el seu 
moment de dues o tres parts anomenades cap, 
cos i peu. Sobre l’origen de la paraula flauta, 
Coromines (1984) assenyala la semblança amb 
l’occità antic flauja i flaujol i amb el català fla-
biol, provinents d’un derivat del llatí flare (bu-
far). Al llarg de la història s’han fabricat flau-

Figura 8. Bec de flauta treballat en os
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tes amb múltiples materials, com ara canya, 
os (animal i humà), fusta o marfil, depenent 
tant de la proximitat de les matèries primeres 
com del valor acústic, social, màgic i simbòlic 
atorgat. Al nostre país, el material més utilitzat 
per a la fabricació de la flauta de bec ha estat la 
fusta procedent d’arbres fruiters (cirerer, olive-
ra), així com d’arbres comuns (saüc) i arbusts 
(boix). La tria del material de construcció és 
un dels aspectes fonamentals en l’elaboració de 
la flauta, atès que les deformacions provoca-
des, per exemple, per la humitat condicionen i 
modifiquen parcialment el perfil i la secció de 
l’instrument i, per tant, la seva sonoritat.

La flauta dolça va estar present a Europa al 
llarg de l’edat mitjana com un dels instruments 
preferits per acompanyar la veu humana, es-
pecialment en contextos de caràcter profà. Els 
primers exemplars coneguts, atesa la projecció 
sonora d’un instrument tan agut, que podia 
sentir-se tot i l’enrenou dels dansaires i el ritme 
marcat de la percussió, són flabiols acompa-
nyant un instrument de percussió (tamborins 
i panderos) i executats per joglars que menen 
danses. A partir del segle xiv apareix també en 
els entorns cortesans, a càrrec de ministrers o 
músics professionals.

Per a l’estudi de la flauta dolça en aquest 
període disposem de fonts provinents dels 
retaules medievals catalans i també de cròni-
ques històriques, com la narració de Ramon 
Muntaner de la coronació del rei Alfons III 
de Barcelona, l’any 1328, en què s’esmenta 
la flauta dolça com un dels instruments que 
sonava en el seguici (Anglès, 1935). Altres es-
ments de flautes els trobem a les cartes del rei 
Joan o en l’obra de Joanot Martorell Tirant 
lo Blanc. 

En canvi, els exemplars de flauta dolça re-
cuperats de les excavacions arqueològiques 
són escassos i es limiten a la flauta de Dor-
drecht (Holanda), construïda amb fusta d’om, 
probablement al segle xv; la de Göttingen 
(Alemanya), del segle xiv, feta amb fusta de 
cirerer, i l’exemplar de Würzburg (Alemanya). 
Tot i així, i malgrat les poques peces conser-
vades, els estudiosos i els luthiers parlen d’un 
model medieval de flauta dolça amb tub ci-
líndric estret i vuit forats practicats de forma 

obliqua, de so suau en comparació amb altres 
instruments de l’època (Caldwell, 1984) i més 
ric en harmònics que els models posteriors del 
Renaixement.

En l’actualitat, les teories quant a l’estan-
dardització de la flauta dolça suggereixen la 
probable evolució de la flauta de sis forats fins 
al model medieval de f lauta dolça amb vuit 
forats. Aquesta evolució es produiria al llarg 
del darrer quart del segle xiv en una àrea ge-
ogràfica àmplia, tot i que amb una presència 
especial a la Cort de Catalunya-Aragó, a partir 
de l’alt percentatge de proves iconogràfiques de 
la zona (Rowland-Jones, 1997).

La peça d’os trobada a la sala de ponent del 
castell de Rocabruna correspon al cap, o part 
superior, d’una f lauta de bec. Generalment, 
aquesta part està feta de fusta, com el tub me-
lòdic, i en qualsevol cas es pot separar de la 
resta per netejar-la, afinar-la millor o, sobretot, 
per poder col·locar-hi el bloc o canviar-lo, que 
és el que desvia el buf directament al bisell per 
tal d’emetre so. No hi ha cap indici de com 
podria ser el tub melòdic, amb variables com 
la llargada, que defineix la tessitura de l’ins-
trument (més agut o més greu); la disposició 
dels forats, que defineix l’afinació i la posició 
dels dits, i la perforació interior, generalment 
cilíndrica, però que en flautes del segle xiii po-
dia ser cònica, un efecte que altera l’afinació 
general. Tampoc sabem com era el bloc, que 
sol ser de fusta i ha d’encaixar perfectament en 
el cap, però en el nostre cas l’os és irregular i 
fer un bloc que encaixi a la perfecció suposaria 
una certa dificultat. Si el bloc no està perfecta-
ment encaixat –i sempre sense encolar, ja que 
ha de ser mòbil–, l’aire s’escaparia i el so seria 
irregular o bé no s’arribaria a emetre.

Amb l’ajut del luthier Jeff Barbe, disposa-
rem properament de la restitució d’una flauta 
de nova construcció similar a la de Rocabruna, 
amb un cos afegit de fusta, probablement de 
saüc, una fusta prou resistent com per emetre 
un bon so i amb prou diàmetre de saba com 
per deixar la perforació interior necessària i 
que sigui fàcil de buidar burxant amb un ob-
jecte incisiu, sense necessitat de recórrer al tor-
nejat intern d’una fusta dura. El saüc és present 
a la zona i ha estat utilitzat en flautes des del 
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neolític. Pel que fa al bloc, si descartem la fusta, 
per la dificultat d’encaix perfecte, es pot supo-
sar que pugui ser de fang o de cera, uns mate-
rials dels quals es té constància del seu ús en 
flautes, però també es podrien fer proves amb 
suro (present en zones de producció properes) 
o fins i tot amb pega grega o resina no purifi-
cada de pi (també amb produccions atestades 
arreu de Catalunya). El so de l’instrument con-
tribuirà a comprendre si estava destinat a ser 
utilitzat en un espai interior o exterior i a saber 
quina devia ser la seva funció en la dinàmica 
del castell.

  Valoració 

La consolidació d’aquest monument s’ha fet 
en tot moment sota control arqueològic, la 
qual cosa ha fet possible excavar tant els ni-
vells d’ocupació com els d’enderroc del castell 
de Rocabruna i ha convertit aquest jaciment 
en un enclavament molt significatiu per a la 
comprensió de la baixa edat mitjana al Piri-
neu oriental. L’estudi específic dels materials 
arqueològics de fauna, ceràmics, de vidre, 
numismàtics i lítics, de les aplicacions deco-
ratives, dels tancaments de portes, finestres i 
caixes, dels elements d’il·luminació, de gran 
part de l’armament, de les eines i del registre 
documental en arxius està en procés continu 
d’actualització de resultats, tant de detall com 
de conjunt, i forma part d’estudis que es van 
realitzant de manera progressiva a mesura que 
se succeeixen les intervencions arqueològiques, 
el registre, l’inventari, la selecció per a restau-
ració i el retorn de les peces per a estudi, en 
una operació coordinada entre els diferents 
professionals implicats en la recerca.

El coneixement global del recinte fortificat 
compta amb la continuïtat dels treballs arqueo-
lògics i de consolidació de les estructures cons-
tructives del castell, que li auguren en els pro-
pers anys nous resultats d’interès remarcable, 
tant pel que fa a materials com a estructures 
constructives.
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* Secció de Prehistòria i Arqueologia. Universitat de Barcelona.

Les anàlisis en el camp de la història de l’ar-
queologia a Catalunya tenen sovint el condi-
cionat de basar-se en els reculls de memòries 
d’una part dels protagonistes, o bé en la repe-
tició acrítica de tradicions orals. Aquests fets 
només serveixen per emmascarar la realitat 
dels processos i configurar una història que 
pot qualificar-se com a oficial, assumida pels 
col·lectius d’historiadors i arqueòlegs com a 
inqüestionable i base d’un fil conductor que 
uneix el present amb les beceroles de la nostra 
ciència. Un passat en què molts es reconeixen i 
poden sentir-se identificats, però que molt so-
vint no respon a la realitat. Enfoquem el nostre 
estudi a partir de la documentació arxivística 
i els fons documentals, utilitzant els elements 
primaris per bastir un relat i una interpreta-
ció dels fets ajustats a dades empíriques, que 
si bé poden ser qüestionades a causa dels con-
dicionants que plantegen en general les fonts 
escrites de qualsevol període, sí que tenen la 
càrrega probatòria de tractar-se de material 
administratiu i actes de diverses institucions 
redactades no per a la seva difusió, sinó per 

a ús intern, i per això amb una menor possi-
bilitat de contenir elements qüestionables. Un 
segon bloc documental el constitueixen els fons 
de correspondència dels diferents actors del re-
lat, conservats essencialment als arxius de la 
Biblioteca de Catalunya, de l’Institut d’Estu-
dis Catalans, de la Universitat de Barcelona i 
de l’Arxiu Nacional de Catalunya. I, en tercer 
lloc, utilitzem també la premsa com a mitjà per 
analitzar l’impacte de la recerca arqueològica 
en la població i les successives dades que s’ana-
ven coneixent sobre els avenços en la recerca 
arqueològica.

Amb aquests plantejaments previs i aquesta 
metodologia de treball, intentarem respondre 
una qüestió bàsica: ¿el període comprès entre 
la fundació del Servei d’Investigacions Arque-
ològiques (SIA), el 20 de setembre del 1915, i 
l’esclat de la Guerra Civil, dues dècades més 
tard, que va truncar el seu procés institucional, 
pot qualificar-se com l’etapa més important de 
l’arqueologia catalana, en la qual es configu-
rarà ideològicament la seva essència?, ¿o bé es 
tracta d’una ocasió perduda per bastir un siste-

L’IEC i la creació del SIA. Cent anys dels orígens  
de la recerca arqueològica pública a Catalunya
Francisco Gracia Alonso*
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ma de recerca, protecció i difusió del patrimoni 
arqueològic que hauria estat referència en el 
camp de l’arqueologia peninsular i en l’àmbit 
europeu?

1 Orígens

El naixement de l’arqueologia científica de ca-
ràcter públic a Catalunya no es pot interpretar 
com el resultat d’una reflexió orientada a la 
recerca del passat, sinó com la implementació 
d’unes idees polítiques, o fins i tot com la ma-
nera de demostrar empíricament a través de 
la cultura material i les excavacions arqueolò-
giques un ideari polític formulat prèviament. 
Quan el 5 de juliol del 1907, per iniciativa del 
president de la Diputació Provincial de Barce-
lona, Enric Prat de la Riba, es constituí l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, amb una primera secció 
integrada per Antoni Rubió i Lluch (president); 
Josep Pijoan (secretari); Miquel dels Sants Oli-
ver, Guillem Maria de Brocà, Pere Corominas 
i Josep Puig i Cadafalch com a vocals, i Jordi 
Rubió Balaguer i Ramon d’Alòs-Moner com a 
relators, els objectius eren:

“Amb la renaixença de Catalunya y el públic re-
coneixement de la seva personalitat, venen noves 
obligacions que cal que siguin ateses per la Dipu-
tació, que sempre ha procurat correspondre, segons 
la mida de les seves forces, a les exigències de l’opi-
nió pública. Aquesta avui demana el restabliment 
i organització de tot el que es refereix a la cultura 
genuïnament catalana; i seriem culpables davant, no 
sols de Catalunya sinó de totes les nacions, si no fés-
sim el que depèn de nosaltres per la major intensitat 
d’aquesta cultura, facilitant-li els medis possibles, ja 
organitzant institucions que compleixin tal objecte i 
dotant-les dels elements materials necessaris, ja pro-
curant que l’exemple de la Diputació el segueixin 
altres organismes que vinguin a impulsar la nostra 
iniciativa i a completar els nostres esforços”.1

El plantejament funcional es basava en la 
idea de la impossibilitat de reformar o adaptar 
a les necessitats de la societat catalana les ins-

titucions dependents de l’Estat, especialment 
la Universitat de Barcelona. Calia, doncs, crear 
organismes nous, entesos com estructures d’es-
tat, que servissin al nou model d’autogovern 
que tenien com a objectiu les formacions po-
lítiques catalanistes, i molt especialment Prat 
de la Riba. El model seria, doncs, l’adaptació 
de les acadèmies francesa i italiana, que eren 
els referents culturals i geogràfics propers. Una 
nova acadèmia que tindria com a objectiu bàsic 
la recerca en el camps de la història, la lite-
ratura, el dret i l’arqueologia amb la finalitat 
de “conèixer directament tot allò de propi que 
tenim per no haver-lo d’aprendre dels estrangers 
que han estudiat a casa nostra”, un objectiu 
que es compliria “recollint les restes del seu pas-
sat, la seva riquesa intel·lectual i el tresor de la 
seva producció artística i literària”. Un des ele-
ments bàsics per a l’estudi del passat havia de 
ser, doncs, l’arqueologia, un camp d’estudi que 
fins al moment estava en mans dels afeccio-
nats i erudits locals, les acadèmies científiques 
establertes al llarg del segle xix i els centres 
excursionistes que al llarg del darrer quart de 
la centúria del 1800 havien iniciat les tasques 
d’identificació i descripció de jaciments arque-
ològics i monuments per tot el territori, així 
com la recollida de materials per formar col-
leccions d’estudi a les seus dels centres. L’any 
1910, Jaume Bofill, en la seva introducció a una 
nova edició del llibre La Nacionalitat Catalana, 
de Prat de la Riba, explicà els motius que havia 
tingut el dirigent de la Lliga Regionalista per 
potenciar la recerca arqueològica:

“(...) Prat de la Riba, profà entre els professio nals 
d’aquella Junta, no vacil·là ni un moment, i amb una 
suau insistència, que superà tots els obstacles, els 
va empènyer de forma decidida contra la manifesta 
oposició de la majoria, i contra les intimes convic-
cions de quasi tots, a la realització d’aquella obra 
(...) aquesta confiança en l’eficàcia nacionalista de 
la Història es mostra també en el caràcter històric 
i arqueològic conferit, en els seus inicis, al Institut 
d’Estudis Catalans (...)”.2

1. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la SHA. Sessió de 5 de juliol de 1907.
2. Bofill, 1979.
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De fet, el que Prat de la Riba cercava im-
pulsant la recerca arqueològica era obtenir les 
proves científiques que refermessin la seva vi-
sió dels orígens de Catalunya vinculats al món 
de l’antiguitat clàssica a través de la influència 
de la colònia focea d’Empúries sobre els pobles 
ibers, definida com el substrat sobre el qual 
s’assentava la configuració de la nació catalana, 
unida per una mateixa llengua des del sud de 
França fins al sud del País Valencià i Múrcia, 
amb arrels molt diferenciades de la resta de po-
bles peninsulars i mereixedora, en conseqüèn-
cia, d’un major grau de reconeixement com a 
poble i d’autogovern polític i econòmic.

Seran, doncs, raons polítiques i no cientí-
fiques les que condicionaran el principi de la 
recerca arqueològica a Catalunya vinculada a 
organismes públics. La tardor del 1907, la Junta 
de Museus de Barcelona i l’Institut d’Estudis 
Catalans decidiran els primers programes de 
treball. Puig i Cadafalch, tot i tenir dubtes des 
del punt de vista científic, defensarà les idees 
de Prat i pressionarà per obtenir un acord que 
permeti iniciar intervencions arqueològiques a 
Empúries per confirmar el passat grec del terri-
tori català, en contra, per exemple, de les opini-
ons d’altres investigadors, com ara Botet i Sisó, 
i també del secretari de l’IEC, Pijoan, defensor 
de la necessitat de concentrar els esforços en 
l’estudi de l’art romànic, entenent el món me-
dieval com el veritable bressol de la història 
catalana, una tesi que ja s’havia convertit en 
popular a partir de la mistificació desenvolupa-
da al llarg del període de la Renaixença. Amb 
tot, prevaldran les tesis de Prat i Puig, encara 
que es mantindrà, però, un interès notable en 
l’estudi del romànic català, que es potenciarà 
des de la Secció Històrico-Arqueològica al llarg 
dels següents anys. Tot i dirigir les excavaci-
ons a Empúries de forma ininterrompuda entre 
els anys 1908 i 1933 –amb l’ajut indispensable 
d’Emili Gandia–, Puig era totalment contrari 
a acceptar la versemblança de la possibilitat de 

vincular els orígens històrics de Catalunya amb 
els ibers i les influències culturals gregues –el 
pont de mar blava expressat poèticament per 
Nicolau d’Olwer–, com demostren els textos de 
la seva obra cabdal, L’arquitectura romànica a 
Catalunya, editada entre els anys 1907 i 1909, 
en plena efervescència del renaixement dels 
estudis clàssics a Catalunya, que s’estendran 
també als camps de la literatura i la filologia, al 
referir-se als models arquitectònics del substrat 
indígena del país:

“(...) l’estat bàrbar del nostre país, sense intenses 
colonitzacions anteriors a la romana, que en el mo-
ment d’arribar les primeres formes artístiques, passà 
d’un sol cop de la incultura poc més que neolítica, 
al temple corinti augusteu (...)”,3

Seguidament, defensa la vàlua del romànic 
i l’art medieval com a camí preferent per vin-
cular-se a Europa quan indica:

“(...) Catalunya, terra dividida en dos estats, una 
part a Espanya i altra a França, té una història artís-
tica orgànica, té en la major part dels seus períodes 
una història artística, un reflex de la seva unitat na-
cional, d’una agrupació natural dels homes amb un 
pensament col·lectiu (...)”.4

Puig només recorrerà de nou al món clàs-
sic quan en pugui aconseguir un rèdit polític 
i social, com ara en conferències davant d’un 
públic entregat, o amb construccions simbò-
liques com el Tetragrammaton al recinte de 
l’Exposició Universal.

Amb tot, el pensament identitari vinculat 
amb el món clàssic aconseguirà reeixir i con-
solidar-se com a referència bàsica de la funda-
ció històrica de Catalunya arran dels primers 
resultats de les excavacions a Empúries, i molt 
especialment per les troballes escultòriques del 
1909, que es consideraran la prova definitiva 
i el símbol de la certitud de les tesis de Prat 
de la Riba. Si l’estàtua dita d’Asclepi és encara 
avui un referent icònic de l’art català, el cap de 
Venus serà triat per Eugeni d’Ors com a icona 
de l’Almanac dels Noucentistes i la història de 

3. Puig i Cadafalch, 1909, p. 9-10.
4. Puig i Cadafalch, 1909, p. 9-10.
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la societat grega s’emprarà com un element de 
referència en el moment d’explicar la situació 
política de la Catalunya contemporània:

“(...) Empúries com a ref lex d’una Catalunya 
ancestral, oberta a la Mediterrània i hereva de les 
grans cultures del passat, era el vincle amb la cultura 
clàssica grega, com element diferenciador de la seva 
personalitat i identitat nacional (...)”.

Els canvis en la situació política cap a fi-
nals de la dècada de 1910, amb la influència 
decisiva de Puig i Cadafalch un cop escollit 
president de la Mancomunitat de Catalunya 
el 29 de novembre de 1917, després de la mort 
de Prat de la Riba, motivaran un allunyament 
progressiu de les idees del classicisme com a 
base de la interpretació històrica de Catalunya 
i un retorn cap a les tesis del món medieval, 
les mateixes que havien estat arraconades 
l’any 1907. Un exemple de la transició cap a 
aquest nou paradigma es troba en l’obra de 
Josep Carner, que l’any 1918 entendrà Empú-
ries en la seva doble mesura d’exemplificació 
del món clàssic i medieval:

“(...) Empúries (...) constitueix el passat clàssic i 
medieval que es mostra a flor de terra com un som-
riure de promissió, donant testimoni d’una subs-
tància immaterial, irrenunciable, inextingible (...) la 
ciutat ja no està enterrada. Ja no està morta (...) el fet 
històric esplendorós i la humil i profunda anècdo-
ta sentimental es presenten davant nostre, usurpen 
als fets quotidians la humida atenció de la nostra 
mirada (...)”,5

Una visió que anteriorment el president 
de l’IEC Antoni Rubió i Lluch també havia 
esmentat el 28 de maig del 1914 en l’acte in-
augural de la Biblioteca de Catalunya, instal-
lada al Palau de la Diputació al costat de la seu 
de l’Institut, considerada pels membres de la 
Secció Històrico-Arqueològica com el lloc on 
s’havia de concentrar tota la documentació que 
pogués donar sentit a la idea de Catalunya que 
volien transmetre:

“(...) no hem de deixar mai el fil d’or de la tradi-
ció per no sacrificar la nostra essència nacional de 
la que rebem la vida, però tenim al mateix temps 
que alçar els ulls a l’estel lluminós de la civilització 
mundial per no perdre el nostre lloc al sol dins del 
planeta (...)”.6 

El component nacionalista vinculat a la Ca-
talunya medieval arrelarà i, tot i que no sig-
nificarà la fi dels estudis sobre el món clàssic, 
motivarà que la recerca arqueològica es man-
tingui en un segon pla en diversos i perllongats 
períodes al llarg de les dues dècades analitza-
des, fins al punt que el pensament nacionalista 
estarà quasi bé absent del component ideològic 
dels discursos pronunciats en l’acte d’inaugu-
ració del Museu d’Arqueologia l’any 1935 –i 
no només per les conseqüències polítiques dels 
Fets d’Octubre del 1934–, així com dels de la 
presentació de les instal·lacions, que es farà al 
reposat govern de la Generalitat la primavera 
del 1936. Ben al contrari, en l’acte d’inaugu-
ració del Museu d’Art de Catalunya del 24 de 
març del mateix any, el conseller de Cultura 
Ventura Gassol seguirà la línia explicativa dels 
orígens medievals de Catalunya en indicar:

“(...) volem realitzar una afirmació de catalanitat 
sempre i en tot moment, com ho van fer els nostres 
avantpassats de les èpoques romànica i gòtica, i com 
la repetim avui per dir a tothom el que creu, pensa 
i somia Catalunya (...)”.7

2 Primeres passes de la recerca 
arqueològica a Catalunya

Al llarg dels primers anys, i especialment per in-
fluència d’en Pijoan, la SHA va intentar ampliar 
el seu camp d’actuació fora del Principat prenent 
com a referència el model de les escoles arqueo-
lògiques de caràcter nacional que diferents paï-
sos europeus havien establert tant a Atenes com 
a Roma per estudiar el món clàssic i convertir-se 

5. Carner, 1918, p. 11.
6. Balcells, Pujol, 2002, p. 368.
7. Gracia, Munilla, 2011, p. 14-15.
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en referents dels estudis de la matèria, com ara 
l’Escola Francesa a Atenes establerta l’any 1846; 
l’Institut Arqueològic Alemany, que obrirà una 
seu el 1874, o l’Escola Britànica, inaugurada el 
1886. Pijoan, Puig i Rubió intentaran establir 
missions arqueològiques a Itàlia, Grècia i el 
Marroc i crear una escola o delegació de l’IEC 
a Roma, una mesura que comptarà ràpidament 
amb l’oposició del Govern espanyol a instàncies 
de la Junta d’Ampliació d’Estudis (JAE), creada 
l’any 1907 per afavorir i controlar la formació 
dels investigadors i les tasques de recerca i difu-
sió cultural. Així, el 3 de juny del 1910 es crearà 
l’Escola Espanyola d’Història i Arqueo logia a 
Roma (EEHAR), un organisme en el qual col-
laboraran la JAE i l’IEC en un primer moment 
i del qual Pijoan assumirà la secretaria. Tot i 
que el resultat no era el cercat en un principi, el 
cert és que la presència de Pijoan va permetre 
que l’Institut obrís un ampli ventall de relacions 
internacionals per a l’Institut, que va participar, 
per exemple, en l’Exposició Arqueològica Inter-
nacional organitzada pel Comitato Esecutivo 
per le Feste Commemorative del 1911 a Roma 
amb el títol: Mostra Archeologica nelle Terme di 
Diocleziano, mitjançant una col·laboració amb 
el Centro de Estudios Históricos (CEH) i una 
comissió integrada per Puig i Cadafalch i Pijo-
an per part catalana i Manuel Gómez Moreno i 
José Ramon Mélida Alinari pel CEH. L’IEC hi 
presentarà una col·lecció de quaranta fotogra-
fies de gran format d’un seguit de monuments, 
escultures i inscripcions procedents dels conven-
tus tarraconensis, caesaraugustanus i carthagi-
nensis, que assolí un gran èxit.

Puig i Cadafalch i Pijoan assumiran la di-
recció de la recerca arqueològica els primers 
anys, però toparan ràpidament per la forma 
d’afrontar-la. Si bé tots dos estaven d’acord a 
potenciar l’Anuari com a òrgan de referència 
de la recerca, ràpidament sorgiran les diferèn-
cies. Pijoan es decantava per una visió interna-
cionalista de l’arqueologia i volia establir con-
tactes amb diferents investigadors europeus, 
com ara Honelsen, de l’Institut Germànic de 
Roma, Savry, de la Universitat de Roma, o Eu-
gène Albertini, perquè desenvolupessin treballs 
vinculats amb el passat clàssic de Catalunya, 
uns estudis que no en tots els casos s’arribaran 

a realitzar, potenciar les missions d’exploració 
i aprofitar la xarxa prèvia de relacions per dur 
a terme treballs de camp a gran escala, espe-
cialment a l’àrea del Baix Aragó, un territori 
en el qual, en funció dels seus treballs a princi-
pis de segle, comptava amb bons lligams amb 
investigadors locals com ara Vidiella, Pérez 
Temprado i Pallarés. Per contra, Puig i Ca-
dafalch, si bé comprengué en un principi els 
plans d’internacionalització de Pijoan, adoptà 
ràpidament una visió més restrictiva, deriva-
da de la necessitat de protegir els resultats de 
les excavacions –especialment les realitzades a 
Empúries– per controlar les síntesis interpre-
tatives i la càrrega d’identitat nacionalista que 
es conferí al jaciment, fet que el portà a establir 
relacions bàsicament amb aquells investigadors 
que treballaven sobre problemàtiques relacio-
nades amb els processos de colonització, com 
és el cas d’Amelineau, l’excavador d’Abidos.

La política d’intervencions de l’IEC no 
consistirà, però, a dur a terme projectes de re-
cerca i encarregar-se de la direcció de treballs 
sistemàtics, sinó que actuarà com una espè-
cie d’aixopluc cultural –i també polític– de 
les excavacions fetes pels erudits locals en el 
cas de Catalunya i com a receptor de treballs 
desenvolupats en altres àrees de la península 
Ibèrica, acollint les síntesis d’aquests resultats a 
les pàgines de l’Anuari. Entre el primer grup de 
col·laboradors de la SHA figuren Lluís Marià 
Vidal, Ceferí Rocafort, Juli Soler i Manuel Ca-
zurro, i en menor mesura altres com Amador 
Romaní i mossèn Faura.

El desenvolupament de les activitats de la 
SHA es veié afavorida també en els primers 
moments per la caòtica estructura organitza-
tiva sobre la recerca arqueològica i la protec-
ció del patrimoni existent a l’Estat. Una reial 
ordre de 31 de gener de 1844 havia creat les 
comissions provincials de monuments histò-
rics i artístics, que actuaren amb major o me-
nor intensitat segons les províncies –en el cas 
de Barcelona, baixa, ja que la major part de 
la tasca de recuperació de materials arqueolò-
gics al llarg del segle xix, i especialment com 
a resultat dels saquejos i els enderrocaments 
d’edificis religiosos que se succeïren a partir 
del 1835, va ser liderada per la Reial Acadèmia 
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de Bones Lletres–, i un reial decret de 20 de 
març de 1867 havia creat el Museu Arqueològic 
Nacional amb seu a Madrid i els museus arque-
ològics provincials, que en el cas de Catalunya 
es constituïren també amb un nivell d’actuació 
força baix, amb la conversió de la capella de 
Santa Àgueda en un magatzem de materials 
cedits en gran part per l’Acadèmia de Bones 
Lletres, una situació que es resolgué en part 
gràcies al treball de la Junta de Museus i les 
reclamacions d’equipaments culturals fetes per 
la societat civil com a resultat de l’èxit de l’Ex-
posició Universal del 1888. Al llarg d’aquest 
període, la màxima autoritat estatal en el camp 
de l’arqueologia serà la Reial Acadèmia de la 
Història, i en especial el seu Gabinet d’Anti-
guitats, un predomini que mantindrà fins a 
l’any 1911. La renovació vindrà a través de la 
Junta d’Ampliació d’Estudis, un organisme en 
què s’integraran la Comissió d’Investigacions 
Prehistòriques i Paleontològiques, creada l’any 
1912, i la Secció d’Arqueologia del Centre d’Es-
tudis Històrics, dirigida per Manuel Gómez 
Moreno. A aquestes s’afegirà el 1915 la Junta 
Superior d’Excavacions i Antiguitats, encarre-
gada del control dels treballs de camp.

No existia, doncs, cap organisme de coor-
dinació d’activitats i, davant d’aquest manca, 
les diferents entitats científiques actuaven pel 
seu compte i sota els seus criteris –no sem-
pre científics–, amb les conseqüències òbvies. 
L’estudi dels articles i les notícies publicats a 
l’Anuari, creuat amb les actes de la SHA, per-
met reconstruir el procés d’assumpció i control 
de les intervencions arqueològiques per part 
de l’IEC. Els anys 1907 i 1908, la major part 
dels informes corresponen als reculls de no-
tícies generades per investigadors que entren 
en contacte amb l’Institut per difondre la seva 
activitat, com és el cas de Louis Siret (Herrerías 
y Villaricos), Juan Cabré (Sant Antoni de Cala-
ceit), F. P. Thiers (Montlaurés, Narbona), Eugè-
ne Albertini (l’Alcúdia d’Elx) o Adolf Schulten 
(Numància), i pels erudits locals que presen-
taven els resultats d’uns treballs que havien 
dut a terme al marge de l’Institut, al qual ara 
presentaven uns resultats que aquest acceptava 
per capitalitzar la recerca, com ara els d’Isidre 
Bonsoms i Sicart als jaciments de la Bora Gran 

d’en Carreres (Serinyà) i el Cau dels Encantats 
(Besalú) i els realitzats pels membres del Club 
Excursionista Muntanyenc en diferents esta-
cions de la Catalunya central. Serà, però, l’any 
1908 que l’Institut enceti els primers projectes 
propis, que seran les excavacions a Empúries, 
dirigides per Puig i Cadafalch i començades el 
23 de març al sector de la ciutat romana i el 6 
de maig a l’àrea de la Neàpolis, i l’estudi de les 
pintures rupestres del Cogul, encarregat per 
la SHA al Centre Excursionista de Catalunya, 
que designà un equip dirigit per Lluís Marià 
Vidal i integrat per Ceferí Rocafort i Juli Soler, 
que realitzaren els calcs i la descripció de les 
pintures i n’informaren la Junta de la SHA.

Uns projectes que es continuaran l’any se-
güent a Empúries, però que s’ampliaran també 
al Baix Aragó, seguint els treballs de Breuil i 
Cabré sobre les pintures i els gravats rupestres 
de l’àrea de Calapatà i Cretas, i molt especial-
ment amb la missió científica d’exploració que 
Josep Pijoan realitzà a Sant Antoni de Calaceit 
per documentar tant els jaciments com les col-
leccions de materials. La insistència de Pijoan 
en l’estudi d’aquesta àrea i la clara possibilitat 
de realitzar-hi treballs que tinguessin un fort 
ressò científic i popular farà néixer la descon-
fiança en Puig, car no es tractava de la feina 
duta a terme per un altre erudit aixoplugat 
sota el paraigües de l’IEC, com en el cas de 
Manuel Cazurro, Norbert Font i Sagué i Lluís 
Marià Vidal, que començaran el mateix any els 
treballs als jaciments de Capellades, sinó d’un 
membre respectat de la SHA. És difícil preveu-
re fins on podrien haver arribat els enfronta-
ments entre tots dos, i més tenint en compte 
les diferències ideològiques demostrades en el 
moment de la definició de les primeres actuaci-
ons el 1907, però la marxa de Pijoan de Barce-
lona a causa de l’escàndol que significà la seva 
relació amb Teresa Mestre de Baladía allunyà 
el secretari de l’Institut dels treballs de camp i 
deixà a Puig i Cadafalch via lliure per decidir 
sobre les actuacions arqueològiques controla-
des per la SHA.

Fins a l’any 1912 no es produïren novetats 
significatives i nous estudiosos com ara Joan 
Serra Vilaró, Joan Vilà o mossèn Marian Faura 
i Sans continuaran realitzant treballs de camp, 
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ja sigui per iniciativa pròpia o per encàrrec de 
l’Institut, però sense que les recerques res-
ponguessin a una programació estricta. Però 
això no impedirà que esclati una crisi que 
significarà el principi dels canvis estructurals 
en la recerca arqueològica a Catalunya que es 
produiran al llarg dels anys següents. La Llei 
d’excavacions del 1911 i el seu reglament del 
1912 significaren el primer intent seriós per 
part del Govern espanyol de posar ordre en 
les intervencions arqueològiques i en la pro-
tecció del patrimoni artístic i monumental de 
l’Estat per impedir-ne la destrucció, la compra-
venda i l’exportació il·legítima, una iniciativa 
inspirada en gran mesura per la JAE i el CEH 
i que donarà pas a l’organització de la CIPP i la 
JSEA. El control de la recerca –no es pot par-
lar de centralització– per part del Govern, que 
havia d’autoritzar, amb l’assessorament de la 
JSEA, la concessió dels permisos d’intervenció, 
publicitats a la Gaceta de Madrid, definia un 
nou model que no era del gust de l’IEC, acos-
tumat a organitzar la recerca sense cap mena 
d’influència ni trava. En un primer moment, 
les relacions entre els nuclis de recerca de Bar-
celona i Madrid passaran per una etapa d’in-
estabilitat provocada pel rebuig i les crítiques 
de la part catalana als treballs d’Henri Breuil 
i Hugo Obermaier, i pels contactes de mossèn 
Faura amb el Museu de Ciències Naturals de 
Madrid –és a dir, la Comissió d’Investigaci-
ons Paleontològiques i Prehistòriques– per a 
l’estudi dels resultats de les intervencions a Ca-
pellades, que s’havien realitzat per encàrrec de 
l’IEC. Unes dissensions que aniran a més l’any 
següent quan Juan Cabré, vinculat a la CIPP 
i a la JSA a través del seu mentor, el marqués 
de Cerralbo, reprengui actuacions a l’àrea del 
Baix Aragó, que la SHA, tot i els problemes 
entre Pijoan i Puig, considerava com un terri-
tori exclusiu.

Com a resultat de la desconfiança, la SHA 
continuarà les intervencions sense adaptar-se 
als requisits de la nova legislació, especialment 
a Empúries i a la vil·la romana de la Mare de 
Déu de la Salut (Sabadell), unes intervencions 
iniciades per Joan Vilà la tardor del 1912 sota 
el patrocini de l’Acadèmia de Belles Arts de Sa-
badell i la supervisió de Puig i Cadafalch. Però 

es tractava d’una situació insostenible, ja que 
el Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts 
i el de Foment no podien permetre que una 
institució científica –per molt que acceptessin 
el seu prestigi– actués al territori que conside-
rava de la seva absoluta exclusivitat al marge 
de la llei, i la JSEA pressionà per obligar l’IEC 
a definir projectes d’intervencions i sol·licitar 
els permisos necessaris. Val a dir, però, que 
quan la SHA va lliurar les primeres propostes 
d’intervenció els problemes se succeïren, com 
en el cas de Tarragona, quan es plantejà la pos-
sibilitat de realitzar treballs estratigràfics a la 
muralla romana i intentar la localització del 
temple d’August –dos objectius de capital im-
portància per a la recerca del món clàssic i, per 
aquest motiu, molt cobejats per diferents inves-
tigadors–, i els expedients es perderen i desprès 
s’endarreriren a les seus ministerials. Puig in-
formà la Junta de la SHA el 29 de setembre del 
1913 de la seva intenció de demanar a la JSEA 
un permís genèric que inclogués totes les possi-
bles intervencions arqueològiques a Catalunya, 
o el que és el mateix, el control absolut de les 
excavacions arqueològiques presents i futures 
al Principat. Es tractava clarament d’una forma 
de burlar la llei, ja que, a causa de les disposici-
ons estipulades en aquesta pel que feia a la con-
cessió i la retirada dels permisos, una proposta 
com la plantejada per Puig significava que, si 
no hi havia un cas greu i flagrant que pogués 
provocar la intervenció de l’Estat, aquest perdia 
en la pràctica el control administratiu sobre la 
recerca de camp i la SHA aconseguia, amb la llei 
a la mà, el control per a tot el territori català. La 
JSEA veié clarament les intencions de Puig, es 
negà a tramitar la seva proposta i el seu secretari 
Álvarez Ossorio va indicar que les peticions ha-
vien de ser nominals per jaciments i que havien 
de ser raonades amb el suport d’una petita me-
mòria amb planimetries de les zones de treball 
previstes. El problema trigaria a entrar en vies 
de solució, però a la fi –i especialment desprès 
de les topades entre finals del 1914 i principi del 
1915 pels permisos d’intervenció a l’àrea del 
Baix Aragó– s’arribarà a un cert equilibri, se-
gons el qual l’Estat no renunciarà al compliment 
de la Llei, però no posarà problemes a la posició 
dominant de la SHA en l’arqueologia catalana. 
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Les directrius que Puig i Cadafalch, amb 
l’ajut de Francesc Martorell i Trabal, nou secre-
tari de la SHA després de la marxa de Pijoan, 
imposarà a la Junta de la SHA per definir les 
intervencions arqueològiques demostraran un 
cop més l’interès pel control polític dels resultats 
dins dels plantejaments de construcció d’una 
identitat nacional, i significaran el tancament 
de les intervencions a Catalunya d’investigadors 
estrangers pel que fa als treballs de camp, tot i 
produir-se intercanvis en relació amb l’estudi 
de determinades peces o col·leccions. Aquesta 
visió de propietat localista i curta de mires en 
relació amb la recerca es pot enunciar amb tres 
exemples de l’any 1913: la resposta al catedrà-
tic de la Universitat de Berlín Hubert Schmidt 
–un dels mentors de Bosch Gimpera durant les 
seves estades postdoctorals a Alemanya com a 
pensionat de la JAE– quan demanà l’ajut de la 
SHA per estudiar diverses àrees de la ciutat de 
Tarragona, una petició que despertà de forma 
immediata l’atenció de Puig i Cadafalch, que 
organitzà un equip integrat per Ramon Salas, 
Emili Morera, Salvi Fábregas, Ángel del Arco, 
Ferran Querol i altres que s’hi sumaran a ins-
tàncies de mossèn J. Bofarull, com J. Cartanyà. 
P. Lloret, Francesc Carbó, Josep Massó, Joan 
Ruiz Porta, Joan Montansís i Francesc Bofarull, 
per dur a terme les intervencions i trencar, així, 
les relacions amb l’investigador alemany; en se-
gon lloc, es rebutjà la proposta feta per Thomas 
Ashby, director de la British School de Roma i 
gran especialista en urbanisme romà, per en-
degar excavacions a Empúries amb el suport de 
l’IEC; i per últim, mesos després es desqualifi-
carà la tasca d’August Frickenhaus per estudiar 
materials grecs documentats a les intervencions 
d’Empúries. En un moment en què la SHA ha-
via intentat la projecció internacional de la re-
cerca, el tancament de portes als investigadors 
estrangers només es pot interpretar en clau de 
control absolut dels resultats de la recerca per a 
la seva utilització en clau política.

De fet, s’estava produint una deriva en els 
interessos polítics de la direcció de la Lliga 
i de l’IEC respecte de la definició ideològica 
de la història de Catalunya. L’aprovació l’any 
1912 del Projecte de llei de mancomunitats, 
que donarà lloc a l’establiment de la Manco-

munitat de Catalunya dos anys després, sig-
nificà un canvi en els objectius reivindicatius 
i va aprofundir en la defensa i la reivindicació 
de la llengua i el control dels recursos econò-
mics, dos dels eixos principals del pensament 
polític noucentista de Prat de la Riba. Defensar 
els drets històrics dels catalans en els dos temes 
esmentats no era possible amb un mínim de 
rigor utilitzant la problemàtica de les comu-
nitats ibèriques i l’impacte de la colonització 
grega. Era en el món medieval, en l’art romànic 
i en la documentació arxivística que es podien 
argumentar els trets d’identitat nacional que 
permetessin sumar suports entre la població a 
la nova situació política, en un període en què, 
a més, la creixent inestabilitat social a Catalu-
nya –que es farà més forta i evident en funció 
del desenvolupament de la Gran Guerra– ne-
cessitava de solucions polítiques, econòmiques 
i socials vinculades amb un major autogovern. 
Un programa en què no tenien cabuda l’estudi 
ni la recreació d’una certa idea del món clàssic 
a Catalunya. Una visió que, per altra banda, es 
podia donar ja per amortitzada amb el ressò de 
la troballa de l’estàtua identificada amb Asclepi 
a través de conferències, exposicions i viatges 
col·lectius de turisme cultural organitzats pels 
centres excursionistes i els ateneus.

Aquest canvi d’orientació, pilotat per Puig 
i Cadafalch, que mantindrà, però, la direcció 
de les intervencions a Empúries, que continu-
arà sent el principal jaciment arqueològic sota 
control de la SHA, es pot exemplificar en els 
esforços de recerca i les dotacions econòmiques 
esmerçats en l’organització de la Biblioteca de 
Catalunya i els viatges d’estudi per identificar, 
copiar i adquirir, quan era possible, fons bi-
bliogràfics catalans o relacionats amb Cata-
lunya amb l’objectiu de disposar de les eines 
necessàries per escriure una història rigorosa 
del període medieval; en la intensificació dels 
treballs del mateix Puig i Cadafalch sobre l’art 
romànic; en el desenvolupament de projectes 
de catalogació sistemàtica dels recintes reli-
giosos a Catalunya; i, no menys importants pel 
seu significat cronològic i polític, en els treballs 
que Rubió i Lluch va iniciar sobre la presència 
catalana a Grècia, amb anàlisi de documenta-
ció i estudi de construccions sobre el terreny.
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3	 La	constitució	del	Servei	
d’Investigacions	Arqueològiques

Però tot i les noves directrius polítiques, era 
evident que no es podien desatendre les exca-
vacions, tot i que al llarg del 1913 només són 
remarcables la memòria de Vidal sobre els tre-
balls a la vil·la romana de la Salut, les notícies 
de noves troballes a Guissona proporcionades 
per Eduard Camps i diverses dades sobre la 
ciutat de Tarragona. Puig i Martorell definiran, 
a principis del 1914, amb l’ajut de la Diputació 
de Barcelona, que concedí ajuts econòmics per 
dur a terme intervencions arqueològiques en 
“estacions prehistòriques”, una nova estratè-
gia que permeti combinar els objectius polítics 
amb el trasllat a l’opinió pública de la idea que 
la SHA i l’IEC continuaven desenvolupant una 
gran tasca d’investigació arqueològica. Poten-
ciats els estudis medievals i amb els treballs als 
principals jaciments d’època clàssica, Empúri-
es i Tarragona, sota el control directe de Puig, 
eren els jaciments prehistòrics els que podrien 
demostrar aquesta activitat sense que els seus 
resultats tinguessin influència sobre la concep-
ció política de la història catalana. Tanmateix, 
Puig i Martorell no s’estaran de presentar un 
projecte d’intervenció per a l’estudi de l’arqui-
tectura medieval i l’excavació de les muralles 
de Girona, per si es podia demostrar que la 
seva cronologia era anterior al període romà.

No seran, doncs, els responsables de la SHA, 
sinó el grup de col·laboradors vinculats els que 
presentin projectes per dur a terme intervenci-
ons. Cal destacar, pel que significaran al llarg 
dels mesos següents, la petició de suport de 
Maties Pallarés per excavar el poblat ibèric de 
Sant Antoni de Calaceit, una vella aspiració de 
Pijoan però també de Cabré, vinculat pels seus 
orígens al territori, i especialment la de Lluis 
Marià Vidal i Manuel Cazurro, que presenta-
ran una proposta molt àmplia, la qual, de fet, 
serà el primer projecte integral d’estudi elabo-
rat a Catalunya, amb el títol de Memòria sobre 
l’exploració d’estacions prehistòriques, presen-
tat, debatut i aprovat per la Junta de la SHA el 
16 de febrer del 1914. La proposta fou enviada 
a la Diputació de Barcelona i inclosa a l’Anu-
ari per donar-li publicitat. Un cop aprovat –i 

finançat– el projecte per la corporació provin-
cial, el 23 de març Vidal i Cazurro exposaren a 
la Junta els trets bàsics per a la seva realització, 
que serien refermats de nou per Cazurro el 6 
d’abril. En aquests plans figurava la realització 
de treballs de camp als jaciments d’Abric Agut 
(Capellades), Cova de Rialp a la vall de Ribes 
i Cova de Llorà al Puig Bolés de Llorà, entre 
altres, amb prioritat per al primer gràcies al 
finançament directe de la SHA.

Tot i l’aprovació del pla –condicionada per la 
pressió política de la Diputació, és a dir, de Prat 
de la Riba–, el cert és que la Junta de la SHA 
ni tan sols es plantejarà lliurar el control de la 
recerca prehistòrica a Vidal i Cazurro, i Puig 
i Martorell establiran ràpidament successius 
encàrrecs d’actuació en jaciments no inclo-
sos en el llistat original, que serien confiats a 
col·laboradors propers com Josep Colominas, 
que rebrà la missió d’investigar un seguit de 
jaciments neolítics i eneolítics i poc després, 
amb l’ajut d’Agustí Duran i Sanpere, iniciarà 
els treballs al poblat ibèric del Tossal de les Te-
nalles (Sidamon); Joaquim Folch i Torres, que 
rebrà l’encàrrec d’excavar un seguit de tombes 
a Vilassar de Dalt amb el suport de la Junta de 
Museus; Joan Serra Vilaró, que excavarà tres 
sepulcres neolítics prop de Solsona, i J. Massot, 
que dirigirà prospeccions a diferents estacions 
de les Guilleries. En tots els casos, les propostes 
dels investigadors i erudits locals passaven pel 
filtre –i la influència– de Martorell, que reco-
manava a Puig l’acceptació de les propostes.

La gran activitat de l’any 1914 inclourà tam-
bé, a partir de finals d’estiu, un fet que resul-
tarà cabdal: l’inici dels treballs de Pere Bosch 
Gimpera per a la SHA i l’IEC. Pensionat de 
la JAE a Berlín en el moment de declarar-se 
la Gran Guerra, Bosch tornà a Espanya i es 
vinculà a Madrid amb la Comissió d’Inves-
tigacions Prehistòriques i Paleontològiques, 
però el setembre, el seu amic Martorell, que 
volia aprofundir en la proposta realitzada per 
Maties Pallarés sobre els jaciments del Baix 
Aragó, aconseguí que s’encarregués a Bosch 
Gimpera una missió arqueològica per recórrer 
i avaluar les estacions de la comarca dels rius 
Algars i Matarranya, una tasca que desenvo-
luparà entre els mesos de setembre i octubre 
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estudiant successivament les cistes de l’edat del 
bronze de Calaceit i Maçalió; els poblats ibèrics 
de Calaceit, Maçalió i Casseres; els materials 
conservats a la col·lecció Cabré de Sant Antoni 
de Calaceit; l’excavació del poblat ibèric de la 
Gessera (Casseres) i del poblat de Tossal Redó 
(Calaceit), i l’estudi de les estacions ibèriques 
del Coll del Moro (Gandesa) i el Castellet de 
Banyoles (Tivissa), unes tasques que completa-
rà el mes de novembre amb un viatge d’inspec-
ció a Centelles, abans de tornar a Madrid, per 
supervisar les intervencions que un afeccionat 
de Vic, Salas i Molas, volia realitzar.

El resultat dels treballs causà una molt bona 
impressió a Puig i Cadafalch i a la Junta de la 
SHA, que encarregaren a Bosch un nou projec-
te: la confecció d’un “inventari de les estacions 
prehistòriques de Catalunya que havia de servir 
per organitzar un pla d’excavacions”, una tasca 
que va ser completada i lliurada el febrer del 
1915. Les relacions quedaran consolidades al 
llarg dels primers mesos de l’any, quan la parti-
cipació de Bosch sigui decisiva per aconseguir 
un pacte entre l’IEC i la Comissió d’Investi-
gacions Prehistòriques i Paleontològiques que 
possibiliti la continuïtat dels treballs de la SHA 
als jaciments ibèrics del Baix Aragó tot desfent 
les maniobres de Cabré, i continuaran amb en-
càrrecs nous, com l’estudi dels materials del 
Museu de Girona o l’avaluació d’un jaciment 
a Balaguer.

Prat de la Riba, que assistia amb certa fre-
qüència a les reunions de la Junta de la SHA, 
havia iniciat a la Mancomunitat una política 
de formació d’estructures de gestió, protecció 
i recerca en diferents àmbits, que inclourien 
el Servei de Conservació i Catalogació de Mo-
numents (1914) i el Servei de Conservació i 
Catalogació d’Arxius i Biblioteques d’Interès 
Històric (1914), als quals seguirà, ja el 1917, el 
Servei de Catalogació i Foment dels Museus 
Locals. És lògic, doncs, que acceptés amb bons 
ulls la proposta formulada per Puig i Marto-
rell d’establir una estructura permanent amb 
control sobre la recerca i la difusió del patri-
moni arqueològic, un Servei d’Investigacions 
Arqueològiques (SIA), conegut col·loquialment 
com “l’oficina d’excavacions”, en la qual s’in-
tegrarien un laboratori per facilitar els treballs 

de classificació i estudi dels materials i un taller 
de restauració per afavorir la consolidació de 
les peces i el seu tractament previ al dipòsit 
en el Museu d’Art i Arqueologia del parc de la 
Ciutadella. Prat de la Riba realitzà també una 
proposta, la creació dels Premis Vives, que ha-
via de resultar decisiva per englobar l’àmbit 
d’estudi encarregat a Bosch al Baix Aragó dins 
dels objectius de la SHA i el SIA, ja que definia 
com a concepte territorial dels treballs “totes 
les terres que formen part actualment o hagin 
integrat històricament Catalunya”, de nou una 
vinculació política amb les idees de territori i 
llengua defensades per Prat. La decisió de crear 
el SIA, adoptada per la Junta de la SHA el 20 
de setembre del 1915, se superposà a un segon 
pla d’intervencions lliurat per Vidal i Cazurro 
el 12 d’abril, un cop presentats els resultats de 
les intervencions de l’any anterior. Tot i ser de 
nou aprovada la seva concepció i acordada la 
publicació a l’Anuari, el cert és que la influència 
de Vidal i Cazurro no es consolidarà. 

Al llarg de la primera meitat del 1915, i 
amb l’objectiu de demostrar la conveniència 
d’organitzar el nou Servei, el nombre d’inter-
vencions arqueològiques encomanades per la 
SHA creixé de forma exponencial, incloent 
les campanyes de prospecció de Bosch al Baix 
Aragó –realitzades amb el suport de Maties 
Pallarés– i les intervencions a Calaceit, però 
també els treballs de Colominas en Fogonus-
sa, Maldanell i Sidamon i els de Serra Vilaró a 
Solsona, a més de la continuació dels iniciats 
al Cau de les Goges de Sant Julià de Ramis i les 
prospeccions a les Guilleries, uns jaciments i 
unes zones que Puig i Martorell supervisaren 
personalment per després traslladar les seves 
conclusions a la Junta de la SHA, que dedicà 
un nombre creixent de recursos econòmics als 
treballs de camp.

Existeixen almenys tres versions sobre els 
motius i el procés de creació del Servei d’In-
vestigacions Arqueològiques. Bosch Gimpera 
indicarà en les seves memòries que fou el re-
sultat d’una conversa mantinguda l’any 1913 
amb Puig i Cadafalch quan acompanyà el seu 
mentor Hubert Schmidt en la seva visita a Ca-
talunya, una entrevista en què s’haurien po-
sat en relleu els avantatges que tindria per a la 
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cultura i la formació del país el fet de dispo-
sar d’un organisme d’aquest tipus, que podria 
ser organitzat pel mateix Bosch al seu retorn 
d’Alemanya, previst inicialment per l’estiu del 
1915, un cop completada la seva segona pensió 
de la JAE. Aquesta proposta hauria estat ben 
rebuda per Puig i, de fet, es troba a la base de 
la segona versió. En aquesta, recollida en les 
memòries de Duran i Sampere, s’explica que 
Colominas, Martorell i ell, amb el vistiplau de 
Puig i Cadafalch, haurien maniobrat per acon-
seguir la creació del Servei abans del retorn de 
Bosch, considerat com un perill a causa de la 
seva formació i la seva titulació acadèmica, i 
que per fer-ho possible haurien necessitat dis-
posar d’un jaciment amb un fort ressò popu-
lar que els permetés assolir una posició pree-
minent davant no només la Junta de la SHA, 
sinó també de la Diputació i la Mancomuni-
tat, que s’estava estructurant. Aquesta seria 
una via morta i, un cop nomenat per dirigir el 
nou Servei, Bosch serà reconegut per Duran, 
Colominas i els altres com un líder natural, 
que els ensenyarà les tècniques modernes del 
treball arqueològic i l’estudi de materials. El 
tercer relat, probablement el més fidedigne i 
que pot ser perfectament entès com la con-
clusió dels anteriors, és la versió de Martorell. 
Cap a la tardor del 1914, un cop finalitzada la 
campanya de prospecció dirigida per Bosch al 
Baix Aragó, Martorell indicarà a Valls i Ta-
berner –que, amb Bosch i Ramon d’Abadal i 
de Vinyals, constituïen un grup d’amics con-
solidat arran dels estudis de doctorat cursats a 
Madrid– que “el bosquimano”, és a dir, Bosch, 
tindria el futur resolt, ja que entraria a formar 
part a finals d’any o bé a començaments del 
1915 d’una oficina d’excavacions que s’estava 
constituint. El pas previ al nomenament de 
Bosch serà un acord per traslladar als locals de 
l’IEC la càtedra que Bosch impartia als Estudis 
Universitaris Catalans, per aprofitar les siner-
gies de la proximitat del material arqueològic 
procedent de les intervencions dirigides per la 
SHA i millorar, així, la qualitat de la docència.

Els objectius fundacionals del SIA van ser 
“l’organització de la recerca sistemàtica de la 
Prehistòria i de l’Arqueologia de l’Edat Antiga 
a Catalunya i en tots aquells indrets en que es 

poguessin trobar elements que ajudessin a so-
lucionar els problemes arqueològics de Catalu-
nya”, una definició de caràcter científic, però 
que englobava clarament les directrius políti-
ques propugnades per Prat de la Riba, ja que el 
territori d’actuació no es limitaria a l’àrea del 
Principat, sinó que es podria estendre –com 
de fet ja s’estava fent– cap a tots els territoris 
de l’antiga Corona d’Aragó a partir de les in-
fluències culturals i socials determinades en el 
substrat cultural per la llengua. Al SIA se li 
assignaran les funcions següents: excavació de 
jaciments arqueològics a Catalunya; excavació 
de jaciments arqueològics en altres regions fora 
de la Catalunya administrativa, però relacio-
nades amb aquesta; supervisió de les troballes 
casuals amb l’objectiu de preservar les infor-
macions que se’n poguessin derivar; realitza-
ció d’excavacions d’urgència en jaciments que 
es consideressin essencials; creació d’una base 
de dades sobre els materials dipositats als mu-
seus públics i a les col·leccions privades; am-
pliació i millora de les bases de dades sobre 
jaciments arqueològics a partir del buidatge de 
publicacions, i exposició al museu del Parc de 
la Ciutadella, seguint una metodologia cientí-
fica, del material obtingut en les intervencions 
realitzades pel SIA. Uns objectius inicials als 
quals, al llarg del període comprés entre els 
anys 1915 i 1920, se n’afegiran d’altres, com 
ara la realització d’un repertori fotogràfic de 
material arqueològic no conservat al museu 
de Barcelona; l’establiment de col·laboracions 
amb els centres museogràfics de Catalunya 
i, en concret, amb els de Girona, Tarragona, 
Solsona, Vic, Lleida, Olot, Sabadell, Manresa, 
Terrassa, Sant Feliu de Guíxols i Vilanova i la 
Geltrú; la continuació de les tasques de l’in-
ventari dels jaciments arqueològics de Cata-
lunya; l’estudi de les col·leccions privades amb 
materials arqueològics, com ara les de Vidal, 
Cazurro, Bonsoms, Maspons (Barcelona), Sala 
(Vic), Bosch (Sant Martí de Pallerols), Camps 
(Guissona) i Cama (Romanyà de la Selva), i els 
treballs de preparació de les exposicions sobre 
art i arqueologia que es realitzaren en el marc 
de l’Exposició Universal del 1929.

El SIA va definir un organigrama de facto, 
tot i que mai s’elaborarà una plantilla específi-
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ca. Reben compensacions econòmiques men-
suals o anuals un nombre reduït de persones, 
mentre que la resta eren retribuïdes ocasional-
ment en funció dels encàrrecs o dels treballs 
realitzats, però en bona part dels casos no com 
a sou, sinó com a pagament de les despeses ge-
nerades per les activitats de recerca. Al llarg 
dels primers anys d’activitat, Bosch Gimpera 
exercirà com a director o responsable del SIA, 
Josep Colominas Roca tindrà la categoria d’aju-
dant tècnic i altres persones, com Agustí Du-
ran i Sanpere, Maties Pallarés, Llorenç Pérez 
Temprado, Joan Serra Vilaró o Lluís Pericot, 
col·laboraran freqüentment en les tasques de 
prospecció, identificació de jaciments o exca-
vació. Al mateix temps, els alumnes de Bosch, 
com el mateix Pericot, els germans Elías i Josep 
de Calasanç Serra Ràfols o Alberto del Cas-
tillo, treballaran als locals del SIA en tasques 
de catalogació de materials, amb l’ajuda d’un 
grup de treballadors eventuals, especialment 
dones, que duien a terme tasques de neteja dels 
materials i que eren contractades en funció del 
volum de feina existent. Una d’aquestes perso-
nes, Carmen Romero, realitzarà més endavant 
tasques de caràcter administratiu i arribarà a 
ser molt apreciada per Bosch i Pericot. El ta-
ller de restauració –sens dubte el més modern 

i avançat de tot l’Estat, instal·lat a les golfes del 
Palau de la Diputació–, disposarà de grans sa-
les de classificació de materials i gabinets d’es-
tudi, (fig. 1 i fig.2) uns locals en què treballaran 
els restauradors Francesc Font i Contel i Josep 
Malvertí, i que els membres de la SHA no dub-
ten a ensenyar a tots aquells visitants que reben 
a la seu de l’IEC per demostrar el caràcter mo-
dern i avaluable amb paràmetres europeus de 
la recerca arqueològica que dirigien.

Un dels elements més innovadors de l’es-
tructura del SIA va ser mantenir i potenciar 
l’antiga xarxa de col·laboradors vinculada amb 
els dirigents de la SHA per disposar, així, d’un 
grup d’informadors coneixedors del territori, 
que subministraven les novetats sobre els jaci-
ments arqueològics detectats arran de tasques 
de caràcter industrial o agrari. Mantenint i 
augmentant aquest nombre d’erudits o afeccio-
nats locals, s’aconseguí també estendre la influ-
ència de la SHA i el SIA gràcies a la integració 
de persones que, en cas contrari, haurien pogut 
mantenir una activitat de recerca independent 
no controlada per l’organisme públic. El model, 
copiat per Bosch del sistema territorial depenent 
dels museus arqueològics alemanys, va incloure, 
entre altres, i en aquesta primera fase, Barata 
(Terrassa), Camps Cava (Guissona), Capdevila 

Figura	1.  
1916. Treballs 
d’instal·lació 
del Servei 
d’Investigacions 
Arqueològiques 
(SIA) a les golfes 
del Palau de la 
Diputació 
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(Sant Martí de Maldà), Carbó (Tarragona), Ca-
sas (Sant Feliu de Guíxols), Ejerique (Calaceit), 
Furió (Palma de Mallorca), Galindo (Calaceit), 
Melé (Tossa de Mar), Palet i Barba (Terrasa), Re-
nom (Sabadell), Sabater (Roses), Segarra (Barce-
lona) i Vidiella (Calaceit). Alguns d’ells, com ara 
el metge Ignasi Melé, perllongaran aquesta tasca 
durant molts anys i quedaran indefectiblement 
units a la tasca del SIA fins al període republicà, 
i en casos com el seu amb un gran cost eco-
nòmic i personal, que no es veurà compensat 
pel reconeixement públic fins molt després de 
la seva mort.

Bosch va assumir les funcions al capdavant del 
SIA amb una clara consciència de les relacions 
de poder existents en la SHA i de la dependèn-
cia adquirida envers Puig i Cadafalch i Martorell 
per l’oportunitat professional brindada. En cas 
contrari, el pla de retornar a Barcelona per desen-
volupar la seva activitat professional no s’hauria 
pogut concretar i, molt probablement, el seu futur 
hagués quedat lligat a la Comissió d’Investiga-
cions Prehistòriques i Paleontològiques, per a la 
qual va treballar uns mesos en tornar d’Alema-
nya un cop declarada la Gran Guerra. Per això, 
en diferents articles publicats a La Veu de Cata-

lunya –el diari de la Lliga– la tardor del 1917, un 
cop realitzades diferents campanyes de recerca a 
l’àrea del Baix Aragó, insistí en la transcendèn-
cia i la importància de les estructures de recerca 
bastides per l’IEC:

“El coneixement de la civilització ibèrica ha 
progressat notablement en els últims anys, i avui 
comencem a poder plantejar en un terreny verita-
blement científic molts dels seus problemes. Sortosa-
ment comencem a tenir els resultats d’investigacions 
metòdiques i amb ells a disposar de material segur 
per resoldre’ls, com calia fer fa deu anys, i les línies 
generals que podem tractar en el desenrotllo d’aque-
lla cultura, com la seva cronologia, comencen a tenir 
garanties de seguretat. Sols a força d’investigacions 
sistemàtiques i pacients de comarques senceres i de 
multiplicar el material arqueològic pot arribar-se 
a resoldre qüestions. Això és el que s’ha proposat 
l’Institut a la interessant regió dels afluents de l’Ebre 
que s’endinsen pel Baix Aragó, regant un territori on 
a penes si es troba terreny erm o cim sense restes de 
poblats ibèrics (...) Amb les excavacions metòdiques, 
doncs, devé més intel·ligible la història de la Iberia, 
que amb la conquesta romana entra a la vida plena-
ment civil, i els ibers que fins fa poc havien sols un 
nom que semblava haver nascut per trencaclosques 
de filòlegs, ens apareixen d’una manera viventa i 
podem començar a pensar en reconstruir llur vida 
i llurs fets”.8

8. Bosch Gimpera, P. “La cultura Ibèrica a la ratlla d’Aragó”. La Veu de Catalunya, edició de 19 de febrer de 1917.

Figura 2.  
1916. Treballs 
d’instal·lació 
del Servei 
d’Investigacions 
Arqueològiques 
(SIA) a les golfes 
del Palau de la 
Diputació  
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Les paraules de Bosch tenen un significat 
especial per la data en què van ser fetes, l’any 
1917, moment en què les tesis sobre l’origen ibè-
ric de Catalunya formulades per Prat de la Riba 
eren progressivament substituïdes pel retorn a 
l’època medieval com a bressol de la identitat 
política, social i lingüística de Catalunya. Les 
referències a la transformació de les comuni-
tats ibèriques per l’impacte de la romanització 
que Bosch esmentà en el seu text poden per-
fectament vincular-se amb les tesis de Puig i 
Cadafalch expressades anys abans en la seva 
obra sobre l’art romànic. La civilització clàs-
sica transformarà les societats prehistòriques 
després de la conquesta romana i no amb la 
colonització grega. Les intervencions al Baix 
Aragó havien estat, per altra banda, el resultat 
de la política de recerca definida per la SHA a 
finals del mes d’abril del 1916, quan es decidí 
dividir els recursos disponibles en dos grans 
apartats: les recerques fetes a l’interior del ter-
ritori administratiu català i les desenvolupades 
en àrees de “llengua catalana”, unes tasques per 
a les quals s’obtindrà un pressupost específic 
proporcionat per la Diputació de Barcelona –és 
a dir, per Prat de la Riba– de 6.000 pessetes.

Un cop definida la necessitat de disposar 
d’un Servei d’Investigacions Arqueològiques, 
el nombre d’intervencions creixé exponencial-
ment al llarg del període 1915-1917. El primer 
any, entre altres, Maties Pallarés treballà a les 
coves paleolítiques del Cau de les Goges (Sant 
Julià de Ramis); Colominas i Duran i Sanpere 
intervindran al poblat ibèric del Tossal de les 
Tenalles (Sidamon) (fig. 3); Bosch Gimpera i 
Serra Vilaró exploraran tres dòlmens a la co-
marca de Solsona i el mateix Bosch iniciarà 
les intervencions al poblat de Sant Antoni de 
Calaceit, base dels posteriors estudis sobre la 
cultura ibèrica del Baix Aragó, que continuarà 
amb treballs de camp fins al 1923 (fig. 4); Ca-
zurro realitzarà la topografia de les muralles 
de Girona, i Puig i Cadafalch continuarà les 
excavacions a Empúries. L’any següent, el 1916, 
Pallarés, amb l’ajut de Paul Wernet, continuarà 
el seu estudi de la cova del Cau de les Goges i 
Puig i Cadafalch farà el mateix a Empúries. 
La diferència, però, serà l’augment del nombre 
d’intervencions realitzades en jaciments pre-
històrics de Catalunya, entre els quals desta-
quen la Cova de Tartareu, excavada per Bosch 
amb l’ajut de Telesforo de Aranzadi en l’anàlisi 

Figura 3.  
1915-1916.  
Josep Colominas 
a les excavacions 
del poblat ibèric 
del Tossal de 
les Tenalles 
(Sidamon)  
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de les restes òssies; els dòlmens de l’àrea de Vic 
i el Baix Montseny (Serra de l’Arca, el Brull, 
Cornet, Folgueroles); el sepulcre del Turò de 
les Mentides de Folgueroles, excavat per Josep 
Rius Serra, i les intervencions a la necròpoli de 
Can Missert (Terrassa), dirigides per Colomi-
nes. A més, s’intensificaran els treballs a l’àrea 
del Baix Aragó amb l’excavació del poblats de 
Les Escodines Altes, Sant Cristòfol (Maça-
lió) i Tossal Redó (Calaceit), sota la direcció 
de Bosch Gimpera, i s’iniciaran les missions 
arqueològiques a les Balears, on Colomines 
treballarà als jaciments de Cova Vernissa i la 
Cinglera del Morro i als talaiots de les Salines 
de Santanyí, Santa Eugènia i Sencelles.

L’any 1917, el camp d’actuacions de la SHA i 
del SIA s’ampliarà encara més amb la campa-
nya de prospecció i documentació dels abrics 
amb pintures rupestres del barranc de la Va-
lltorta (Castelló), dirigida per Duran i Sanpere, 
Colominas i Pallarés, i els treballs a les necrò-
polis romanes d’Eivissa i Formentera, una ex-
tensió de la campanya arqueològica a les Bale-
ars que inclogué també l’excavació dels poblats 
de Son Julià i Es Pedregar (Lluchmajor), alhora 

que continuaran els treballs de documentació 
i excavació de jaciments al Principat, entre els 
quals destaquen de nou, pels recursos invertits 
i els resultats de les intervencions, els jaciments 
del Baix Aragó i Empúries.

4 Les primeres crisis

Amb tot, la dinàmica positiva que s’havia ge-
nerat en la SHA i en el SIA començà ràpida-
ment a trontollar com a resultat d’enfronta-
ments personals relacionats amb una manca 
de claredat sobre les funcions específiques dels 
responsables dels dos organismes. La renún-
cia d’Antoni Rubió i Lluch a la presidència de 
la SHA la tardor del 1916 significà que Puig 
i Cadafalch va ser nomenat per dirigir-la, 
amb la qual cosa va assumir de forma efec-
tiva unes tasques que ja havia exercit com a 
vicepresident, però ara amb el poder afegit del 
càrrec. L’ascens de Puig significà també un po-
der d’influència més gran per al secretari de 
la SHA, Martorell i Trabal, que anirà agafant 
cada cop més responsabilitats i projectarà el 

Figura 4. 1916-1917. Pere Bosch Gimpera (al centre amb salacot) al costat dels obrers que treballaven  
a les excavacions del poblat ibèric de San Antonio el Pobre (Calaceit)
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seu camp d’intervenció en qüestions que, en 
principi, haurien hagut de quedar reservades 
als tècnics. Així, la confiança de tots dos en-
vers Bosch Gimpera va començar a esquer-
dar-se com a resultat de diversos factors. En 
primer lloc, Bosch declarà el seu suport a la 
causa alemanya en la Gran Guerra, mentre que 
Puig exercí una postura clarament aliadòfila, 
un debat que sacsejà profundament la societat 
catalana del període 1914-1918. En segon lloc, 
Puig no veié amb bons ulls la posició política 
de Bosch Gimpera, tendent a un nacionalisme 
moderat de caràcter clarament federalista i ori-
entat cap a l’enteniment polític i cultural amb 
altres regions d’Espanya, mentre que Puig con-
tinuava en la seva línia de construcció d’una 
ideologia identitària per a Catalunya basada 
en la història i l’arqueologia, unes diferències 
que es poden resumir en l’enfrontament de les 
visions entre el professional i l’erudit altament 
qualificat. Les crítiques envers l’espanyolisme 
de Bosch no faran sinó créixer al llarg de la 
segona meitat de la dècada de 1910, incloent, 
segons indicarà posteriorment Lluís Pericot, el 
rebuig de Puig envers el matrimoni de Bosch 
amb una noia d’origen andalús, Josefina García 
(fig. 5). Però, per damunt de les gelosies per-
sonals i polítiques, el fet que va fer esclatar la 
tensió serà el triomf de Bosch a la primavera 
del 1916 en les oposicions per a la provisió de 
la càtedra d’Història Antiga Universal i d’Es-
panya a la Universitat de Barcelona.

El primer rebuig vindrà de part dels seus 
amics Martorell i Valls Taberner, que també 
tenien com a objectiu una càtedra università-
ria, un objectiu que el primer no assolirà i que 
el segon no aconseguirà fins a l’any 1922 a la 
Universitat de Múrcia. Puig i Cadafalch abo-
minava de la Universitat de Barcelona, ja que 
la considerava una estructura del règim de la 
Restauració pensada per impedir el desenvolu-
pament de la cultura catalana, i dels seus pro-
fessors, que eren “el clero castrense del ejército 
de ocupación”. El fet que Bosch assolís un lloc 
de prestigi tant acadèmic com social a Barce-
lona, com ho era una càtedra universitària, va 
ser vist pels responsables de la SHA poc menys 
que com una forma de renegar dels postulats 
polítics i ideològics que constituïen la base so-
bre la qual s’havia organitzat el Servei d’In-
vestigacions Arqueològiques. Quan van cercar 
Bosch Gimpera per nomenar-lo al capdavant 
del futur SIA, Puig i Martorell van creure que 
contractaven una persona totalment fidel a les 
seves directrius i a les seves persones, algú vin-
culat per la necessitat econòmica i de mitjans 
per viure i desenvolupar les seves tasques de 
recerca, i ara es trobaven amb un jove inves-
tigador amb títol de catedràtic i bons lligams 
personals i acadèmics a Espanya i Europa al 
capdavant d’un Servei que, tal com ells l’havien 
pensat, havia de ser la corretja de transmissió 
de les seves intencions, alhora que la fórmula 
per sostreure de les mans dels erudits locals la 

Figura	5.  
1917. Josefina 
García de Bosch 
a les excavacions 
del poblat ibèric 
de San Antonio  
el Pobre (Calaceit)
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recerca arqueològica. Bosch, a més, podia crear 
una escola a la Universitat, ja que comptava 
amb les primeres promocions de deixebles, 
i estructurar així una xarxa d’investigadors 
vinculats a la seva persona, a la qual s’hauri-
en d’afegir les relacions que ja havia establert 
d’ençà dels primers treballs, l’any 1914, a l’àrea 
del Baix Aragó. A les consideracions indica-
des s’afegia el fet que Bosch començava a ser 
conegut –i reconegut– en l’àmbit popular a 
través dels seus escrits en premsa, en els quals 
feia alhora divulgació de temes d’arqueologia 
protohistòrica i clàssica i també dels seus pro-
pis treballs de camp, especialment a la pàgina 
artística de La Veu de Catalunya. Així, doncs, 
no es podia prescindir d’un investigador que 
podria constituir una mena de contrapès en 
l’àmbit de la recerca arqueològica a Catalu-
nya, i tampoc l’IEC i la SHA podien encetar 
una discussió pública en què es plantegessin 
elements o raons d’actuació que no fossin es-
trictament professionals.

Per la seva banda, a Bosch tampoc li interes-
sarà mai tensar la corda de les seves relacions 
amb la SHA fins a l’extrem de forçar una rup-
tura que en cap cas seria amistosa, conscient 
no només del poder i la influència de l’IEC en 
el camp de la cultura a Catalunya, sinó també 
de les seves ramificacions europees en un perí-
ode de força inestabilitat com el que significava 
la Gran Guerra i davant el que tothom suposa-
va que seria la postguerra. Un cop definides les 
posicions de partida, les friccions no trigaren 
a fer-se evidents. Bosch presentà el manuscrit 
de la seva obra La Prehistòria de Catalunya a 
la convocatòria del 1916 del premi Francesc 
Vives, convocat per la SHA i l’IEC. Els mem-
bres del jurat, presidit per Puig i Cadafalch, 
acordaren desqualificar el treball no per manca 
de qualitat, sinó adduint com a argument que: 
“una part considerable del material utilitzat per 
aquest llibre és el resultat d’exploracions realit-
zades per la Secció Històrico-Arqueològica, di-
rigides pel Sr. Bosch i no presentades encara als 

estudiosos. Per aquest motiu la Secció creu que 
aquest llibre, tot i la seva vàlua extraordinària, 
ha de quedar fora de concurs”.9 Un argumentari 
que no té ni cap ni peus, però que defineix una 
disputa per la propietat intel·lectual dels resul-
tats de la recerca i el control del seu impacte 
popular a través de la premsa, un extrem que 
Puig i Cadafalch coneixia i gestionava molt bé 
a partir del significat cultural i polític de les 
excavacions a Empúries. L’enfrontament entre 
dues personalitats molt fortes arribarà a l’ex-
trem que Puig va qüestionar les conclusions 
que sobre el poblament paleolític a Catalunya 
formulà Bosch en el treball esmentat, en un 
moment en què el mateix Bosch acabava d’im-
partir un curs organitzat per l’Institut d’Es-
tudis Catalans sobre la sistematització de la 
prehistòria a la península Ibèrica.

Amb tot, els problemes principals vindran 
pels enfrontaments de Bosch amb Martorell. 
Aquest últim considerarà sempre que la creació 
del SIA era obra seva i que era un organisme 
depenent de la SHA. Per això tindrà, en la seva 
condició de secretari de la Secció, no només 
ascendent, sinó també control executiu sobre 
l’organització i les actuacions del Servei. Era 
aquesta una fórmula destinada a reblar el clau 
del seu poder sobre Bosch, a qui considerava 
un desagraït per la forma en què havia comen-
çat a utilitzar les intervencions arqueològiques 
decidides per l’Institut per aconseguir prestigi 
professional i social. A partir de l’any 1917, se-
ran freqüents les ingerències de Martorell en 
temes del Servei que eren competència del seu 
director. Bosch es queixarà de manca de dis-
ciplina interna en el si de la Secció, ja que els 
empleats tenien tractes directes amb Marto-
rell sense comptar amb ell; la Junta de la SHA 
augmentava i decidia sous i retribucions sen-
se criteri ni explicacions; s’acordaven permi-
sos al personal laboral i se’ls destinava a llocs 
de feina nous sense comptar amb el director; 
s’aprovaven sortides de treball i recerca sense 
el seu coneixement, i, en darrera instància, es 

9. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la SHA. Sessió de 14 d’abril de 1916.
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lliuraven les justificacions de les despeses de 
recerca i tractament del material arqueològic 
directament al secretari de la SHA, sense que 
Bosch fos informat del destí donat a les par-
tides assignades al SIA, que nominativament 
estaven sota la seva responsabilitat. Segons ex-
pressarà Bosch en les seves reiterades i inútils 
cartes a Puig i Cadafalch, els resultats de l’in-
tervencionisme de Martorell eren l’augment de 
la burocràcia; la suspensió de recerques encara 
no finalitzades, com ara l’estudi de les pintures 
rupestres de Tírig; la imposició d’ordres per 
a la realització d’excavacions decidides per 
Martorell; la utilització quasi exclusiva de les 
instal·lacions del laboratori per a l’estudi dels 
materials procedents de les excavacions realit-
zades per Colomines a Mallorca, a les quals 
Martorell va conferir prioritat; les despeses de 
Martorell en viatges d’inspecció de jaciments 
que no eren de la seva competència i que pro-
vocaven greus desviacions en el pressupost; 
l’abandó de la recerca en alguns jaciments, 
com ara el Puig Castellar de Santa Coloma de 
Gramenet, i la protecció que Martorell dispen-
sarà a Colominas per crear un contrapoder a la 
figura de Bosch en el si del SIA, una protecció 
que redundarà en el paper creixent assolit per 
Colominas i en la compensació excessiva de les 
seves despeses (fig. 6).

Bosch insistirà un cop i un altre en la neces-
sitat de regular les activitats del SIA mitjançant 
la redacció i l’aprovació, per part de la SHA, 
d’una normativa interna basada en la comuni-
cació de la Junta amb el Servei només a través 
del director; la reorganització del sistema de 
treball mitjançant la presentació d’una me-
mòria d’activitats al principi de cada exercici 
anual; l’elaboració d’un pla de treball centrat 
en les activitats programades, però mantenint 
un marge molt ampli de maniobra per poder 
atendre les intervencions d’urgència; l’apro-
vació del pla de treball per part de la Junta i 
execució d’aquest sota la responsabilitat cien-
tífica i administrativa del director del SIA; el 
repartiment equitatiu dels fons disponibles per 
a la realització de les intervencions, i el con-
trol per part del director de la tramitació de les 
justificacions de les despeses generades. No ho 
aconseguirà.

Martorell intensificarà les seves accions 
contra Bosch utilitzant tres línies d’actuació: 
menystenir l’autoritat de Bosch en el SIA da-
vant dels seus subordinats i Puig i Cadafalch; 
impedir l’activitat del SIA mitjançant la co-
municació directa amb Colominas deixant 
sempre molt clar que era ell –i no Bosch– qui 
comptava amb el suport de la Junta de la SHA 
i de la direcció de l’IEC, i, en darrer terme, 

Figura 6.  
1916. Josep Puig 
i Cadafalch i Pere 
Bosch Gimpera 
en el decurs 
d’una visita al 
poblat ibèric de la 
Gessera (Caseres)
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rebaixar les assignacions monetàries aprova-
des pels projectes de recerca de Bosch al Baix 
Aragó i, fins i tot, dificultar el lliurament de 
les partides ja consignades per fer difícil, així, 
la realització de les intervencions. Ben al con-
trari, els treballs que Colominas dirigia a Ma-
llorca comptaven amb pressupostos generosos, 
per als qual mai hi havia problemes de gestió. 
Amb aquestes mesures, Martorell va anar do-
nant suport a Colominas perquè qüestionés la 
figura de Bosch i s’erigís, de facto, en el cap del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques, una 
idea que tingué la màxima expressió a mitjan 
setembre del 1919, quan Colominas expulsà 
del laboratori del SIA els germans Serra Rà-
fols i a Alberto del Castillo, que treballaven 
amb els materials de les excavacions dirigides 
per Bosch, uns fets que el director del SIA, ab-
sent de les excavacions de Calaceit, posarà en 
coneixement de Puig i Cadafalch, però sense 
conseqüències. Colominas aprofità també l’ab-
sència de Bosch per reorganitzar el Servei amb 
el suport implícit de Martorell i explícit de la 
Junta, que ratificarà la seva decisió d’expulsar 
els col·laboradors de Bosch. El marge de ma-
niobra de Colominas queda perfectament de-
mostrat pel fet que Bosch hagué d’esperar fins 
al 21 d’octubre per lliurar un informe dels fets 
a Puig, en el qual s’incloïen també referències a 
la campanya de difamació que entre els mem-
bres de la Junta, de l’IEC i d’altres organismes 
realitzà Colominas contra Bosch, acusant-lo 
de no saber dirigir el SIA, de manca d’interès 
pels treballs de recerca i, fins i tot, d’absentis-
me laboral. Tot i que la Junta ratificà Bosch, 

la seva posició quedà en entredit, ja que no es 
van prendre mesures respecte del motí encap-
çalat per Colominas, que continuà com si res 
formant part del Servei i disposant de consig-
nacions econòmiques superiors a les del mateix 
Bosch per als projectes de recerca que tenia en-
comanats, a més de tenir unes funcions i unes 
atribucions molt superiors a les d’un “ajudant 
d’excavacions”. És del tot evident que si Colo-
minas es va atrevir a enfrontar-se amb Bosch, 
va ser pel suport de Martorell, de qui era un 
clar instrument, una raó que explica per què 
Bosch continuarà comptant amb Colominas 
en els equips que lideri al Museu d’Arqueologia 
i a la Generalitat de Catalunya anys més tard, 
quan la seva posició sigui molt més sòlida que 
la que tenia l’any 1919 al capdavant del Servei 
d’Investigacions Arqueològiques. La crisi es 
tancarà en fals i no trigarà a reproduir-se.

Tot i els problemes interns, les intervenci-
ons continuaran a bon ritme. L’any 1918 Colo-
minas treballarà a les Balears als jaciments de 
Lluchmajor i la Cova Monja de Binali (Santa 
Eugènia), i també excavarà el jaciment de Can 
Fatjó dels Orons a Rubí, mentre que Bosch 
continuarà les actuacions al Baix Aragó, cen-
trades en el poblat de Sant Antoni de Calaceit, 
(fig. 7) que s’ampliaran al Piuró del Barranc 
Fondo de Maçalió. Per la seva banda, Puig i 
Cadafalch continuarà els treballs a Empúries 
amb el suport inestimable d’Emili Gandia. 
L’any següent, el 1919, el nombre d’intervenci-
ons augmentà i a les del Baix Aragó, Empúries 
i les Balears s’hi afegiran els treballs de Colo-
minas al teatre romà de Tarragona, l’estudi de 

Figura 7.  
1916. Pere Bosch 
Gimpera al poblat 
ibèric de San 
Antonio el Pobre 
(Calaceit) 
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les mines de Riner per part de Serra Vilaró, els 
treballs al Barranc de la Valltorta dirigits per 
Duran i Sanpere i Maties Pallarés, l’excavació 
de la necròpoli de la primera edat del ferro de 
Perelada, que dirigí Bosch Gimpera, i els tre-
balls en diferents enterraments de l’edat del 
bronze a Terrassa, que realitzà Domènec Palet 
i Barba.

L’any 1920 és significatiu per la confluèn-
cia de diferents factors que demostren que el 
model de treball que Puig i Cadafalch i Mar-
torell s’entestaren a imposar començava a fer 
aigües, ja que era incapaç de transmetre a la 
societat i als investigadors els resultats de les 
excavacions, vinculats sempre a l’edició de 
l’Anuari, una publicació que s’endarreria con-
tínuament. Prosseguiren els treballs a les Ba-
lears, a Empúries i al Baix Aragó, però el camp 
d’actuació s’amplià considerablement amb di-
ferents treballs en sepulcres no megalítics de 
Catalunya realitzats per Colominas, Bosch 
i Duran i Sanpere; excavacions en sepulcres 
megalítics a l’Alt Empordà (Pericot), al Baix 
Empordà (Pallarés) i l’Alt Urgell (Colominas); 
noves intervencions al poblat del Puig Caste-
llar (Santa Coloma de Gramenet) i als fons de 
terrissa ibèrica de Fontscaldes (Valls), uns tre-
balls assumits personalment per Puig i Cada-
falch; les primeres actuacions al poblat ibèric 
de Sant Miquel (Olèrdola), fetes per Pallarés; 
els treballs a la torre ibèrica de Foios (Llucena) 
realitzats per Bosch, i les exploracions que J. J. 
Senent Ibàñez va realitzar als poblats ibèrics 
del nord de Castelló a les conques dels rius Sè-
nia i Millars. Però el fracàs del model va tenir 
la seva percepció més clara al jaciment que 
havia desfermat la necessitat de dur a terme 
intervencions arqueològiques programades a 
Catalunya: Empúries.

Després de més d’una dècada de treballs, 
amb el coneixement d’un seguit d’estructures 
i peces materials emblemàtiques, la comunitat 
científica a Catalunya, Espanya i Europa recla-
mava disposar de més informació sobre els re-
sultats d’unes intervencions realitzades a gran 
escala en una de les escasses colònies gregues 
conegudes a la Mediterrània occidental citada 
a les fonts clàssiques. La formació com a arqui-
tecte i no com a arqueòleg de Puig i Cadafalch 

es va fer palesa llavors, quan proposà a la Junta 
de la SHA la realització d’una gran monografia 
que recollís els resultats de la recerca. Per dur 
a terme aquest llibre, Puig renuncià a treballar 
sobre els elements bàsics que determinaven el 
contingut de la síntesi que es pretenia realitzar 
i hagué de formular un llistat de temes i noms 
per escriure els diferents capítols, que posen 
de manifest les seves limitacions en un camp 
en el qual havia estat i volia continuar sent la 
referència organitzativa i administrativa es-
sencial a Catalunya. Puig s’havia d’encarregar, 
doncs, dels capítols referits a la història de les 
excavacions, la topografia, els serveis públics 
i les indústries i l’Empúries cristiana, mentre 
que Bosch Gimpera s’havia de fer càrrec dels 
corresponents a les armes, la ceràmica grega 
i la ceràmica ibèrica; Cazurro tenia els dedi-
cats a les sepultures, la ceràmica romana, les 
pedres gravades i els vidres; Colominas havia 
d’estudiar la numismàtica; Gandia, les estrati-
grafies; Alòs Moner, l’epigrafia llatina; Nicolau 
d’Olwer, l’epigrafia grega i els textos grecs i lla-
tins referits a Empúries, i Martorell, la destruc-
ció de la ciutat i l’Empúries medieval. El llibre 
no s’arribarà a realitzar mai, tot i que existirà 
un segon intent de reprendre el projecte un  
cop caiguda la dictadura de Primo de Rivera, 
i, de fet, Puig i Cadafalch abandonarà la di-
recció nominal de les excavacions d’Empúries 
el 1933, després de més de vint-i-cinc anys de 
feina sense que completés cap obra de referèn-
cia sobre el jaciment. La raó era molt simple: el 
seu únic interès consistia a mantenir el control 
sobre un jaciment emblemàtic per impedir que 
ningú pogués créixer professionalment gràci-
es al seu estudi. Els seus veritables interessos 
científics, lligats a la política, anaven en una 
altra direcció.

Després de la mort de Prat de la Riba, Puig i 
Cadafalch, presentant-se com el seu hereu ide-
ològic i polític, va aconseguir ser escollit per un 
estret marge president de la Mancomunitat de 
Catalunya el 29 de novembre de 1917. Des de 
la Mancomunitat i la presidència de la SHA, 
Puig pilotarà un canvi de rumb evident en les 
prioritats de la recerca i reprendrà les seves ide-
es de la construcció d’una identitat nacional 
a partir de l’època medieval, que havia hagut 
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d’arraconar per avenir-se amb els postulats de 
Prat de la Riba. Però ara podrà dedicar tots els 
seus esforços als estudis sobre arquitectura i 
arqueologia medieval, un camp d’actuació en 
què ja havia realitzat aportacions molt nota-
bles, que li valgueren el reconeixement d’orga-
nismes estrangers com l’Acadèmia d’Inscrip-
cions i Bones Lletres de París. Amb el suport 
de Ramon d’Abadal i de Vinyals, propiciarà 
que la Mancomunitat destini 10.000 pessetes 
del seu pressupost de l’any 1920 a la publicació 
de documents i materials històrics, una tasca 
gestionada per Martorell i basada no en raona-
ments científics, sinó en plantejaments polítics 
i ideològics:

“es evident la urgència que té pels nostres estudis 
la formació d’un corpus documental en el que es 
reuneixen totes les fonts diplomàtiques actualment 
disperses en diferents arxius freqüentment difícils 
de visitar; per altra banda, això ens permetrà posar 
a disposició des estudiosos del nostre passat en els 
seus diferents aspectes, els materials històrics que 
no poden recollir directament als arxius. Per la seva 
pròpia naturalesa son els documents més antics els 
que haurien de ser publicats amb preferència, sense 
oblidar, no obstant totes les altres sèries que proba-
blement el nostre país més que qualsevol altre ha 
tingut la sort de conservar. En paral·lel als docu-
ments convé publicar les inscripcions; unes i altres 
es complementen mútuament (...) fos convenient 
incloure en aquest pla de publicacions des de el seu 
inici el fons documental de la Generalitat de Cata-
lunya, l’organisme políticament més important de la 
nostra terra, preparant així l’elaboració d’un treball 
similar al que ja s’ha fet en altres països d’Europa”.10

El projecte indicat es veurà complementat 
amb la publicació de les cròniques catalanes 
a partir dels fons aportats pel llegat testamen-
tari de Concepció Rabell i Civil, un projecte 
que serà definit com “un punt de referència en 
la història de la vida espiritual de Catalunya”. 
Puig i Cadafalch completarà la seva revisió 
historiogràfica dels orígens de Catalunya uti-
litzant l’art i l’arquitectura romàniques com a 
fórmula d’equiparació de Catalunya amb Itàlia 

i França, un objectiu que assolí un gran èxit 
arran de la presentació de les seves conclusi-
ons en el marc del Congrés Internacional sobre 
Història de l’Art que tingué lloc a París l’any 
1921. Els interessos personals de la recerca de 
Puig marcaran sens dubte les intervencions del 
SIA els anys següents, centrats en bona mesu-
ra en l’estudi del Baix Imperi Romà i l’època 
visigoda, com en el cas de les excavacions de 
la vil·la romana de Vilagrassa i les esglésies de 
Terrassa, que dirigirà Martorell, uns treballs 
que, juntament amb altres, com ara els dedi-
cats als manuscrits d’Alfons el Magnànim, es 
presentaran en diferents congressos internaci-
onals i serviran per engrandir la vasta xarxa de 
contactes acadèmics de Puig arreu d’Europa. 
Però no serà Puig i Cadafalch l’únic membre 
de la SHA que centrarà els seus esforços en el 
món medieval. De fet, en absència d’un pre-
historiador o un arqueòleg clàssic entre els 
seus membres, els medievalistes acapararan 
els treballs. Rubió i Lluch, l’antic president de 
la Secció, presentarà en una audiència al papa 
Pius XI els volums resultants de les recerques 
dirigides per l’IEC, sense ocultar el moviment 
identitari que els impulsava, i obtindrà, segons 
les actes de la SHA, reconeixement i simpatia 
per la tasca realitzada, i Ramon d’Abadal, el 
tercer dels amics que feien servir el renom de 
“bosquimano” per referir-se a Bosch, veurà 
potenciats el seus estudis sobre la documen-
tació medieval i reclamarà, com a resultat dels 
seus treballs, que en el volum III de la Histo-
ria de España dirigida per Manuel Ballesteros 
“es presenti amb moderació la història de les 
nacions ibèriques, conferint a Catalunya una 
posició preeminent en l’obra, tal i com li cor-
respon en la història del segle xiv, essent espe-
cialment analitzat el moviment cultural”.11 En 
conseqüència, es reduirà el pressupost per a 
intervencions arqueològiques, que entrarà en 
una fase d’estancament, ja que es mantindran 
els projectes a les Balears, a Empúries i al Baix 

10. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la SHA. Sessió de 18 de març de 1920.
11. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la SHA. Sessió de 28 de desembre de 1922.
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Aragó, però hi haurà una clara reducció d’al-
tres actuacions, que es limitaran a les explora-
cions de les pintures rupestres de les serres de 
Tivissa dirigides per Bosch i Colominas; l’ex-
ploració d’una cova al terme de Benifallet, que 
realitzà Pallarés; l’excavació d’uns sepulcres a 
Caldes de Montbui per part de Colominas i 
dues actuacions externes al personal del SIA, 
que són els treballs d’Ignasi Melé a la vil·la ro-
mana de Tossa i els de topografia que Schulten 
i Lammerer van realitzar a Olèrdola, unes in-
tervencions que van continuar l’any 1922. El 
1923, últim de funcionament organitzat abans 
dels efectes de la proclamació de la dictadura 
de Primo de Rivera, que van reduir al mínim 
les activitats del SIA, encara es mantingueren 
les excavacions a Empúries i hi hagué temps 
per treballar en un seguit de jaciments prehis-
tòrics. Colominas intervingué a Cogul; Pericot, 
Colominas i Serra Ràfols estudiaren els sepul-
cres megalítics de Girona; Pericot i Pallarés 
van excavar un seguit de dòlmens a la Cerda-
nya i les coves d’Olopte i Fou de Bord i la cova 
de la Bora Tuna a Llorà, i també es treballà a 
la necròpoli paleocristiana de Tarragona i als 
sepulcres romans de Corbins.

5	 La	dictadura	de	Primo	de	Rivera	
i el paper de la Diputació 
provincial	de	Barcelona

L’actuació de Puig i Cadafalch en la proclama-
ció de la dictadura condicionà l’esdevenir de la 
SHA i del SIA. Convençut de la necessitat d’un 
cop de timó en la política espanyola que posés 
fi als dèbils governs de la restauració i acabés 
amb la inestabilitat social, Puig, amb la prome-
sa de Primo de Rivera de respectar la llengua i 
les institucions catalanes, va donar-li suport en 
nom de la Lliga Regionalista en el moment de 
la seva proclamació el 13 de setembre del 1923 
i fins i tot formà part del seguici que l’acompa-
nyà a l’estació quan marxà a Madrid per rebre 
el poder executiu de mans del rei Alfons XIII. 
Però poques setmanes després quedà molt clar 
que les mesures aprovades pel directori militar 
atacaven de soca-rel la llengua, els símbols i 
les institucions catalanes, i Puig i Cadafalch 

marxà el 24 de desembre a París per continuar 
els seus estudis sobre l’art romànic. El govern 
de la Mancomunitat va quedar en mans del 
seu vicepresident Santiago Estapé i Pagès, que 
va ser destituït poques setmanes més tard pel 
governador militar de Catalunya, el general 
Carlos Lossada y Canterac, que nomenà en el 
seu lloc Alfons Sala i Argemí, que es mantin-
gué al front d’una reduïda corporació fins a la 
seva supressió definitiva el 20 de març del 1925.

En absència de Puig, que romandrà mig any 
fora de Catalunya per tornar després i reclou-
re’s en una espècie d’exili polític interior per fer 
palesa la seva oposició a la dictadura, prengué 
la direcció de la SHA Jaume Massó i Torrents, 
el qual, deslligant-se de qualsevol vinculació 
amb la situació política, intentà mantenir l’ac-
tivitat quotidiana. Bosch informà la Junta de la 
planificació de les intervencions a les necròpo-
lis de l’Oriola i l’Oliva per continuar els treballs 
de mossèn Forgús, així com de la planificació 
d’un congrés internacional de prehistòria que 
hauria de tenir lloc a Espanya, mentre que 
Colominas informà de la continuació de les 
excavacions a Tarragona. Però la disminució 
dels fons disponibles per a l’Institut d’Estudis 
Catalans afectà greument l’activitat arqueolò-
gica, que començà a remetre. Es van tancar els 
projectes del Baix Aragó i les Balears, però no 
les excavacions a Empúries, que continuaran 
sota la direcció de Puig al llarg de tota l’etapa 
dictatorial. Entre els anys 1924 i 1925, a més, 
Colominas va intervenir en un forn de terrissa 
ibèrica a Rubí i realitzà prospeccions als jaci-
ments de Callosa i Oliva, i també es van exca-
var un sepulcre neolític a l’Hospitalet i la cova 
neolítica de l’Olivar d’en Margall a Torroella 
de Montgrí. L’any 1926, de nou Empúries i els 
treballs de Salvador Vilaseca als enterraments 
prehistòrics de l’Avenc del Rabassó, a Pradell, 
van constituir tota l’activitat del Servei.

De fet, la supressió de la Mancomunitat per 
la dictadura no tindrà cap reflex textual en les 
actes de la Secció Històrico-Arqueològica, que 
continuarà debatent i actuant com si res no 
succeís, amb la restricció de les activitats del 
SIA als informes periòdics de Bosch sobre la 
realització de sèries de fotografies de materials 
ibèrics i grecs destinats als fascicles del Corpus 
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Vasorum Antiquorum que es preparaven per 
encàrrec de la Unió Acadèmica Internacional. 
Una activitat propera a la paràlisi, sense fons 
per dur a terme intervencions més enllà de les 
quantitats assignades per la Junta de Museus 
a Empúries. Quan la Diputació de Barcelona 
va assumir les funcions de la Mancomunitat, 
es van suprimir bona part de les estructures 
creades i gestionades per l’IEC i només es van 
mantenir la Biblioteca de Catalunya, el Ser-
vei de Catalogació de Monuments i el Servei 
d’Investigacions Arqueològiques, que quedà 
adscrit a la Diputació amb el nom de Servei 
d’Excavacions i veié reduïdes les aportacions 
econòmiques fins al punt d’haver de reduir el 
seu personal de forma dràstica, primer l’au-
xiliar i posteriorment el tècnic, com ara Co-
lominas, que abandonà el Servei per obrir un 
negoci d’antiguitats, anomenat La Sagristia, 
amb Josep Gudiol. El president de la Diputa-
ció, Josep Maria Milà i Camps, futur comte 
del Montseny, realitzà una política d’assetja-
ment envers el Servei, que veia clarament com 
un organisme de caràcter catalanista, ja que al 
seu parer les recerques dels jaciments prehistò-
rics que Bosch dirigia o supervisava en la seva 
condició de responsable tenien com a objectiu 
definir una etnologia catalana diferenciada de 
l’espanyola, un concepte que ja havia utilitzat 
en el seu discurs d’ingrés a la Reial Acadèmia 
de Bones Lletres el 16 de juliol del 1922, que 
dictà amb el títol d’Assaig de reconstitució de 
l’etnologia de Catalunya.

Milà i Camps ordenà de forma subreptícia i 
expeditiva el desallotjament dels locals del SIA 
del Palau de la Diputació i el seu trasllat a unes 
naus industrials del barri de la Sagrera, que 
no reunien cap mena de condicions. També 
ordenà el 1925 la fusió del SIA amb el Servei 
de Catalogació i Conservació de Monuments 
en aplicació d’una idea patrimonialista deslli-
gada de la recerca pel que feia als jaciments 
arqueològics, tot i que la decisió va ser revo-
cada l’any següent i els dos serveis van conti-
nuar operant de forma independent. No seran 
els únics atacs que rebran el SIA en general i 
Bosch Gimpera en particular. El marqués de 
Sagnier, membre de la Junta de Museus, inten-
tarà de forma reiterada aconseguir la dissolució 

definitiva del Servei, probablement amb la idea 
de concentrar en la Junta la direcció de les in-
tervencions arqueològiques sota el model del 
col·leccionisme i no de la recerca històrica, uns 
plantejaments que es faran evidents anys més 
tard quan el 1935, sota una situació política 
molt específica, es valori per part de la Junta de 
Museus l’obertura del nou Museu d’Arqueolo-
gia. Tindrà, però, la ferma oposició del ponent 
de cultura de la Diputació, Antoni Robert, que 
defensarà el SIA argumentant reiteradament la 
solidesa de la seva tasca científica i s’oposarà a 
un intent de la Junta de Museus de traspassar el 
Servei a la Comissió Provincial de Monuments, 
depenent de la Direcció General de Belles Arts 
del Ministeri d’Instrucció Pública, una mani-
obra que fracassà, ja que Bosch era membre 
corresponent de la Reial Acadèmia de la His-
tòria i, com a tal, podia ser membre de la Co-
missió Provincial de Monuments, i Bosch en 
formarà part fins al traspàs de competències 
a la Generalitat de Catalunya l’any 1932 en 
aplicació de l’Estatut d’Autonomia, amb el 
suport del secretari d’aquesta, José de Peray 
March, autor d’un interessant estudi sobre el 
claustre del monestir de Sant Cugat, en el qual 
Bosch realitzarà intervencions arqueològiques 
l’any 1930. Un tercer front en contra del SIA 
i de la recerca arqueològica realitzada amb 
independència organitzativa serà el desfermat 
per Joaquim Folch i Torres, membre també 
de la Junta de Museus, però en la seva quali-
tat de director del Museu d’Art i Arqueologia 
instal·lat al parc de la Ciutadella, on s’expo-
saven la major part dels materials procedents 
de les intervencions del SIA, i molt especial-
ment els obtinguts en les campanyes de Puig 
i Cadafalch a Empúries. Folch intentarà re-
iteradament imposar el seu control sobre la 
secció d’arqueologia del Museu que dirigia 
Bosch amb el suport de Colominas, amb la 
qual cosa provocarà durs enfrontaments, que 
finalitzaran amb el tancament de la secció i el 
posterior acomiadament de Folch i Torres de 
la direcció del Museu.

Tot i les restriccions pressupostàries i els 
entrebancs polítics, les disputes en el si de la 
SHA per la creixent animadversió existent en-
tre Puig i Cadafalch, Martorell i Bosch conti-
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nuaran i l’any 1926 Bosch es queixarà a Puig 
del paper de Martorell:

“(...) com es penosa la meva situació a l’Insti-
tut, convençut de que no serveixo per a res, doncs 
l’última funció que se m’havia respectat, la de per-
metrem acabar les meves excavacions, ja s’arribà a 
suprimir-la. La direcció tècnica del Servei no l’he 
tinguda mai, ni he servit mai d’orgue informatiu, 
doncs tot s’ha fet sense comptar amb mi”,12

Bosch, però, no s’aturà en els planys, sinó 
que proposà una reorganització general del 
Servei d’Investigacions Arqueològiques amb 
l’objectiu de professionalitzar la recerca i esta-
blir una xarxa de centres i activitats de caràcter 
comarcal i local, un model inspirat en el siste-
ma alemany, que serà utilitzat posteriorment 
al llarg de l’etapa de la Generalitat republicana 
i que, en certa mesura, és l’origen del sistema 
que Julio Martínez Santa Olalla utilitzarà a 
partir de l’any 1939 per bastir la Comissaria 
General d’Excavacions Arqueològiques orga-
nitzada pel govern franquista, de la qual Bosch 
definirà les característiques principals:

“(...) deuria funcionar com certs altres serveis tèc-
nics de la Mancomunitat, no sotmesos a les Seccions 
de l’Institut, sinó a comissions especials compostes 
exclusivament de tècnics, amb un membre que re-
presenti si es vol la inspecció de l’Institut i fins un 
altre per a la inspecció administrativa. En el nostre 
cas jo buscaria els arqueòlegs que pogués trobar a 
Catalunya, i els hi afegiria un membre de l’Institut 
(tècnic en Arqueologia, amb lo que està dit que no 
deuria ser altre que V.) i fins un Diputat (amb cert 
interès per l’arqueologia si pot ser). Naturalment 
indispensable que en aital comissió hi siguin també 
presents el Director del Servei i fins convenient que 
també s’hi cridés al menys amb caràcter informatiu 
el demés personal científic, en el nostre cas en Co-
lominas. Si V., em pregunta quins arqueòlegs tro-
baríem a més de V., li diria que en mossèn Gudiol i 
mossèn Serra, fins amb el Sr. Cazurro o l’Aranzadi 
es podria fer molta més feina que amb en Valls o en 
Martorell. Aital comissió permetria segurament avi-
nences i col·laboracions amb els Museus comarcals 
que avui son difícils i que ens serien molt útils. Crec 
que hem passat a Catalunya del període d’iniciació 

en que per falta d’especialistes calia acudir a reuni-
ons heterogènies d’aficionats. La dignitat superior 
d’un poble que vol i pot tenir un paper seriós en el 
món científic exigeix que totes les nostre empreses 
s’organitzin amb una complerta serietat que per pri-
mera condició demana la competència”.13

Les seves propostes no tindran resposta per 
part de Puig i Cadafalch, valedor de la forma 
d’actuar de Martorell, que clarament li conve-
nia, ja que restava protagonisme a la tasca de 
Bosch Gimpera. Val a dir que al llarg de la dèca-
da de 1920, tots dos, Puig i Bosch, van rivalitzar 
de forma conscient o inconscient als cercles de 
reunió de caràcter intel·lectual i social de la bur-
gesia barcelonina, així com en la projecció in-
ternacional de les seves feines de recerca respec-
tives. Si Puig i Cadafalch serà, pel seu càrrec a 
l’IEC, l’amfitrió a Barcelona de figures de la cul-
tura com Rubén Darío o Albert Einstein, Bosch 
formarà part del consell directiu del Conferentia 
Club, que organitzarà alguns dels actes culturals 
més rellevants a la ciutat al costat d’intel·lectuals 
com Nicolau d’Olwer i membres de l’alta socie-
tat com Isabel Llorach o el comte de Güell. En el 
camp internacional, les dissensions seran encara 
més profundes. Puig serà un investigador molt 
respectat en l’àmbit acadèmic dels estudis sobre 
el món medieval, prendrà part en un gran nom-
bre de congressos i reunions científiques al llarg 
de la dècada de 1920, i impartirà, per exemple, 
cicles de conferències a la Universitat de la Sor-
bona i en altres institucions parisenques, mentre 
que Bosch, amb un prestigi professional creixent 
fruit dels seus contactes a Alemanya, França i la 
Gran Bretanya, es convertirà progressivament 
en la figura de referència a Europa de la prehis-
tòria i l’arqueologia espanyoles i, per exemple, 
prendrà part en la comissió internacional desig-
nada per emetre un judici sobre l’autenticitat del 
jaciment de Glozel –probablement un dels casos 
amb més transcendència pública de la dècada–, 
formarà part de la comissió de commemoració 
del Museu Romà i Germànic de Frankfurt del 

12. Arxiu UB. s/t. Carta Bosch Gimpera-Valls Taberner s/d.
13. Arxiu UB. s/t. Carta Bosch Gimpera-Valls Taberner s/d.
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Meno i impulsarà la constitució dels Congres-
sos Internacionals de Ciències Prehistòriques i 
Protohistòriques (CISPP).

També va ser Bosch qui aconseguí la cele-
bració a Barcelona del IV Congrés Internacio-
nal d’Arqueologia Clàssica, que se celebrà amb 
gran èxit l’any 1929 coincidint amb l’Exposició 
Universal i que reuní per primer cop investi-
gadors de totes les potències enfrontades en la 
Gran Guerra en el marc de la Universitat de 
Barcelona. Un congrés al qual Puig i Cadafalch 
no va voler assistir al·legant que es tractava 
d’una demostració espanyolista, ja que en el 
comitè d’honor figuraven el rei Alfons XIII i 
el duc d’Alba, tot i que en les sessions es va 
reconèixer la tasca de recerca desenvolupada 
per la SHA, es visitaren diferents museus i ja-
ciments a tot Catalunya i un dels punts forts de 
la reunió va ser la visita a Empúries. Puig, per 
fer encara més ostensible el seu rebuig, sí que 
participarà en les sessions del V Congrés In-
ternacional d’Arqueologia Clàssica, que tingué 
lloc a Alger l’any següent i en el qual s’atribuí la 
representació de l’arqueologia catalana, tot i la 
participació de Bosch Gimpera i Serra Ràfols. 

Les actes de la SHA són significatives dels 
enfrontaments interns al llarg dels darrers anys 
de la dictadura, amb posicions cada cop més 
allunyades, ja que la Secció aprofundí en la de-
riva vers el predomini temàtic dels estudis so-
bre el món medieval, una posició que va influir 
en altres institucions, com ara l’Acadèmia de 
Bones Lletres, que en el concurs de monogra-
fies organitzat amb el suport de la Fundació 
Patxot escollí els treballs d’Uhla Deibel sobre 
la reina Elionor de Sicília i la vida política a la 
cort de Pere III; de Ferran Soldevila sobre la 
reina Maria, muller d’Alfons el Magnànim, i 
de Josep Maria Roca sobre la Sibil·la de For-
tià a finals del 1928. Ben al contrari, els mem-
bres de la Junta analitzaran de forma crítica 
els treballs que altres investigadors realitzaran 
sobre materials i problemàtiques de Catalunya, 
com en el cas de l’estudi que Alexandre Phila-
delpheus, director del Museu d’Olímpia, rea-
litzà sobre l’Asclepi d’Empúries, que Martorell 
i Trabal –sense cap formació en el cap de l’art 
clàssic– desqualificà indicant que es tractava 
d’una mera revisió del text de Ryss Carpenter 

publicat tres anys abans, però va ser molt pro-
bablement el fet que l’escrit arribés a través de 
Bosch Gimpera allò que més va pesar en la va-
loració. O, simplement, perquè es tractava d’un 
tema que Puig i Cadafalch considerava seu i no 
encaixava en la línia programàtica i ideològica 
que propugnava per als estudis de la SHA, com 
sí que ho serà, per exemple, el tercer volum dels 
estudis sobre sigil·lografia catalana que Sagarra 
va completar en les mateixes dates i que Puig 
definí com “un capítol més de la gran història 
del passat de Catalunya”.

Privat de recursos, i tot i que la seva feina 
fos cada cop menor, la supervivència mateixa 
del Servei d’Investigacions Arqueològiques es 
pot considerar com un èxit, ja que va permetre 
mantenir una estructura organitzativa fins a la 
caiguda de la dictadura i va servir com a nexe 
conductor en la reorganització de funcions i la 
seva posterior assimilació a la Generalitat de 
Catalunya. L’any 1930 es produí un nou tras-
llat. El SIA canvià els locals de la Sagrera per 
uns espais habilitats a la Casa de Convalescèn-
cia, al carrer del Carme, un edifici gòtic al qual 
també s’havien traslladat la seu de l’IEC i de la 
SHA, de la qual tornava a dependre pel fet de 
ser reintegrats els servis absorbits per la Dipu-
tació de Barcelona el 1925. Tot i que suposava 
una millora, la nova seu tampoc era l’adient 
per a la instal·lació de la biblioteca i les sales de 
classificació i restauració de materials. A més, 
la manca de personal auxiliar, dibuixants i 
ajudants de laboratori, així com la mínima in-
fraestructura, exemplificada en el fet de no dis-
posar ni tan sols d’una màquina d’escriure, van 
motivar un nou endarreriment en la represa 
de les tasques abruptament interrompudes set 
anys abans, uns problemes que només comen-
çaran a resoldre’s amb el trasllat definitiu, l’any 
1932, a la seu del nou Museu d’Arqueologia, 
instal·lat a l’antic pavelló de les Arts Gràfiques 
de l’Exposició Universal del 1929.

6 La represa

La caiguda política de Primo de Rivera, 
substituït pel general Dámaso Berenguer a 
principis del 1930, significà la represa de les 
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funcions per part de la SHA, que tornarà a 
controlar el SIA amb mà de ferro. Puig i Ca-
dafalch considerà arribat el moment de passar 
comptes per l’actuació dels serveis i els seus 
tècnics al llarg de la dictadura, tot oblidant 
de forma molt convenient el seu propi paper 
de suport al cop d’estat de Primo de Rivera. 
En la reunió de la Junta del 23 de maig del 
1930 es debatrà, arran d’una petició formu-
lada per la Diputació, la situació dels Serveis 
de Conservació i Catalogació de Monuments 
i d’Excavacions Arqueològiques, partint de la 
convicció que els seus membres havien actuat 
al llarg dels darrers anys amb independència 
absoluta de la SHA. Era el moment de passar 
comptes i la resposta va ser duríssima en rela-
ció amb l’actuació de Bosch i Jeroni Martorell, 
els directors respectius:

“(...) la Secció Històrico-Arqueològica de l’Ins-
titut, arran de l’experiència d’aquest darrers anys, 
que ha posat de manifest la desviació uns cops, la 
ineficàcia altres, amb que han actuat els Serveis de 
Conservació i Catalogació de Monuments i d’Exca-
vacions Arqueològiques i Prehistòriques, creu con-
venient proposar la supressió dels esmentats Serveis 
com serveis de la Diputació provincial i oferir a l’Ex-
cma. Diputació organitzar i dur a terme els treballs 
que corresponen als esmentats organismes de la for-
ma en que s’havia realitzat abans que aquests fossin 
separats del seu control”.14

Un cop represes les funcions de control del 
SIA, Puig i Cadafalch carregà durament contra 
Bosch indicant que el culpable dels seus pro-
blemes era ell i no Martorell, i considerava que 
disposava de suficient marge de maniobra com 
per intentar forçar la dimissió o el cessament 
de Bosch, dins de la seva política de control de 
la totalitat de la recerca arqueològica a Cata-
lunya amb el suport de Martorell, de la seva 
pròpia xarxa de col·laboradors territorials i 
d’aquells que poguessin treballar per al SIA i 
la SHA sense crear problemes, com Colominas 
o Serra Ràfols:

“vostè ha passat els anys de la Dictadura servint 
a l’exposició sense atendre les tasques pròpies del 
Servei (...) actua pel seu compte com si fos autònom, 
i altres és el professor de la Universitat i no el repre-
sentant de l’Institut el que assisteix a les reunions in-
ternacionals (...) desitjo que reflexioni i que canviï de 
sistema, serà aquesta i no altra la manera d’anar bé, 
de tots modos pensi que nosaltres no podem seguir 
amb aquesta forma irregular del Servei i que de no 
rectificar això, acabaríem ràpidament les nostres re-
lacions amb ell (...) si vol continuar dirigint la secció, 
cal que canviï el sistema; en primer lloc és necessari 
sotmetre’s i treballar”.15

I a l’opinió de Puig se sumaren els atacs 
de Martorell, que tornà a fer servir la tàcti-
ca d’enfrontar el director amb els seus col-
laboradors, i el va acusar també de publicar 
en alemany els resultats de les recerques paga-
des per l’Institut abans de fer-ho en català, de 
viatjar per assumptes personals a Alemanya a 
càrrec dels fons de la institució i d’oposar-se 
al nomenament de Bosch com a membre de la 
Junta de la SHA i, en conseqüència, de l’IEC. 
En aquesta oposició, Martorell comptarà amb 
el suport del seu amic Valls Taberner, amb 
la qual cosa es formarà una barrera infran-
quejable per als arguments de Bosch. Aquest, 
però, intentarà obtenir el suport de Francesc 
Cambó per suavitzar les coses, aprofitant les 
seves relacions a través de la col·laboració de 
Bosch amb la Fundació Bernat Metge i el tre-
ball de preparació de l’obra Etnologia de la pe-
nínsula Ibèrica, que Bosch realitzava gràcies 
al seu mecenatge i que seria publicada l’any 
1932. Cambó li recomanà calma i Bosch es 
dirigí a Puig per rebatre les acusacions, espe-
cialment dolgut per les de connivència amb 
la dictadura:

“novament crec haver demostrar la meva fidelitat 
al Institut en el moment d’incautarse la Diputació 
de la Dictadura del Servei. No vaig voler contestar, 
malgrat em deien que l’Institut s’avenia a la incauta-
ció, sense consultar amb V., i V., recordarà que a casa 
seva em digué que calia acceptar, doncs abans que 

14. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la SHA. Sessió de 23 de maig de 1930.
15. Arxiu IEC. Fons Bosch Gimpera. Carta Puig i Cadafalch-Bosch Gimpera de 17 d’octubre de 1931.
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tot calia salvar les institucions. El criteri de V., fou 
que es tractava d’un servei tècnic, quals funcionaris 
podien seguir sense menyspreu de la seva dignitat ni 
de la seva ideologia política, sent-ho d’una institució 
de govern”.16

La solució es resolgué en fals a causa de la 
incerta situació política. Bosch continuà al cap-
davant del Servei, però amb una posició feble 
en detriment de Martorell, que, com a secre-
tari, veié que li eren atribuïdes noves funcions, 
com ara la representació de l’IEC a la Junta 
de Museus de Barcelona. Es reprengueren els 
treballs de redacció de textos per a l’Anuari, 
la publicació de les sèries monogràfiques i la 
dinàmica de control sobre les actuacions de 
protecció del patrimoni històric i arqueològic 
que es realitzaven al territori en funció del seu 
nou paper com a receptor de les denúncies i les 
comunicacions de totes les novetats, ja fossin 
compres de materials o la necessitat de realit-
zar intervencions. Puig i Martorell continuaren 
la redacció dels fascicles de pintura romàni-
ca; la secció de Badalona-Girona de la Forma 
Imperii Romani va ser confiada a Serra Ràfols 
amb el suport de Joan Subias i Galter, als quals 
s’afegiren els mesos següents Duran i Sampere 
per encarregar-se del full referit a la ciutat de 
Barcelona i Pericot per fer el de València, men-
tre que Bosch continuà ocupant-se del fascicle 
del Corpus Vasorum Antiquorum, sempre amb 
endarreriments, que eren vistos com una man-
ca d’eficiència per part de Bosch.

El director del SIA presentarà l’agost del 
1930 una relació dels treballs que, a parer seu, 
calia realitzar, però només aconseguirà que se 
n’acusi la recepció, ja que no es tractava de la 
petició d’un nou programa d’intervencions 
pel fet de ser les directrius marcades per Puig 
i Martorell. Per contra, la Junta sol·licitarà l’in-
ventari complet de les activitats i del material 
disponible per tal d’analitzar les variacions 
d’ençà el 1923, una auditoria en tota regla o, si 
es prefereix, un clar expedient de depuració de 

responsabilitats, demanant de forma reiterada 
noves dades al Servei de Monuments i molt es-
pecialment al d’Excavacions. Bosch exposarà 
de nou l’estat de les activitats del Servei a Puig 
a finals del mes de novembre, però aquest no 
els detallarà a la Junta, com sí que ho farà amb 
els informes de Serra Ràfols, repetint així l’an-
tic tractament donat a Colominas. Gairebé un 
any després de la caiguda de la dictadura i de la 
recuperació plena de les funcions del SIA, sota 
control de la SHA, Bosch emetrà el seu primer 
informe a la Junta sobre l’estat dels treballs en 
curs i la programació de les intervencions, un 
document que resumeix perfectament els pro-
blemes de gestió que s’arrossegaven:

“dona compte de l’estat dels treballs i dels que 
sembla més urgent continuar o iniciar. Actualment 
s’està procedint a la restauració del material proce-
dent de les excavacions de Rubí. Com treballs a pros-
seguir o iniciar es compten les excavacions de Puig 
Castellar respecte de les que el Sr. Segarra indica la 
conveniència d’estendre l’exploració a la nomenada 
Torre dels Frares a on han aparegut ossos i cap a la 
zona de Montcada i Reixach on sembla que també 
s’han fet algunes troballes. Indica el Sr. Segarra que 
resoltes totes les dificultats anteriors es podria pro-
cedir ara a la donació del poblat a l’Institut com ja va 
oferir anteriorment. S’acorda procedir a la redacció 
de l’escriptura (...) altres estudis del Servei serien: la 
necròpolis de Sabadell, la de Llardecans -probable-
ment hallstàttica-, la conducció d’aigües romana de 
Calella, els nous dolmens de l’Empordà i l’identificat 
prop de Ripoll, una cova a la Cerdanya, un sepulcre 
a Santa Cristina d’Aro del tipus del de Vilanova i les 
restes existents a Tivissa i Capçanes”.17

És significatiu que siguin els membres de 
la Junta els que continuïn opinant de les ca-
racterístiques de les intervencions i que no es 
realitzi cap menció a la recuperació dels dos 
projectes d’intervenció més amplis que havia 
dirigit l’IEC: les excavacions a les Balears i al 
Baix Aragó. Probablement, la decisió de no 
incloure aquestes dues àrees en els projectes 
immediats es degué a la voluntat de restringir 
i controlar encara més els treballs del Servei 

16. Arxiu IEC. Fons Bosch Gimpera carta Bosch Gimpera-Puig i Cadafalch de 3 de novembre de 1931.
17. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la SHA. Sessió de 2 de gener de 1931.
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d’Excavacions i de centrar els esforços en les 
actuacions que permetessin un rèdit polític 
més gran pel fet de demostrar la dedicació 
de l’IEC als treballs d’urgència en el territori. 
També va tenir importància la idea de Puig de 
potenciar els estudis sobre arquitectura roma-
na com una àrea temàtica vinculada amb els 
seus propis treballs d’arquitectura medieval, 
que continuarà impulsant amb visites d’estudi 
i intervencions arqueològiques a Sant Ponç de 
Corbera, Sant Sadurní de Tavèrnoles, Breda o 
Santa Maria de Riquer, comptant sempre amb 
la col·laboració de Jeroni Martorell i del Servei 
de Monuments per a la direcció de camp dels 
treballs.

La proclamació de la República després de 
les eleccions del 12 d’abril del 1931 i la consti-
tució de la Generalitat de Catalunya no suposà 
cap canvi immediat en les directrius ni en l’ac-
tuació de la SHA, tot i que després de la caigu-
da de la monarquia es reproduïren les crítiques 
a la Lliga com a partit i a Puig personalment 
pel seu suport inicial a la dictadura de Primo 
de Rivera. Puig serà rebut per Francesc Macià, 
que li transmetrà el seu suport i el seu reconei-
xement per la tasca realitzada per l’IEC, una 
institució que definirà com a essencial en el 
quadre general de la cultura catalana. La SHA 
continuarà, doncs, fent les seves funcions sota 
el control de Puig i Martorell i el president in-
crementarà tant la seva presència internacional 
com el caràcter personalista de la seva gestió, 
que sabé deslligar de la seva condició política 
de dirigent de la Lliga. Serra Ràfols va ser as-
cendit a subdirector del SIA en una maniobra 
dels responsables de la SHA per disposar de 
dues persones per controlar l’activitat del Ser-
vei, tot i que el nomenament de Bosch com a 
degà de la Facultat de Filosofia i Lletres de la 
Universitat de Barcelona farà més difícil la seva 
dedicació a les tasques de recerca, per la qual 
cosa passarà a ser Serra Ràfols qui prengui el 
relleu en les tasques d’informar la Junta.

La importància que la Generalitat de Ca-
talunya conferirà a la definició de la identitat 
nacional de Catalunya motivarà que la SHA 
centri les seves actuacions en la catalogació 
del patrimoni documental, un projecte iniciat 
en etapes anteriors però que ara prendrà una 

importància decisiva a causa de l’interès per 
potenciar el coneixement del patrimoni ar-
tístic, així com de la necessitat de protegir-lo, 
en aplicació de les noves directrius establertes 
pel Ministeri d’Instrucció Pública i Belles Arts 
amb la finalitat d’impedir el saqueig d’obres 
d’art que s’havia produït, aprofitant la passivi-
tat de les administracions, al llarg del primer 
quart del segle xx. Una de les primeres mesu-
res preses de comú acord entre la Generalitat i 
la SHA serà la confecció d’un inventari artístic 
de Catalunya, una tasca que s’encomanarà a 
Joan Noguera amb el suport de Joan Subías i 
Galter. En tot cas, l’element més destacat en les 
actuacions del SIA al llarg dels primers anys 
de l’etapa republicana serà, sens dubte, la pro-
fessionalització que Bosch reclamava de feia 
temps. Es recordarà a les associacions priva-
des que volien vincular les seves tasques a la 
SHA que els treballs de camp només podien 
ser duts a terme pels tècnics del SIA; s’ampliarà 
el ventall de col·laboracions amb persones ca-
pacitades per realitzar una recerca de qualitat, 
com en els casos de mossèn Vives i mossèn 
Serra Vilaró per a l’estudi de les inscripcions i 
la topografia de la necròpoli paleocristiana de 
Tarragona; es concediran beques o pensions 
d’ampliació d’estudis a joves investigadors, i 
s’assumiran projectes encarregats per altres 
institucions, com ara la redacció d’una obra 
sobre la catedral de Tarragona a petició de la 
Generalitat de Catalunya. Hi haurà també un 
canvi essencial en el marc d’actuació del SIA i 
la SHA i se suprimiran les intervencions fora 
del territori de Catalunya, cosa que suposarà la 
suspensió definitiva dels treballs a les Balears 
i el Baix Aragó, tenint en compte la situació 
política, que aconsellava no desplaçar les acti-
vitats de l’IEC a altres àrees de l’Estat.

L’element més significatiu de l’etapa repu-
blicana seran els treballs per regular amb di-
verses lleis tota l’activitat de protecció i recerca 
en els camps del patrimoni històric i artístic. 
Al costat de la Constitució Espanyola del 1931, 
cal indicar com a norma bàsica l’Estatut d’Au-
tonomia de Catalunya del 1932, que derivarà 
en agres disputes en el si de la comissió mix-
ta de traspassos per acordar les transferències 
de béns mobles i immobles, unes disputes que 
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acabaran en acords al llarg del 1933, però que 
entraran en regressió després de les eleccions a 
les Corts del 1933 i el 1934 i el canvi en la situ-
ació política a Madrid respecte de l’autonomia 
catalana un cop finalitzat el bienni azañista. 
El 14 de desembre del 1933 es constituirà el 
Consell de Cultura de la Generalitat, el 28 de 
març del 1934 s’aprovarà la Llei del servei de 
biblioteques, arxius, museus i patrimoni his-
tòric, artístic i científic de Catalunya i el 26 de 
juny del mateix any es promulgarà la Llei de 
conservació del patrimoni històric, artístic i ci-
entífic de Catalunya, que coincidirà en el temps 
amb els acords finals amb el Govern de l’Estat 
pels traspassos de competències, assolits el 29 
de juny, tot i que sense definir-ne la quantia 
del finançament, que quedarà en suspens al 
llarg del període 1934-1936. Catalunya tindrà, 
doncs, les competències, però no els recursos 
necessaris per desenvolupar-les. Tot el procés 
legislatiu es veurà interromput com a conse-
qüència dels Fets d’Octubre i la Llei del 1934 
no es podrà desenvolupar fins al juny del 1936, 
just a temps per fer-la servir com a base de les 
tasques de protecció motivades per l’esclat de 
la Guerra Civil.

El 17 de febrer del 1932, Bosch realitzarà un 
extens informe a la Junta de la SHA, en què 
presentarà un llistat de jaciments arqueològics 
per als quals havia sol·licitat una protecció pre-
ventiva a la Comissió d’Urbanització de la Ge-
neralitat dins dels treballs vinculats a la divisió 
territorial de Catalunya, un llistat que no havia 
comunicat prèviament a Puig i Cadafalch i que 
constitueix la base de les decisions preses entre 
els anys 1936 i 1938 per protegir el tresor ar-
queològic català. En el llistat figuraven els jaci-
ments paleolítics de Cova de Serinyà, Cova de 
Can Sant Vicens (Sant Julià de Ramis), Cau de 
les Goges (Sant Julià), Cova de les Goges (Sant 
Julià), el Capelló i altres estacions paleolítiques 
(Capellades) i els abrics amb representacions 
d’art rupestre de Font Vilella (Tivissa), la Cova 
del Recó d’en Perdigó i altres jaciments amb 
mostres d’art rupestre (Vandellòs), així com 
les pintures rupestres de Cogul. Del període 
neolític-eneolític s’hi van incloure la Cova de 
l’Aumediella (Benifallet), la Cova de Janet (Ti-
vissa), les coves de la muntanya d’Escornalbou, 

la Cova Fonda (Salamó), les Esquerdes de les 
Roques del Bany (Torrelles de Foix), la Cova 
de l’Or (Santa Creu d’Olorde), les coves Gran i 
Freda (Montserrat), la Cova de Joan d’Os (Tar-
tareu), la Cova del Foric (Os de Balaguer), la 
Cova del Tabac (Camarassa), la Cova Negra 
(Tragó de Noguera), les coves Negra i Colome-
ra de Montrebei (Corçà), la Cova de les Llenes 
(Serinyà), la Cova de la Fou (Bor de Cerdanya), 
la Cova de Llorà (Llorà), les coves del massís 
del Montgrí i els monuments megalítics prin-
cipals coneguts. Reclamava envers tots aquests 
la necessitat de procedir a l’establiment de me-
sures de protecció a causa de la facilitat d’accés, 
i esmentava en especial els megàlits de Cabana 
(Espolla), Arqueta, Barranc i la Font del Roure, 
Gutina i Arreganyats (Sant Climent Sescebes), 
la Cova d’en Daina (Romanyà de la Selva), la 
galeria coberta de Santa Cristina d’Aro, Puig 
ses Lloses (Folgueroles), Puig ses Pedres (Santa 
Maria de Corcó) i la Cova del Moro (Llanera). 
Es demanava també la protecció dels poblats 
ibèrics de Puig Castellar (Santa Coloma de 
Gramanet), Burriac (Cabrera de Matarò), Alfar, 
Cèllecs, Castellruf, Tossal de les Tenalles (Sida-
mon), Serra de l’Espasa (Capçanes), la Gessera 
(Casserres), Castellet de Banyoles (Tivissa), la 
Plana Basarda (Solins de la Vall d’Aro) i Puig 
de Sant Andreu (Ullastret). El document pre-
sentava també novetats importants en el marc 
de l’arqueologia urbana, ja que afectava els 
monuments, els recintes i les superfícies més 
difícils de protegir a causa de la continuïtat de 
l’ocupació humana i l’activitat que s’hi desen-
volupava, i citava com a jaciments essencials la 
Neapolis i la Palaia Polis d’Empúries, per a les 
quals se suggeria que s’establís un àrea de pro-
tecció al seu voltant d’entre quinze i vint quilò-
metres per prevenir la possible identificació de 
nous jaciments vinculats amb la colònia grega 
o la ciutat romana; el barri de Ciutat Vella de 
Barcelona corresponent a l’extensió de l’antiga 
Barcino; l’acròpoli de Tarragona, la totalitat de 
la ciutat nova i una àrea de vint quilòmetres 
de radi en què quedessin compresos els con-
junts de Centelles, Torre dels Escipions, Arc de 
Berà i l’aqüeducte de les Farreres; el conjunt de 
Sant Miquel d’Olèrdola; el sector del barri de 
la Força Vella a Girona i un radi d’uns quants 
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centenars de metres al seu voltant; la Torre del 
Breny i zones limítrofes a Manresa; l’aqüeducte 
romà de Pineda i l’aqüeducte dels Arquets, i 
zones limítrofes a Sant Jaume dels Domenys-el 
Vendrell.

Es tractà, sens dubte, de la major proposta 
de protecció del patrimoni arqueològic de-
senvolupada fins al moment a Espanya amb 
indicació de jaciments coneguts i excavats i, 
especialment, de zones de reserva científica. 
Aquesta intervenció mostra clarament com, 
tot i haver estat ratificat Puig i Cadafalch, la 
posició de Bosch era molt més sòlida, ja que 
comptava amb el suport i l’amistat del con-
seller de Cultura de la Generalitat, Bonaven-
tura Gassol. Per la seva banda, Puig, com un 
dels dirigents més significats de la Lliga, era 
contestat dins de la nova situació social, fins a 
l’extrem que en les eleccions al Parlament de 
Catalunya de novembre del 1932 no aconse-
guirà ser escollit, una derrota que s’afegia a la 
tebior amb què la SHA es posicionà al llarg de 
les negociacions de l’Estatut de Catalunya, ja 
que preferia esperar a conèixer-ne el contingut 
abans que realitzar reclamacions al Ministeri. 
El resultat d’aquest canvi de papers, que tindrà 
la seva màxima expressió en el suport de Gas-
sol a Bosch en el projecte de creació del Museu 
d’Arqueologia, es traduirà en un major poder 
executiu de Bosch per dirigir el SIA, no només 
pel que feia a la definició dels criteris d’execu-
ció de les intervencions, sinó també al control 
pressupostari, atès que Serra Ràfols controlava 
ara el contingut dels textos que sobre prehistò-
ria i arqueologia s’havien d’incloure a l’Anuari, 
una tasca que fins al moment era en mans de 
Puig i Martorell. Bosch passarà a ser des de 
principis del 1932 un participant assidu en les 
reunions de la Junta i assolirà en poc temps un 
protagonisme que fins al moment semblava re-
servat a Puig. Els temes tractats indiquen que, 
si bé es mantingué una forta dedicació a l’es-
tudi de l’edat mitjana, ja que Puig continuarà 
sent un referent internacional en aquest camp, 
es dedicarà molt més temps a tractar temes de 
prehistòria i arqueologia.

L’augment de les intervencions arqueològi-
ques que dirigia el SIA i la seva repercussió 
popular feren decidir Puig a reprendre els tre-

balls a Empúries, ja que, tot i que ningú havia 
qüestionat la seva posició com a director de 
l’excavació, resultava incomprensible la para-
lització i la manca de notícies del jaciment més 
important de Catalunya. Amb l’ajut de Gandia, 
aconseguirà reorganitzar les excavacions i pre-
parar un pla d’intervencions l’estiu del 1932. 
L’actitud de Puig facilità l’enteniment amb la 
Generalitat, i especialment amb el Consell de 
Cultura. Uns dels elements clau d’aquest ente-
niment serà la coordinació dels informes sobre 
els treballs de conservació i restauració que es 
feien al monestir de Sant Pere de Rodes i el 
suport del Consell a l’inventari de monuments 
que realitzava Noguera per la necessitat de fi-
xar la relació de jaciments que calia preservar 
en el marc de les noves competències estatu-
tàries.

Els elements principals de la gestió passa-
ran a ser ara no només la internacionalització 
dels resultats de les investigacions del SIA i la 
SHA, que continuaven sent bàsicament pro-
jectes relacionats amb la Catalunya medieval, 
sinó també la potenciació de les polítiques de 
protecció, que es veuran afectades per proble-
mes pressupostaris derivats de les consignaci-
ons econòmiques per part de la Generalitat, 
un aspecte que motivarà un retard en les ac-
tuacions, ja que molt sovint la comptabilitat 
de la Secció i dels Serveis era negativa. Tot i 
això, les mostres d’inestabilitat política faran 
que Puig intenti imposar de nou els seus cri-
teris preferencials al SIA a finals del 1933, un 
nou enfrontament que es veurà agreujat arran 
de l’elecció de Bosch com a rector de la Uni-
versitat de Barcelona el 13 de desembre. Tot i 
ser director del SIA i participant habitual en 
les sessions de la SHA, les actes de la Junta no 
reflecteixen cap mena de felicitació a Bosch per 
la seva elecció. Puig continuava mantenint la 
seva fèrria oposició a una universitat que con-
siderava, tot i l’autonomia, com una represen-
tació del poder de l’Estat a Catalunya oposat 
als estudis universitaris catalans. Continuava 
també considerant Bosch com un oponent en 
la gestió de l’arqueologia catalana i un subor-
dinat recalcitrant a les seves opinions i a les 
de Martorell, i veure’l en un càrrec de màxim 
prestigi amb influència en la política cultural 
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catalana seria sens dubte un fet difícil de pair. 
Existia també una tercera raó.

El 27 de novembre, el conseller primer de 
la Generalitat, Miquel Santaló i Parvorell, per 
indicació de Gassol, remeté a Puig i Cadafalch 
un ofici en què li recordava que, en aplicació 
de l’Estatut d’Autonomia del 1932, segons els 
qual s’havien de traspassar a la Generalitat les 
competències sobre catalogació, conservació, 
defensa i millora del patrimoni històric, pa-
leontològic, arqueològic, científic, bibliogràfic 
i documental, la Generalitat, per tal de fer-se 
càrrec de les funcions esmentades, que fins 
llavors havien demostrat una “manca d’orga-
nització”, havia d’organitzar la forma de desen-
volupar les funcions. Dit d’una altra manera, 
es volien retirar els poders executius a l’IEC i 
a la SHA:

“la ponència d’Arxius, Biblioteques i Belles Arts 
del Consell de Cultura queda encarregada, per de-
legació, d’estudiar la gestió i el tràmit del traspàs 
de funcions i serveis referents a la catalogació, de-
fensa, conservació i millora del patrimoni històric, 
paleontològic, arqueològic, científic, bibliogràfic i 
documental fins que el traspàs d’aquestes funcions 
i serveis hagi passat completament a la Generalitat 
de Catalunya (...) mentre no s’hagin creat els orga-
nismes definitius que els han de regular, la Ponèn-
cia d’Arxius, Biblioteques i Belles Arts del Consell 
de Cultura, queda encarregada del funcionament 
normal de tots els Arxius, Museus, Excavacions, 
Conservació i Restauració de Monuments i defensa 
del Patrimoni Artístic que actualment posseeix la 
Generalitat de Catalunya i de tots aquells del mateix 
tipus que li siguin traspassats per l’Estat”.18

Tenint en compte l’estreta relació entre 
Bosch i Gassol, és evident que el contingut del 
comunicat de Santaló va ser vist per la Junta 
com el resultat d’una maniobra del director del 
SIA, el qual, d’altra banda, comptava també 
amb el màxim suport de Gassol en el projecte 
d’instal·lació del nou Museu d’Arqueologia. La 
SHA acceptarà col·laborar amb la Generalitat 
seguint les directrius del Consell de Cultura, 
però ja a principis del 1934 intentarà, aprofitant 
precisament les subvencions concedides per la 

Generalitat, mantenir un programa propi d’ac-
tuacions en el camp de la recerca arqueològica, 
i molt especialment en el de la catalogació i la 
conservació de monuments. Però fins i tot amb 
aquestes mesures, la SHA no podia obviar el 
que cada cop era més evident: la pèrdua de la 
direcció de les actuacions relacionades amb el 
patrimoni històric i arqueològic a Catalunya. 
Les informacions sobre nous jaciments ar-
queològics, que abans arribaven directament 
a la SHA, ara eren comunicades pel Consell 
de Cultura. En el camp del patrimoni, l’IEC 
passava a ser un referent més, però ja no l’únic, 
entre les institucions culturals de Catalunya al 
costat de les acadèmies, la Universitat i la Bi-
blioteca de Catalunya entre altres, i Martorell, 
representant de l’IEC al Consell, a penes va 
poder mantenir alguns encàrrecs a partir de 
principis del 1934. 

7 La crisi d’octubre del 1934  
i el paper de la SHA

Per suavitzar les tensions, i també com a reco-
neixement de la tasca feta per la SHA i l’IEC, 
el 3 de maig del 1934 Puig i Cadafalch va ser 
nomenat doctor honoris causa per la Univer-
sitat Autònoma, al costat de Jaume Massó i 
Torrents, Louis Siret i Eric Fincke, una decisió 
presa a instàncies de Bosch, relacionat amb els 
quatre guardonats. Però la situació no canvi-
arà i la Junta continuarà amb la seva línia de 
treball amb una influència cada cop més gran 
de Martorell en la presa de decisions. La in-
surrecció de la Generalitat contra el Govern de 
l’Estat el 6 d’octubre influirà en les actuacions 
de la SHA i del SIA. No es produirà cap reacció 
institucional per part de la Junta, ja fos perquè 
els seus membres mostraven a títol personal 
una certa simpatia pel restabliment de l’ordre 
constitucional, atès que la insurrecció s’havia 
concretat en algunes poblacions amb enfron-
taments armats i la crema d’edificis religiosos, 
uns actes molt allunyats del pensament dels 

18. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la SHA. Sessió de 6 de desembre de 1933.
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membres de la SHA, o bé perquè consideraven 
més efectiu per al manteniment de la cultura 
catalana –vist el precedent de Primo de Rive-
ra– mantenir-se’n al marge. No obstant les di-
ferències personals, Puig i Cadafalch serà una 
de les persones que més fils mogui per aconse-
guir l’alliberament de Bosch i Pompeu Fabra, 
detinguts pels seus càrrecs de rector i president 
del patronat de la Universitat, tot i que en el 
moment de ser excarcerats la Junta es referirà 
a ells com a “membre de l’Institut” i “director 
d’un dels nostres serveis” respectivament, per 
deixar molt clar que la situació havia canviat 
de nou.

La SHA desenvoluparà una activitat predo-
minant en el camp de la recerca arqueològica 
entre el gener del 1935 i les eleccions de febrer 
del 1936, amb noves actuacions, com en el cas 
de les excavacions a Badalona, que només es 
veuran endarrerides per la manca de disponi-
bilitat econòmica, donat que en aquest període 
les despeses executades i les compromeses en 
ferm depassaren amb escreix els ingressos tant 
en el cas de la SHA com del SIA, cosa que va 
comportar una certa paràlisi cap a finals d’any. 
La manca d’activitat influirà en el deteriora-
ment de les relacions entre els membres de la 
Junta i els responsables dels Serveis d’Excava-
cions i Monuments, que seran amonestats a 
mitjan maig del 1935 per indicació de Puig i 
Cadafalch, que es trobava en una posició de 
força després d’haver estat escollit membre de 
la Junta de Museus i haver aconseguit establir 
una estreta relació amb el conseller de Cultura 
de la Generalitat intervinguda Lluís Duran i 
Ventosa, nomenat en el segon govern de Joan 
Pich i Pon i que, com ell, era membre de la Lli-
ga. Una concomitància ideològica que facilita-
rà la millora de les condicions econòmiques de 
la SHA i del SIA, cosa que permeté la represa 
d’algunes activitats, de nou especialment les 
vinculades amb el món medieval, i els viat-
ges de representació dels principals membres 
de la Junta, no només Puig, sinó també Valls 
Taberner, Josep Millás Vallicrosa i Manuel de 
Montoliu.

Puig també tornarà a agafar les regnes de les 
inspeccions de jaciments arqueològics, especi-
alment en el cas dels treballs que es realitzaven 

en diferents jaciments de la ciutat de Girona. 
Dit d’una altra manera, tot i que el Servei d’Ex-
cavacions estava integrat per investigadors de 
la qualificació de Bosch, Colominas i Serra 
Ràfols, era Puig, mancat de qualsevol forma-
ció arqueològica de base, qui en darrer terme 
prenia les decisions tècniques en relació amb 
els treballs d’excavació, en una clara mostra de 
la seva opinió envers els tècnics. Puig es con-
siderava l’únic artífex de l’arqueologia a Cata-
lunya, el millor coneixedor del passat del país i 
el dipositari d’uns valors intangibles en relació 
amb la protecció del patrimoni, que havia re-
presentat al llarg de l’etapa de la Mancomuni-
tat i que creia que encara representava amb la 
República, i més quan arran dels Fets d’Octu-
bre la Generalitat estava regida per persones 
afins ideològicament, com demostrarà al llarg 
del seu parlament en l’acte d’inauguració del 
nou Museu d’Arqueologia el 3 de novembre del 
1935, en què Puig realitzarà una intervenció 
esmentant com a investigadors principals en 
el camp de la recerca arqueològica a ell mateix, 
Martorell, Duran i Sanpere i Norbert Font i 
Sagué, sense fer cap referència als investigadors 
del SIA i al director mateix del nou museu, 
Bosch Gimpera (fig. 8).

Quatre dies abans de l’acte, el 31 d’octubre 
va traspassar Francesc Martorell i Trabal a 
conseqüència d’una angina de pit. La vacant a 
la Junta va ser ocupada per Valls Taberner, pro-
per a les idees de Puig i del mateix Martorell, 
sense cap mena de discussió, i es va relegar un 
cop més Bosch, rector de la Universitat i, sense 
cap mena de dubte, la figura científica amb més 
projecció internacional de Catalunya i tal vega-
da d’Espanya. La guàrdia coriàcia d’unes certes 
idees de catalanisme li barrà de nou el pas, tot 
i ser nomenat poc després membre adjunt (no 
numerari) de la SHA, una distinció que Bosch 
acceptà amb una gran dosi de sornegueria.

Puig continuà maniobrant per consolidar el 
seu poder i el 20 de gener del 1936, el president 
de la Generalitat intervinguda, Fèlix Escalas i 
Chamení aprovà, a proposta de Duran i Ven-
tosa, un decret de reorganització dels Serveis 
de Belles Arts, Conservació de Monuments, 
Arxius i Biblioteques, que havien estat atri-
buïts a la Generalitat per disposició de 30 de 
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novembre de 1933, confirmats per traspassos 
efectius el 5 d’octubre del 1935 i subjectes a la 
Llei del Parlament de Catalunya de 28 de març 
de 1934. El contingut del text pretenia buidar 
de competències la Generalitat per traspassar 
les funcions a les entitats que ja les exercien 
abans de la proclamació de la República. Un 
text que, en el cas de la recerca i la difusió en 
el camp de l’arqueologia, indicava:

“el Patronat del Museu Arqueològic, avui indepen-
dent de la Junta de Museus, pot ser considerat també 
una creació d’aquesta Junta i un dels seus títols a tenir 
en compte. Acredita la seva competència el Museu 
Arqueològic, en part obert al públic (...) en ordre als 

Serveis d’Excavacions i Catalogació i Conservació de 
Monuments, no és possible passar per alt l’actuació 
del Institut d’Estudis Catalans, que des de la seva fun-
dació ha estat l’iniciador de les investigacions prehis-
tòriques i arqueològiques, i se ha senyalat com pròpia 
la missió de la defensa del nostre Patrimoni Artístic, 
que ha inventariat i estudiat, i ha preservat de la ru-
ïna amb diverses obres de restauració. A la vegada 
ha estat l’organisme iniciador i executor de totes les 
decisions de les nostres Corporacions Públiques en 
aquesta classe de Serveis”.19

Un suport total i explícit a la tasca de Puig 
i Cadafalch, que es concretarà en l’articulat:

“les mateixes funcions de la Secció de Museus, 
pel que es refereix als Museus arqueològics, es con-

Figura 8. 3 de novembre del 1935. Visita inaugural de les noves instal·lacions del Museu d’Arqueologia.  
La distribució dels assistents emmarcats per les columnes del temple romà de Barcelona és molt significativa. 
A l’esquerra, Josep Colominas i Bosch Gimpera; a la dreta, entre altres, Alberto del Castillo i Julio Martínez 
Santa-Olalla, i al centre, Josep Puig i Cadafalch
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19. BOGC, núm. 28 de 28 de gener de 1936, p. 803-805.
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fiaran al patronat del Museu Arqueològic de Bar-
celona, el qual, a demés de regir el funcionament 
del Museu Arqueològic de Barcelona, tindrà al seu 
càrrec l’organització, la inspecció i el control dels 
Museus Arqueològics (prehistòria i arqueologia 
fins el període visigòtic inclòs), de Catalunya (...) 
el Patronat del Museu Arqueològic tindrà també al 
seu càrrec la inspecció tècnica, la conservació i la 
defensa dels materials mobles d’interès arqueològic 
que no siguin posat sota el control d’altres seccions 
(...) la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans, continuarà exercint, com fins 
ara, les funcions de conservació de Monuments i 
Excavacions, de la manera com s’especifica en els 
articles 10 i 11 de la Llei de defensa del Patrimoni 
de 3 de juliol de 1934”.20

Dit d’una altra manera, Puig i Cadafalch 
assumia el control del Museu d’Arqueologia 
i la SHA rebia el control de la programació, 
l’execució i la supervisió de qualsevol interven-
ció arqueològica a Catalunya, unes funcions 
obtingudes gràcies a la connivència ideològi-
ca. Un decret que causà satisfacció en la Junta 
de la SHA, que ràpidament encarregà a Jeroni 
Martorell un informe sobre les característiques 
i les funcions dels Serveis d’Excavacions i Mo-
numents. Però la situació política canvià un 
cop més i els resultats de les eleccions del 16 de 
febrer, que culminaren a Catalunya amb una 
àmplia victòria del Front Popular i la desfeta 
del Front d’Ordre, en que s’integrà la Lliga, 
significà la reposició del govern de la Genera-
litat detingut l’octubre del 1934. Puig intentarà 
seguir amb les funcions que s’havia fet atribuir, 
però Bosch se’n distancià ostensiblement i diri-
gí el SIA sense comptar amb la SHA. Tenia un 
coneixement detallat del que havia de succeir.

8	 Cap	a	la	fi.	Primavera	del	1936

El 2 de juny, la Generalitat va prendre la decisió 
de revocar el decret de 20 de gener i desenvo-
lupar el reglament de la Llei de 1934:

“les funcions atribuïdes fins ara a la Ponència 
d’Arxius, Biblioteques i belles Arts del Consell de 
Cultura passen a les Seccions de Biblioteques al front 
de la qual està el Sr. Jordi Rubio; Arxius documen-
tals, cap de la Secció el Sr. Agustí Duran; Museus 
amb el Sr. Joaquim Folch i Torres al capdavant; de 
Monuments dirigida pel Sr. Jeroni Martorell i Ex-
cavacions pel Sr. Bosch Gimpera; aquestes seccions 
exerciran les funcions a través de la Comissió de 
Serveis formada pels cinc caps de Secció més dos 
vocals membres del Consell de Cultura presidida 
pel Conseller de Cultura”.21

Un cop definitiu, sens dubte, fins al punt que 
a mitjan juny Puig sol·licitarà als membres de 
la Junta el seu parer sobre la forma en què s’ha-
via de fer la “liquidació”. Va proposar retornar 
a la Generalitat el personal i les consignacions 
del Serveis i mantenir el material i els arxius, 
o bé lliurar-los en dipòsit a la Generalitat. Ge-
nerós en la victòria, Bosch indicà que l’Institut 
podria suggerir projectes a realitzar, publicar 
els resultats de les excavacions i, fins i tot, dur 
a terme tasques d’inspecció. Els acords pren-
gueren forma definitiva el 7 de juliol:

“el personal del Servei d’Excavacions passa a 
formar part de la Secció de la Generalitat. El mate-
rial arqueològic obtingut durant el temps en que el 
Servei ha funcionat depenent de l’Institut, així com 
el seu arxiu de documents fotogràfics, clixés, etc., si-
tuat ja en dipòsit en el Museu d’Arqueologia seguirà 
sent propietat de l’Institut i dipositat per aquest en el 
domicili del Servei, en el Museu. L’Institut informa-
rà i assessorarà a la Comissió del Patrimoni Històric, 
Artístic i Científic, tindrà el dret a la inspecció cien-
tífica i a suggerir l’iniciativa d’excavacions per con-
tribuir a la investigació sistemàtica de l’arqueologia a 
Catalunya. Es confiaran a l’Institut les publicacions 
monogràfiques i de caràcter científic del Servei, i el 
Servei entregarà els manuscrits i els elements gràfics 
per mantenir al corrent la Crònica del moviment ar-
queològic que publica l’Institut. L’Institut presentarà 
a la Generalitat la liquidació del romanent o dèficit 
fins al final del primer semestre de 1936 en que el 
Servei passà a la Generalitat”.22

Però ja res seria igual. Només dotze dies des-
près, començarà la Guerra Civil a Catalunya. 

20. BOGC, núm. 28 de 28 de gener de 1936, p. 803-805.
21. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la SHA. Sessió de 9 de juny de 1936.
22. Arxiu IEC. Actes de la Junta de la SHA. Sessió de 7 de juliol de 1936.
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  Introducció:  
context geològic i històric

Fa uns 300 milions d’anys, a finals del període 
carbonífer, els grans boscos tropicals d’Europa 
i d’Amèrica del Nord van començar a desapa-
rèixer i van continuar fent-ho durant el perí-
ode permià. Aquest canvi en l’ecosistema va 
provocar la desaparició de la majoria de grups 
d’amfibis i formes pròximes, dominants en els 
ecosistemes. Durant el permià, fa entre 300 i 
252 milions d’anys aproximadament, els rèp-
tils basals van radiar i van dominar el medi 
continental. Aquests nous ecosistemes van ser 
complexos, especialment a finals del període, 
però ràpidament van desaparèixer amb l’extin-
ció massiva de finals del permià. Aquest esde-
veniment va ésser la major extinció en massa 
de tots els temps, causant de la desaparició del 
90% de les espècies, amb un percentatge lleu-
gerament superior al medi marí que al medi 
continental. Aquest elevat percentatge de de-

saparició contrasta amb l’extinció de finals del 
cretaci (extinció dels dinosaures), en què va so-
breviure el 50% de les espècies. Més important 
encara, aquest fet va implicar que els funda-
dors disponibles per recuperar els ecosistemes 
després d’aquesta biocrisi fossin molt menys 
diversos i que molts grups d’animals i plantes 
desapareguessin per sempre. Les causes de l’ex-
tinció de finals del permià encara es debaten, 
amb dues hipòtesis fonamentals: un impacte de 
meteorit, una crisi ambiental deguda a la gran 
activitat volcànica que es va produir o ambdu-
es hipòtesis conjuntes (Benton, 2008).

A principis del triàsic, un període comprès 
aproximadament entre els 250 i els 200 mi-
lions d’anys, el món estava poc habitat, amb 
una multitud de nínxols ecològics vacants i 
poques espècies per ocupar-los. De fet, la gran 
biocrisi de finals del permià i la seva posterior 
recuperació van provocar que un gran nom-
bre de grups d’espècies que fins aleshores eren 
poc dominants a l’ecosistema poguessin radiar 

Exploracions recents de jaciments permotriàsics 
de Catalunya i presentació de la carta 
paleontològica dels períodes permià i triàsic
Josep Fortuny,* Eudald Mujal** i Albert Vidal***  

    *  Institut Català de Paleontologia M. Crusafont.
  **  Departament de Geologia, Universitat Autònoma de Barcelona.
***  Servei d’Arqueologia i Paleontologia. Departament de Cultura.
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i ocupar nínxols ecològics nous. Aquest fet va 
provocar que una part important dels llinatges, 
dels quals tenim representació avui dia, fessin 
la seva primera aparició o iniciessin la seva 
radiació durant el triàsic (Ezcurra, 2010). Tot 
plegat va provocar que els supervivents de l’ex-
tinció de finals del permià reconquerissin els 
medis marins i continentals, però van ser ne-
cessaris diversos milions d’anys per reconstru-
ir els ecosistemes, ja que la recuperació va ser 
lenta. Desprès de l’extinció en massa, un grup 
de sinàpsids (el grup que va acabar donant lloc 
al nostre propi, els mamífers) va radiar i els 
eucinodonts van assumir un paper important 
en els ecosistemes terrestres, juntament amb 
un grup de rèptils anomenats arcosauromorfs. 
Aquest darrer grup va tenir un paper cabdal 
per a la història del planeta i avui dia perdu-
ren dos grups importants d’arcosauromorfs: els 
cocodrils i els ocells. Els arcosauromorfs van 
radiar durant el triàsic inferior i mitjà i cap a fi-
nals del triàsic un altre grup d’arcosauromorfs 
va començar el seu regnat: els dinosaures, que 
van dominar els ecosistemes terrestres fins a 
finals del cretaci.

El registre fòssil de faunes de vertebrats de 
finals del permià i del triàsic és ben conegut a 
la plataforma russa i a Sud-àfrica, mentre que 
a Europa el registre fòssil és dispar. Si bé exis-
teixen abundants jaciments del permià inferior 
i del triàsic mitjà i superior a Europa Central, 
en general hi ha pocs afloraments que ens mos-
trin com eren els ecosistemes abans de la gran 
extinció en massa de finals del permià i com 
va ser la recuperació posterior de principis del 
triàsic.

La península Ibèrica no ha estat una excep-
ció, tot i que en el seu cas es deu especialment 
a la manca de mostreig dels afloraments que 
puguin contenir restes fòssils d’aquests perío-
des, ja que existeixen afloraments abundants i 
diversos del permià i del triàsic (a Catalunya, 
especialment a la zona Pirinenca i en menor 
mesura a la Serralada Prelitoral Catalana). L’es-
tudi del permià i el triàsic a la península Ibèri-
ca, i en especial a Catalunya, és molt important 
perquè pot aportar dades d’alta rellevància in-
ternacional per saber com eren els ecosistemes 
abans de la gran extinció en massa de finals del 

permià i, alhora, saber quins grups van superar 
aquesta extinció i van reconquerir els ecosis-
temes. La situació geogràfica de la península 
Ibèrica, en contacte amb el continent Africà 
durant aquests períodes, és crucial per enten-
dre l’evolució dels ecosistemes durant la ma-
jor biocrisi ocorreguda al planeta i, a més, pot 
contenir les claus per entendre la recuperació 
de l’ecosistema i dels grups que posteriorment 
van dominar el planeta: els dinosaures.

Les raons de la manca de mostreig històric 
poden ser diverses, però possiblement deriven 
de l’accessibilitat als afloraments. D’altra ban-
da, històricament s’han invertit més recursos 
en la recerca d’altres períodes (i grups de verte-
brats), ja que són abundants en zones que han 
sofert canvis de paisatges importants durant 
els segles xix i xx. Així, la industrialització i 
el creixement de pobles i ciutats han permès la 
troballa d’abundants restes fòssils, mentre que 
la majoria d’afloraments del permià i el triàsic 
es concentren en zones amb índexs de població 
més baixos.

El registre fòssil dels períodes permià i tri-
àsic a Catalunya ha estat investigat de forma 
intermitent al llarg de la història. Les primeres 
recerques procedeixen de finals del segle xix, 
quan el paleontòleg francès Philippe Édouard 
Poulletier de Verneuil reporta, l’any 1854, la 
troballa a Móra d’Ebre de ceratites (Cefalòpo-
des ammonoideus), a la zona de Camposines 
– Sant Jeroni, que es converteix en el primer 
jaciment del triàsic estudiat a la península 
Ibèrica i estudiat per diversos investigadors al 
llarg del temps (vegeu Virgili, 1958 i Fortuny 
et al., 2011a).

A començaments del segle xx destaquen els 
treballs del geòleg francès Marius-Gustave Da-
lloni (1930), amb troballes de mol·luscs gaste-
ròpodes i bivalves de la Formació Pont de Suert 
(Muschelkalk superior) al mantell de les serres 
marginals del Prepirineu de Lleida, i també la 
troballa i la identificació d’Equisetum arenace-
um (pteròfita) als gresos vermells de la fàcies 
Buntsandstein (Virgili, 1958).

L’any 1933, els doctors Noel Llopis Lladó i Jo-
sep Fernández de Villalta descobreixen peixos 
fòssils (fauna ictiològica) i fauna invertebrada 
marina a Centelles, a la fàcies Muschelkalk 
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(Llopis-Lladó, 1942; Almela, Llopis-Lladó, 
1948; Fortuny et al., 2011a).

Posteriorment, el 1963 es tenen les primeres 
notícies de troballes de fòssils a les pedreres 
d’Alcover i Mont-ral, concretament emprem-
tes de peixos trobades per treballadors de les 
pedreres de calcàries litogràfiques de la fàcies 
Muschelkalk superior, corresponents a les aca-
balles del triàsic mitjà (ladinià superior). Les 
primeres cites són les dels doctors Via-Boada i 
Villalta (1966) i Villalta i Via-Boada (1966), que 
informen de les troballes d’exemplars notables 
de limúlids i de la primera resta de peix cela-
càntid reconegut, i posteriorment cal destacar 
els treballs de fauna ictiològica de la doctora 
Beltan (1972, 1975, 1984) i la descripció d’un 
rèptil amb aparença aviforme (Ellenberger 
i Villalta, 1974; Villalta i Ellenberger, 1974; 
Ellenberger, 1977, 1978), que després fou des-
crit com a membre del grup dels rèptils pro-
lacertiformes (Sanz i López-Martínez, 1984). 
També destaquen la primera síntesi faunística 
del jaciment i l’estudi detallat de decàpodes 
de Via-Boada i Villalta (1975), l’estudi pa-
leoecològic de Via Boada, Villalta i Esteban 
Cerdà (1977) i la troballa d’una gran quanti-
tat de rèptils marins (sauropterigis) (Rieppel 
i Hagdorn, 1998). En conjunt, es tracta d’un 
Fossil-Lagerstätten per la riquesa i la preserva-
ció excepcional de la fauna trobada en aquests 
afloraments, tot i els problemes derivats de 
la dolomització, que provoca que la matèria 
orgànica no s’hagi preservat i les restes fòssils 
hagin perdut múltiples detalls morfològics, 
cosa que en dificulta sovint l’estudi taxonò-
mic (Hemleben i Freels, 1977).

A finals de l’any 1986, David Brusiva va 
trobar dues ofiures a les calcàries de la fàcies 
Muschelkalk superior de la pedrera abandona-
da d’en Rogent, a Collbató, i a finals del 1987 el 
doctor Jaume Gallemí va trobar més ofiures i 
altres equinoderms, entre els quals destaquen, 
per la seva excepcionalitat, les holotúries, així 
com una dent i una vèrtebra de rèptil duròfag 
(Smith i Gallemí, 1991; Fortuny et al., 2011a).

Al massís del Montseny, en fàcies Muschel-
kalk (triàsic mitjà-superior), Sanz (1983) va 
trobar mostres de rèptils marins notosaures 
i també al Montseny Calzada (1987) va des-

criure abundants i diverses petjades de rèptils, 
gràcies a les troballes realitzades conjuntament 
amb Joan Viader, que van permetre reconèi-
xer la presència dels icnogèneres Chirotherium 
(tradicionalment assignat a arcosauromorfs) i 
Rhynchosauroides (assignat a formes reptili-
anes de tipus lepidosauriforme), a més de la 
possible presència de l’icnogènere Synaptichi-
um (assignat a arcosauromorf). Posteriorment, 
el material recollit per l’equip del Museu del 
Seminari Conciliar de Barcelona es va revisar 
i es van afegir nous icnotaxons als prèviament 
descrits: Isochirotherium, Dicynodontipus, 
Rotodactylus i la possible presència de Proco-
lophonichnium (Valdisserri et al., 2009).

Robles i Llompart (1987) van citar la troba-
lla d’icnites associades, per aquests autors, a 
amfibis (laberintodonts) o rèptils (cotilosau-
res), així com a altres tipus de rèptils en gresos 
d’aquestes fàcies, d’edat atribuïda al permià 
superior a la zona de Palanca de Noves, muni-
cipi de Ribera d’Urgellet (Alt Urgell). Aquestes 
icnites van ser les restes fòssils de vertebrats 
més antigues citades fins al moment a la pe-
nínsula Ibèrica.

Just després dels treballs de Robles i Llom-
part, l’any 1990 dos excursionistes, Emili Ra-
mon i Pere Font, descobreixen a la zona del 
Pla de la Calma, al terme de Tagamanent, en 
gresos rojos de la fàcies Buntsandstein (triàsic 
mitjà, anisià inferior-mitjà), un conjunt d’os-
sos, inclosa una llosa amb un esquelet parcial 
articulat (fig. 1) i n’informen el Museu de Gra-
nollers - Ciències Naturals. El seu conservador, 
Antoni Arrizabalaga, es posa en contacte amb 
el Servei d’Arqueologia de la DGPC, el qual, 
al seu torn, contacta amb el paleontòleg José 
Vicente Santafè, de l’Institut de Paleontologia 
de Sabadell, que envia uns joves Rodrigo Gaete 
i Àngel Galobart a investigar la troballa.

El risc de degradació de les restes del jaci-
ment van motivar una intervenció d’urgència 
en què es va realitzar una excavació, que es va 
dur a terme entre els dies 27 i 29 de juny del 
1990, dirigida pels paleontòlegs Rodrigo Gae-
te i Àngel Galobart. Posteriorment a aquesta 
intervenció, durant els anys noranta es va re-
alitzar una tasca important de restauració de 
les restes òssies recuperades al jaciment de la 
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Mora, es va realitzar una exposició dedicada 
a les troballes (Galobart, 1995; Fortuny et al., 
2011b) i es van publicar diversos treballs cien-
tífics (Gaete et al., 1993, 1994, 1996).

Les tasques de prospecció i excavació als 
afloraments i jaciments del permià i el triàsic 
de Catalunya es van reprendre amb força a 
partir de l’any 2008 com a conseqüència de la 
realització d’una tesi doctoral (Fortuny, 2011), 
que va ser la tercera tesi doctoral sobre el tri-
àsic de Catalunya, després de les realitzades 
per Carmina Virgili (1958) i Mariano Marzo 
(1980).

  Intervencions recents als 
afloraments del permià  
i el triàsic de Catalunya. 
Objectius i projectes

L’any 2008 va suposar un punt d’inflexió en 
els treballs de camp realitzats als afloraments 
del triàsic de Catalunya. Aquest any es va pre-
sentar a l’Àrea de Coneixement i Recerca de la 
Direcció General de Patrimoni del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
el projecte anomenat “Projecte d’investigació 

dels afloraments triàsics amb fauna de verte-
brats de Catalunya 2008-2011”, dirigit per Àn-
gel Galobart i portada a terme per Josep For-
tuny, que va ser la base per la realització de la 
tesi doctoral d’aquest últim. Gràcies a aquest 
primer projecte, es van poder portar a terme i 
finançar campanyes sistemàtiques per explo-
rar els jaciments i els afloraments clàssics que 
havien lliurat restes de vertebrats. A més, el 
projecte presentava com a segon objectiu cer-
car afloraments nous susceptibles de contenir 
restes fòssils de vertebrats. Les primeres tas-
ques es van enfocar especialment a les fàcies 
Buntsandstein, de tipus continental, fent servir 
com a punt de partida les troballes realitza-
des els anys noranta al massís del Montseny, i 
també es va fer una nova campanya d’excava-
ció al jaciment de la Mora l’any 2008. A partir 
d’aquest punt, les campanyes de prospecció es 
van estendre al llarg de la conca catalana, però 
també fins a la conca pirinenca, i van abastar 
també afloraments en fàcies Muschelkalk. En 
conjunt, aquest primer projecte va derivar en 
la realització de nombroses prospeccions i ex-
cavacions a diverses comarques de Catalunya, 
entre les quals destaquen el Vallès Oriental, 
Osona, el Vallès Occidental, la Ribera d’Ebre, 
el Solsonès o la Noguera, en ambients de tipus 
continental i marí amb edats compreses entre 
l’anisià (triàsic mitjà) i el carnià (triàsic supe-
rior), que van permetre recuperar centenars 
de restes òssies assignades a peixos (actinop-
terigis), amfibis (capitosaures) i rèptils (para-
rèptils i arcosauromorfs), així com també la 
troballa de multitud de nivells amb icnites en 
fàcies Buntsandstein, especialment a l’àrea del 
Montseny (Fortuny i Galobart, 2010; Fortuny, 
2010, 2011; Cartanyà et al., 2011, 2015; Fortuny 
et al., 2011a, 2012, 2014; Garcia-Artigas et al., 
en preparació).

Un cop finalitzat aquest projecte, l’any 2011, 
i amb els resultats satisfactoris obtinguts, l’any 
2012 es va endegar un nou projecte, anomenat 
“Vertebrats del permià i el triàsic de Catalunya 
i el seu context geològic”, presentat per Josep 
Fortuny, Arnau Bolet i Àngel Galobart, hereu 
del projecte anterior i pretenia continuar fent 
intervencions sistemàtiques als af loraments 
del triàsic de Catalunya, però alhora incloure 

Figura 1. Esquelet parcial articulat de capitosaure 
(Amphibia: Temnospondyli) trobat l’any 1989 al 
jaciment de la Mora (Tagamanent, Vallès Oriental) 
en fàcies continentals Buntsandstein corresponents 
al triàsic mitjà (anisià inferior - mitjà) i dipositat al 
Museu de Ciències Naturals de Granollers
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en aquesta recerca els afloraments del permià 
continental. Aquest projecte va servir de base 
per a l’inici d’una nova tesi doctoral, per part 
d’Eudald Mujal, per a l’estudi del registre fòssil 
del permià i el triàsic a la conca pirinenca, actu-
alment en curs. La incorporació del permià en 
les tasques de camp era el pas natural, donat que 
les fàcies corresponents al permià continental 
solen estar molt lligades al triàsic i és difícil, de 
vegades, separar les diferents fàcies i les edats 
corresponents. Fins aquell moment, l’estudi del 
permià a Catalunya també era molt residual i les 
campanyes en afloraments del permià a la conca 
pirinenca van permetre la troballa de jaciments 
importants, especialment d’icnites a la part més 
baixa de la sèrie permiana (permià inferior; Mu-
jal et al., 2013, 2014a, b, 2016a), però també de 
restes òssies i d’icnites en fàcies del triàsic de la 
mateixa conca pirinenca (Fortuny et al., 2013; 
Mujal et al., 2014a, b, 2016b; Ronchi et al., 2015) 
i de noves icnites a la conca catalana (Mujal et 
al., 2015).

Aquest projecte va tenir una durada de no-
més dos anys, a causa dels canvis en l’avaluació i 
el finançament dels projectes de recerca en l’àm-
bit de l’arqueologia i la paleontologia catalanes, 
motiu pel qual l’any 2014 va entrar en funciona-
ment el projecte “Evolució dels ecosistemes amb 
faunes de vertebrats del permià i el triàsic de Ca-
talunya”, dirigit per Josep Fortuny i vigent fins a 
l’any 2017. Els objectius d’aquest darrer projecte 
són la cerca de jaciments nous i la caracteritza-
ció de les faunes de vertebrats i paleoecosistemes 
del permià i el triàsic de Catalunya, així com 
també la contextualització geològica per esta-
blir la successió litostratigràfica de referència 
que contingui els jaciments de vertebrats i els 
treballs de sedimentologia enfocats a realitzar 
reconstruccions paleoambientals. Finalment, 
la integració de totes aquestes dades permetrà 
establir correlacions amb altres conques de la 
península Ibèrica i europees.

En conjunt, aquests projectes han permès 
recuperar centenars de restes fòssils de verte-
brats, inclosos peixos, amfibis i rèptils, gràcies 
a intervencions de tipus prospecció i excava-
ció. En el cas dels jaciments d’icnites, com que 
tractava d’unes estructures sovint efímeres, se 
n’ha pogut realitzar en la majoria dels casos 

una documentació gràfica i plàstica, que in-
clou motlles de silicona (fig. 2), models tridi-
mensionals a partir de fotogrametria i la seva 
recuperació física quan es trobaven ex situ o en 
perill greu de desaparèixer. A més, les inter-
vencions han permès recollir dades importants 
de caràcter geològic (magneto-, bio-, estrati-
gràfiques, sedimentològiques, cartogràfiques, 
etc.), que permeten donar un context crono-
lògic i paleoambiental de detall dels diferents 
jaciments i afloraments.

A tall de resum, a continuació es presenten 
cronològicament les àrees intervingudes a par-
tir de l’any 2008 als afloraments del permià i el 
triàsic de Catalunya.

- 2008: excavació al jaciment triàsic de la 
Mora (Tagamanent, el Vallès Oriental).

- 2009: prospecció als afloraments del triàsic 
de Tagamanent, Figaró-Montmany i Aiguafre-
da (el Vallès Oriental), el Brull, Seva, Centelles 
i l’Abella - Sant Martí de Centelles (Osona), 
Odèn (el Solsonès), les Avellanes i Santa Linya 
(la Noguera), Castellar del Vallés (el Vallès Oc-
cidental), Mora d’Ebre (Ribera d’Ebre) i Palma 
de Cervelló (el Baix Llobregat).

- 2010: excavació al triàsic marí d’Odèn (el 
Solsonès) i al triàsic continental de la Mora (Ta-
gamanent, el Vallès Oriental) i prospecció al 
sector d’Olesa de Montserrat (el Baix Llobregat).

- 2011: excavació al triàsic marí de Vilanova 
de la Sal (les Avellanes i Santa Linya, (la No-
guera)) i Móra d’Ebre (Ribera d’Ebre).

- 2012: prospecció al permocarbonífer, el 
permià i el triàsic de Baro, Soriguera i Estac, 
al Baix Pallars (el Pallars Sobirà); la Torre de 
Cabdella i Sarroca de Bellera (el Pallars Jussà); 
el Pont de Suert (l’Alta Ribagorça); les Valls 
d’Aguilar, la Vansa i Fórnols, i Ribera d’Urge-
llet (l’Alt Urgell), i Castellar del Vallès (el Vallès 
Occidental).

- 2013: prospecció al permià i el triàsic de 
Soriguera i Estac, al Baix Pallars (el Pallars 
Sobirà); la Torre de Cabdella, Sarroca de Be-
llera (el Pallars Jussà); El Pont de Suert (l’Alta 
Ribagorça); Montferrer i Castellbó, les Valls 
d’Aguilar i Ribera d’Urgellet (l’Alt Urgell). A 
Montferrer i Castellbó s’autoritza l’excavació 
d’una dent de rèptil arcosauromorf al jaciment 
del Port del Cantó.
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- 2013: intervenció d’urgència de documen-
tació i preservació al jaciment del triàsic de Pa-
lanca de Noves (Ribera d’Urgellet, l’Alt Urgell), 
confecció de motlles d’icnites en previsió del 
seu deteriorament a causa de les inclemències 
meteorològiques.

- 2014: prospecció i documentació als jaci-
ments del triàsic continental de Montferrer i Cas-
tellbó (l’Alt Urgell) i Soriguera (el Pallars Jussà) 
–jaciment del Port del Cantó–, Sarroca de Bellera 
(el Pallars Jussà) –jaciment de Buira–, excavació 
al jaciment del permocarbonífer de Coll de Sas 
(Sarroca de Bellera, el Pallars Jussà) i prospecció 
i documentació al permià de Ribera d’Urgellet 
(l’Alt Urgell) –jaciment de Coll de Terrers.

- 2014-2015: intervenció preventiva de con-
trol i seguiment de maquinària al jaciment del 
triàsic de Palanca de Noves (Ribera d’Urgellet, 
l’Alt Urgell), a causa de la construcció d’un camí 
d’accés a una guixera de nova construcció.

- 2014: intervenció d’urgència (excavació) 
d’una segona dent de rèptil arcosauromorf al 
jaciment del triàsic continental del Port del 
Cantó (Montferrer i Castellbó, l’Alt Urgell).

- 2015: prospecció al sector d’Erillcastell-
Malpàs-Peranera (l’Alta Ribagorça), Castellar 
de n’Hug (el Berguedà) i les Avellanes i Santa 
Linya (la Noguera) en afloraments del carbo-
nífer, el permià i el triàsic.

  Actualització de l’inventari de 
jaciments paleontològics del 
permià i del triàsic de Catalunya

En aquests moments, a principis de l’any 2015, 
amb la integració de la informació dels infor-
mes i les memòries de les intervencions, podem 
dir que l’Inventari del Patrimoni Cultural Ca-
talà Immoble corresponent als jaciments pa-

Figura 2. Documentació plàstica d’icnites localitzades en fàcies continentals Buntsandstein a la conca 
pirinenca (triàsic inferior - mitjà) per tal d’obtenir motlles de silicona de les icnites
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leontològics dels períodes permià i triàsic, és a 
dir, la carta paleontològica catalana d’aquests 
dos períodes, està pràcticament revisat i actua-
litzat, amb un total de trenta-dos jaciments (fig. 
3, taula 1), a l’espera d’afegir-hi els recentment 
descoberts a l’àrea de Guardiola de Berguedà 
i Castellar de n’Hug.

Quan l’any 1994 s’inicia la inclusió dels ja-
ciments paleontològics en l’inventari, el Servei 
d’Arqueologia i Paleontologia va optar per re-
alitzar un abocament bibliogràfic amb suport 
de paleontòlegs externs, i és a partir del 2008 
que, amb la inclusió d’un paleontòleg al Servei, 
s’inicia la feixuga tasca de revisió de criteris de 
valoració de jaciments fitxa per fitxa.

Abans del 2010 només hi havia inventari-
ats cinc jaciments del llistat actual: Alcover, 
Mont-ral, Baro i la Mora 1 i 2. En la revisió 
feta el 2011, els jaciments d’Alcover i Mont-
ral es van agrupar en un de sol, amb la qual 

cosa el llistat es va reduir a quatre. Les fitxes 
originals d’Alcover, Mont-ral i Baro correspo-
nien a abocaments bibliogràfics, mentre que 
les de la Mora 1 i 2 responien a la troballa de 
l’amfibi temnospòndil de tipus capitosaure i 
a la informació aportada per la memòria de 
la intervenció d’excavació autoritzada a l’ICP 
Miquel Crusafont per la Direcció General l’any 
1990. Aquesta excavació es va actualitzar amb 
els informes i les memòries de les intervencions 
dels anys 2008 i 2009.

Les grans campanyes d’exploració de l’ICP 
Miquel Crusafont tenen com a resultat l’ober-
tura de vint-i-vuit fitxes noves de jaciments pa-
leontològics, sis dels quals (Palanca de Noves, 
Odèn, Camposines - Sant Jeroni, Riera de Sant 
Jaume, Gorg Negre i Collbató) tenien referènci-
es en publicacions científiques i vint-i-dos són 
llocs inèdits descoberts en les prospeccions 
d’aquestes campanyes, si bé els tres jaciments 

Figura 3. Mapa dels jaciments paleontològics inventariats corresponents al permià i al triàsic de Catalunya. 
Escala 1/1.000.000
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Núm. inv. Nom Període Municipi Comarca Àmbit Paleoambient Contingut
21571 COLL DE SAS Carbonífer superior - 

Permià inferior
Sarroca de Bellera Pallars Jussà Pirineu Continental Flora

13075 BARO Carbonífer superior - 
Permià inferior

Soriguera Pallars Sobirà Pirineu Continental Flora

20246 PALANCA DE NOVES Permià - Triàsic inferior 
- mitjà

Ribera d’Urgellet Alt Urgell Pirineu Continental Icnites i restes òssies de rèptils

21042 NOVES POBLE Triàsic inferior - mitjà Les Valls d’Aguilar Alt Urgell Pirineu Continental Icnites de rèptils
21043 CAL PALLARÈS Triàsic inferior - mitjà Les Valls d’Aguilar Alt Urgell Pirineu Continental Icnites de rèptils
21044 CAL PEI Triàsic inferior - mitjà Les Valls d’Aguilar Alt Urgell Pirineu Continental Icnites de rèptils
21564 COLL DE TERRERS Permià mitjà - superior Ribera d’Urgellet Alt Urgell Pirineu Continental Icnites de rèptils
21570 BENÉS - AVELLANOS Permià inferior Sarroca de Bellera Pallars Jussà Pirineu Continental Icnites d’amfibis i rèptils
21576 EL PORTELL Permià - Triàsic mitjà Sarroca de Bellera Pallars Jussà Pirineu Continental Icnites de rèptils
20960 PEDRERA DEL TURÓ ROIG Triàsic inferior - mitjà Pallejà Baix Llobregat Serralada 

Litoral
Continental Restes òssies indeterminades

21565 ARGESTUES Triàsic inferior - mitjà Les Valls d’Aguilar Alt Urgell Pirineu Continental Icnites de rèptils
21566 GUILS DEL CANTÓ Triàsic inferior - mitjà Montferrer i Castellbó Alt Urgell Pirineu Continental Traces de limúlids
21567 PORT DEL CANTÓ Triàsic inferior - mitjà Montferrer i Castellbó 

- Soriguera
Alt Urgell - Pallars 
Sobirà

Pirineu Continental Restes òssies i icnites

21569 BUIRA Triàsic inferior - mitjà Sarroca de Bellera Pallars Jussà Pirineu Continental Icnites de rèptils
21572 COLLADA DE SALZET Triàsic inferior - mitjà Baix Pallars Pallars Sobirà Pirineu Continental Icnites de rèptils
21573 COLLADA DE SANT JAUME Triàsic inferior - mitjà Baix Pallars Pallars Sobirà Pirineu Continental Icnites de rèptils
21590 TOSSAL DE POLLERINI Triàsic inferior - mitjà El Pont de Suert Alta Ribagorça Pirineu Continental Icnites de rèptils
21591 BALESTUI Triàsic inferior - mitjà Baix Pallars Pallars Sobirà Pirineu Continental Icnites de rèptils
12728 ALCOVER - MONT-RAL Triàsic mitjà Alcover - Mont-ral - 

Montblanc
Alt Camp - Conca 
de Barberà

Serralada 
Prelitoral

Marí Restes òssies de peixos, rèptils 
marins i fauna invertebrada

14201 LA MÓRA 2 Triàsic mitjà Tagamanent Vallès Oriental Serralada 
Prelitoral

Continental Restes òssies d’amfibis i rèptils

14202 LA MÓRA 1 Triàsic mitjà Tagamanent Vallès Oriental Serralada 
Prelitoral

Continental Restes òssies d’amfibis i rèptils

20249 CAMPOSINES - SANT 
JERONI

Triàsic mitjà Móra d’Ebre Ribera d’Ebre Serralada 
Prelitoral

Marí Restes òssies de peixos i altra 
fauna marina

20250 RIERA DE SANT JAUME Triàsic inferior - mitjà Olesa de Montserrat - 
Viladecavalls

Baix Llobregat - 
Vallès Occidental

Serralada 
Prelitoral

Continental Restes òssies d’amfibis i rèptils

20946 CORRAL D’EN PERERA Triàsic mitjà Tagamanent Vallès Oriental Serralada 
Prelitoral

Continental Icnites de rèptils

20947 EL BELLIT Triàsic mitjà Tagamanent Vallès Oriental Serralada 
Prelitoral

Continental Icnites de rèptils

20948 GORG NEGRE Triàsic mitjà Centelles - Seva Osona Serralada 
Prelitoral

Marí Restes òssies de peixos i altra 
fauna marina

20950 TAGAMANENT C-17 Triàsic mitjà Tagamanent - Figaró 
Montmany

Vallès Oriental Serralada 
Prelitoral

Continental Restes òssies d’amfibis i rèptils

20951 MIMÓ Triàsic mitjà Vacarisses Vallès Occidental Serralada 
Prelitoral

Marí Fauna marina invertebrada

20954 COLLBATÓ Triàsic mitjà Collbató Baix Llobregat Serralada 
Prelitoral

Marí Restes òssies de rèptils marins  
i fauna invertebrada

20961 PEDRERA DE CAN SALLENT Triàsic mitjà Castellar del Vallès Vallès Occidental Serralada 
Prelitoral

Continental Icnites de rèptils

21675 COLLCARDÚS Triàsic mitjà Viladecavalls Vallès Occidental Serralada 
Prelitoral

Continental Icnites de rèptils

20247 ODÈN Triàsic mitjà - superior Odèn Solsonès Prepirineu Marí Restes òssies de peixos, rèptils 
marins i fauna invertebrada

20248 VILANOVA DE LA SAL Triàsic mitjà - superior Les Avellanes  
i Santa Linya

La Noguera Pirineu Marí Restes òssies de peixos, rèptils 
marins i fauna invertebrada

Taula 1. Llistat dels jaciments paleontològics inventariats corresponents al permià i al triàsic de Catalunya
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d’icnites del terme de Tagamanent són conse-
qüència de troballes prèvies de Sebastià Calza-
da i l’equip del Museu Geològic del Seminari 
Conciliar de Barcelona, en el qual destaca Joan 
Viader.

A aquestes troballes s’hi afegeix la gran 
quantitat de jaciments d’icnites d’amfibis i rèp-
tils, unes restes indirectes de gran importància 
per conèixer aspectes de la vida i, en concret, 
els paleoambients en què vivien els amfibis i 
els rèptils continentals. Tenim setze jaciments 
d’icnites repartits en els àmbits de la Serrala-
da Prelitoral – massís del Montseny i tretze en 
l’àmbit del Pirineu. Excepte el jaciment de Pa-
lanca de Noves, tots els altres dotze jaciments 
pirinencs han estat descoberts entre el 2012 i el 
2014, i tot fa pensar que la llista s’incrementarà 
en el futur.

Globalment, les dades obtingudes gràcies a 
les campanyes de camp ens permeten obser-
var diferències importants en el nombre de 
jaciments segons la seva cronologia (fig. 3). Els 
jaciments corresponents al permià són menys 
abundants que els del triàsic, ja que tenim sis 
jaciments del permià (que en algun cas inclo-
uen ambdós períodes), mentre que del triàsic 
se’n coneixen vint-i-sis. Si bé els afloraments 
corresponents al permià han estat molt menys 
explorats i és altament probable que aquesta 
xifra augmenti en els propers anys, també és 
igualment cert que no es coneix cap jaciment 
permià a la conca catalana, on l’escassetat 
d’afloraments en dificulta la localització. Per 
contra, la conca pirinenca presenta un poten-
cial força elevat per a la troballa de jaciments 
nous del permià gràcies al seu important 
nombre d’afloraments. Pel que fal al triàsic, 
els vint-i-sis jaciments descoberts fins al mo-
ment es reparteixen equitativament entre les 
dues conques, amb tretze jaciments descoberts 
a cada conca, amb predomini dels continen-
tals (dinou) respecte dels marins (set). Entre els 
jaciments del triàsic destaquen especialment 
els corresponents al triàsic inferior-mitjà (es-
pecialment de l’anisià inferior-mitjà), amb un 
total de vint-i-quatre jaciments entre les dues 
conques, mentre que els altres dos són del límit 
triàsic mitjà-superior (ladinià-carnià), ambdós 
a la conca pirinenca.

Les intervencions futures als afloraments 
del triàsic de les dues conques permetran pro-
bablement trobar jaciments nous amb restes 
de vertebrats, especialment en ambients con-
tinentals amb presència d’icnites, ja que els 
jaciments amb contingut potencial de restes 
òssies són escassos. Futures recerques hauran 
d’afinar l’edat d’alguns dels jaciments del lí-
mit triàsic inferior–mitjà (Mujal et al., 2016b), 
i també caldria estudiar més detalladament el 
límit entre el triàsic mitjà-superior per avaluar 
si hi ha altres afloraments susceptibles de con-
tenir restes fòssils en aquestes edats.

  Cronologia dels jaciments

El permià

Els jaciments del permià a Catalunya consis-
teixen exclusivament en medis continentals, 
a causa de l’absència d’af loraments marins 
d’aquestes edats, i es troben tots localitzats a 
la conca pirinenca. El jaciment més antic de 
Catalunya d’aquest període és probablement 
el de Coll de Sas (Sarroca de Bellera), amb una 
edat aproximada compresa entre el carbonífer 
superior i el permià inferior. Aquest aflorament 
va ser descobert l’any 2012 i excavat l’any 2014, 
i actualment es troba en estudi. En destaca la 
gran riquesa florística en un estat de preserva-
ció excel·lent. També destaca per la seva flora 
el jaciment de Baro (Soriguera, el Pallars Sobi-
rà), corresponent a fàcies autunianes, situat a la 
Formació Malpàs i possiblement corresponent 
també al trànsit carbonífer superior - permià 
inferior (Talens i Wagner, 1995).

Els jaciments més antics amb restes de ver-
tebrats que es coneixen a Catalunya correspo-
nen als de Benés-Avellanos (Sarroca de Belle-
ra), amb abundants icnites d’amfibis i rèptils 
(fig. 4), que estan situats cronològicament a 
finals del permià inferior. Aquests jaciments 
estan formats per fàcies fluvials i d’escolament 
superficial d’aigua, fruit del retreballament de 
dipòsits volcànics de tipus ignimbrític, i les ic-
nites es troben tant als fons dels dipòsits de ca-
nal (principalment marques de natació d’am-
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fibis i rèptils basals) com a les zones de plana 
d’inundació (principalment rèptils i grans 
sinàpsids), sempre en dipòsits amb presència 
d’aigua (Mujal et al., 2016a).

Els jaciments de Coll de Terrers (actualment 
en estudi) i Palanca de Noves són lleugerament 
més moderns (permià mitjà-superior). Aquest 
darrer va ser declarat Bé Cultural d’Interès Lo-
cal (BCIL) l’octubre del 2011 per part del Con-
sell Comarcal de l’Alt Urgell. Molt a prop dels 
límits del jaciment es va realitzar durant els anys 
2014 i 2015 la construcció d’un camí d’accés a 
una guixera, motiu pel qual es van realitzar un 
seguiment i un control paleontològic, que van 
permetre recuperar unes quantes restes òssies 
i noves icnites de tetràpodes. Cal destacar que 
aquest aflorament inclou sèrie permiana i trià-
sica, i que s’han recuperat abundants icnites de 
tetràpodes de diversos icnotaxons al llarg de tota 

la sèrie (Robles i Llompart, 1987, Fortuny et al., 
2010; Ronchi et al., 2015; Mujal et al., 2016b).

D’altra banda, tal com ja s’ha mencionat, 
el juliol del 2015 es varen prospectar aflora-
ments permotriàsics a l’àrea de Guardiola de 
Berguedà i Castellar de n’Hug (Berguedà). Els 
resultats preliminars indiquen que són àrees 
riques en fòssils, especialment en icnites de 
tetràpodes, probablement del permià inferior, 
així com també en diverses traces i restes fòs-
sils d’invertebrats, determinants per compren-
dre l’ambient d’aleshores i entendre la distribu-
ció de les faunes. A més a més, hi ha diverses 
àrees susceptibles de contenir restes òssies. De 
forma general, aquestes noves àrees són simi-
lars als jaciments de Benés-Avellanos i Coll de 
Terrers. Aquestes troballes encara no consten 
a les fitxes dels jaciments paleontològics en el 
moment de finalitzar aquest estudi i, per tant, 

Figura 4. Diversitat faunística del permià inferior de Catalunya. Icnites dels grups principals presents 
als afloraments de Benés-Avellanos (Sarroca de Bellera, Pallars Jussà), en què destaca la presència de 
diversos grups d’amfibis (temnospòndils), amniotes basals (seymouriamorfs i diadectomorfs) i rèptils basals 
(araeoscèlids, bolosaurids, captorhínids i pelicosaures)
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no s’inclouen en les trenta-dues fitxes esmen-
tades prèviament (taula 1).

El triàsic inferior-mitjà continental

La majoria dels jaciments del permià i el triàsic 
de Catalunya corresponen al triàsic inferior-
mitjà, en fàcies Buntsandstein, amb una relle-
vància especial del triàsic mitjà (anisià inferi-
or–mitjà) d’ambients continentals. El triàsic 
inferior és extremadament difícil de reconèixer 
per dues raons principals: un hiatus estratigrà-
fic i/o l’absència de marcadors biostratigràfics 
a les fàcies corresponents a aquesta edat. Fins 
al moment, es coneixen molt pocs afloraments 
on s’hagi pogut determinar amb certesa una 
edat de triàsic inferior (Dinarès-Turell et al., 
2005; Ronchi et al., 2015; Mujal et al., 2016b), i 
en tots els casos es tracta de la transició entre el 
final del triàsic inferior i l’inici del triàsic mitjà.

Sens dubte, però, un nombre important de 
jaciments del triàsic inferior-mitjà continental 
corresponen a icnites de tetràpodes en nivells 
de gres rogenc i lutites. D’entre els jaciments 
d’icnites destaquen el Tossal de Pollerini 

(Erillcastell, el Pont de Suert), per la seva pre-
servació excel·lent i per la quantitat i la dis-
posició de les icnites, i el Port del Cantó (àrea 
d’influència del Parc Natural de l’Alt Pirineu), 
per la seva extensió i per la quantitat de punts 
d’icnites, així com per la presència de dents 
de rèptil arcosauromorf (fig. 5). Ambdós jaci-
ments es troben actualment en estudi i formen 
part de la tesi doctoral d’Eudald Mujal.

Pel que fa al triàsic mitjà continental, exis-
teix una gran quantitat de jaciments, entre els 
que destaquen especialment els de la Mora 1 i 
2 (Tagamanent, el Vallès Oriental), per la gran 
abundància de restes òssies assignades a un 
amfibi capitosaure de grans dimensions (Cal-
masuchus acri) i, en menor mesura, a grups 
de rèptils i pararèptils com ara procolofònids 
i arcosauromorfs (Fortuny i Galobart, 2010; 
Fortuny et al., 2011a, b, c, 2014).

El triàsic mitjà-superior marí

Els jaciments del triàsic marí són en general 
més escassos, però per contra han estat histò-
ricament més estudiats. A causa de la trans-

Figura 5. Reconstrucció d’un ecosistema del triàsic inferior-mitjà de Catalunya basat en les intervencions 
realitzades al sector del Port del Cantó - Buira - Erillcastell (conca pirinenca). Es tracta d’un ambient fluvial 
amb meandres i planes al·luvials on es pot observar, d’esquerra a dreta: indicis de troncs i restes vegetals, 
dues icnites corresponents a diferents grups de rèptils i la traça i el dibuix d’un limúlid, un invertebrat parent 
de les actuals casseroles de les Moluques
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gressió marina durant el triàsic mitjà (anisià 
superior en endavant), les fàcies passen a ser 
gradualment marines. En conseqüència, du-
rant l’anisià superior trobem alguns af lora-
ments i jaciments d’ambient marí a la conca 
catalana (Muschelkalk inferior, M1) entre els 
quals destaquen els presents a l’àrea del con-
gost, especialment els jaciments del Gorg Ne-
gre, a Centelles (Osona), amb fauna ictiològi-
ca (Llopis-Lladó, 1942; Bauza-Rullan, 1954), i 
el de Can Serra de l’Arca (Aiguafreda), amb 
restes d’un rèptil marí. Desafortunadament, 
aquest darrer no té fitxa pròpia per la impossi-
bilitat de localitzar el jaciment que va lliurar les 
restes fòssils (Sanz, 1983; Fortuny et al., 2011a). 
També són destacables les restes procedents de 
l’àrea d’Olesa de Montserrat, amb fauna icti-
ològica i de rèptils marins. Desgraciadament, 
aquestes restes es troben avui dia perdudes, 
així com també es desconeix l’àrea font que 
ha lliurat les restes fòssils i, per tant, tampoc 
existeix una fitxa d’aquest jaciment (Almela i 
Llopis, 1947; Fortuny et al., 2011a).

A les fàcies del Muschelkalk mitjà (M2) es 
poden trobar alguns nivells de colors rogencs 
i de materials gresosos que contenen icnites 
de rèptils, cosa que demostra els canvis en el 

nivell del mar durant el període triàsic. A la 
conca catalana hi ha dos jaciments reconeguts 
(Collcardús a Vacarisses i la Pedrera de Can 
Sallent a Castellar del Vallès, ambdós al Vallès 
Occidental), on s’han trobat proves de diversos 
icnotaxons representants de diversos grups de 
rèptils (Mujal et al., 2015).

Més rellevants paleontològicament parlant 
són les fàcies del Muschlkalk superior (M3), 
corresponent al ladinià superior, ja que s’hi han 
descobert els jaciments principals amb restes 
de vertebrats. Històricament, i tal com s’ha 
comentat prèviament, els afloraments d’Alco-
ver (a la unitat Alcover de la conca catalana) 
han tingut un paper molt rellevant, tot i que el 
procés de dolomització que han patit les res-
tes fòssils en dificulta en gran mesura l’estudi. 
Afortunadament, altres jaciments d’edats simi-
lars i procedents de la mateixa unitat, com els 
de Collbató (el Baix Llobregat) i Camposines 
- Sant Jeroni, a Móra d’Ebre (Fortuny et al., 
2011a), han lliurat restes de fauna invertebrada, 
així com també restes importants de peixos en 
molt bon estat de preservació i que actualment 
es troben en estudi.

Finalment, els jaciments més moderns del 
triàsic procedeixen de la conca pirinenca. Es 

Figura 6. Tasques d’excavació al jaciment paleontològic d’Òden (Solsonès) l’any 2010 en fàcies marines  
del Muschelkalk corresponents al trànsit de finals del triàsic mitjà (ladinià superior) i el triàsic superior  
(carnià inferior)
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tracta dels únics jaciments d’ambient marí co-
neguts fins al moment en el triàsic d’aquesta 
conca. Cal destacar que les fàcies Muschelkalk 
de la conca pirinenca es troben comprimides, 
amb la qual cosa és impossible discernir en-
tre M1, M2 i M3 (Calvet et al., 2004). Els aflo-
raments que han lliurat restes de vertebrats 
es localitzen a la part més alta de les fàcies 
Muschelkalk, a la unitat de calcàries lami-
nars, molt pròximes a la transició a les fàcies 
Keuper. Els dos jaciments amb faunes de verte-
brats, Vilanova de la Sal (les Avellanes i Santa 
Linya, a la Noguera) i Odèn (rodalies de Cal 
Xivill, al Solsonès, fig. 6), han lliurat una fauna 
ictiològica diversa, així com també restes de 
rèptils marins (sauropterigis) i fauna inverte-
brada (Cartanyà et al., 2011, 2015; Fortuny et 
al., 2011a; Garcia-Artigas et al., en preparació). 
L’edat d’ambdós jaciments es troba compresa 
entre el ladinià superior (triàsic mitjà) i el car-
nià (triàsic superior), i estudis futurs n’han de 
poder afinar les edats.

  Conclusions i línies de treball 
futures

D’ençà de les primeres troballes a finals del 
segle xix de restes fòssils en sediments corres-
ponents al triàsic de Catalunya, aquest període 
geològic, així com el permià, han estat explo-
rats i estudiats de forma intermitent. Aquesta 
tendència, però, va canviar a partir del 2008, 
quan es van iniciar campanyes programades 
d’exploració en sediments d’aquests períodes a 
diverses comarques de Catalunya. Globalment, 
aquestes campanyes han permès localitzar un 
bon grapat de jaciments paleontològics nous 
i s’ha recuperat una gran quantitat de restes, 
que inclouen peixos, amfibis i rèptils. Històri-
cament, el nombre de jaciments coneguts no 
superava les cinc fitxes, però actualment l’in-
ventari de jaciments paleontològics conté fins 
a trenta-dos jaciments reconeguts, un nombre 
que creixerà molt probablement en les properes 
campanyes. Els jaciments corresponents al per-
mià són tots de tipus continental i estan situats 
a la conca pirinenca. Aquests jaciments estan 
majoritàriament compostos per icnites de te-

tràpodes, que ens mostren els grups existents 
als ecosistemes durant el permià inferior i mit-
jà-superior. La majoria dels jaciments coneguts 
fins ara, però, corresponen al triàsic inferior-
mitjà, de tipus continental, del qual es conei-
xen jaciments amb restes òssies abundants i ja-
ciments amb nombroses icnites de tetràpodes, i 
són ben coneguts en ambdues conques, la cata-
lana i la pirinenca. Les futures línies de treball 
hauran de perfilar més exactament l’edat dels 
diferents jaciments, especialment dels que cor-
responen al trànsit del triàsic inferior-mitjà. Els 
jaciments corresponents al triàsic mitjà marí 
són ben coneguts històricament, especialment 
a la Serralada Prelitoral Catalana. Finalment, 
els jaciments del límit triàsic mitjà-superior 
només es coneixen en ambients marins a la 
conca pirinenca, però futurs estudis hauran 
d’ajudar a conèixer amb més detall la fauna 
que componia aquests ecosistemes i aprofundir 
en l’edat d’aquests jaciments.
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Entre els anys 2011 i 2013 s’han dut a terme al 
nucli històric de Montblanc diverses interven-
cions arqueològiques, majoritàriament vincu-
lades a actuacions a la zona de la muralla me-
dieval, però també en edificis històrics situats 
fora del nucli murat. 

Tot i que les primeres actuacions de protec-
ció i intervenció de caràcter patrimonial a les 
muralles de Montblanc es remunten a la segona 
o la tercera dècada del segle xx, serà la decla-
ració del nucli emmurallat de Montblanc com 
a Conjunto Monumental y Artístico el 26 de 
desembre del 1947 (BOE d’11 de gener de 1948) 
la que donarà cobertura legal a les actuacions 
destinades a la protecció i la recuperació del 
patrimoni de la població. Per altra banda, en 
aquesta mateixa declaració s’incloïen de ma-
nera explícita el convent de la Serra, l’església 
de Sant Francesc i el tram del carrer del Raval 
entre l’Hospital i el Pont Vell, que quedaven in-
closos en el conjunt protegit i per aquest motiu 
actualment tenen la condició de BCIN. Per la 
seva banda, el conjunt format per l’església i les 
restes de l’antic convent de Sant Francesc va ser 
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, amb 
categoria de monument històric, per acord del 

Govern de la Generalitat de 27 de març de 2011 
(DOGC 31-03-2011).

La declaració l’any 1971, per part del consell 
de ministres a Madrid, del caràcter d’utilitat 
pública de l’enderroc de les cases adossades a la 
cara exterior de la muralla suposà una empenta 
definitiva en el procés de recuperació d’aquest 
element. Així, si fins aleshores l’eliminació de 
construccions adossades a la muralla havia es-
tat un fet anecdòtic, en aquesta data s’inicia el 
seu enderroc sistemàtic i la posterior restaura-
ció d’importants llenços, un procediment que 
s’ha mantingut fins a l’actualitat i al qual es 
vinculen dues de les intervencions exposades 
en aquest article.

A continuació exposarem de manera indi-
vidualitzada les diferents actuacions desen-
volupades durant els anys 2011 i 2013 tant en 
diferents punts de la muralla com al convent 
de Sant Francesc.

  El convent de Sant Francesc

L’actuació arqueològica al solar que antigament 
havia ocupat el convent de Sant Francesc de 

Arqueologia urbana a Montblanc.  
Darreres intervencions (2011-2013)
Josep M. Vila i Carabasa
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Planta del recinte murat de Montblanc amb indicació de la ubicació dels jaciments esmentats en l’article.  
1. Convent de Sant Francesc; 2. Torre de Poblet; 3. Muralla de Santa Tecla, 53; 4. Raval de Santa Anna

Montblanc es va iniciar el 1999 amb una pri-
mera delimitació del conjunt (Adsarias 2003). 
La intervenció a què fem referència més directa 
(2011-2012) es va produir en el marc de dues 
obres diferents promogudes per l’Ajuntament 
de Montblanc. Per una banda, la construcció, 
sobre els antics edificis conventuals, del Centre 
Cultural Anselm Turmeda.1 De l’altra, els tre-
balls d’urbanització de la plaça de Sant Fran-
cesc, que se situa al voltant (per la banda nord 
i oest) de l’antic convent.2 

D’acord amb la recerca realitzada, es pro-
posen una sèrie de fases constructives per a 

l’antic convent de Sant Francesc i per a la seva 
evolució posterior fins al moment present.

Fase 0. Els precedents. Segle xiii

Hi ha un cert consens entre els historiadors a si-
tuar la fundació d’una comunitat de frares fran-
ciscans a Montblanc cap a finals de la dècada de 
1230. En tot cas, la primera notícia documental 
inequívoca sobre la presència de menorets a la 
vila és del 1242 i el 1253 ja apareixen documen-
tats dos dels seus membres (Felip 2013: 62-63).

1. Aquests treballs van ser dirigits per l’arqueòleg Josep M. Vila i Carabasa.
2. Aquesta intervenció va ser dirigida successivament pels arqueòlegs Roser Arcos López i Daniel Gutiérrez Espartero 

(Akhesa SL) sota la coordinació de Josep M. Vila i Carabasa.
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La presència d’una comunitat de frares me-
nors en una determinada població no pressu-
posava, d’entrada, l’existència d’un convent. En 
aquests primers moments, les petites congre-
gacions franciscanes acostumen a situar-se en 
espais molt residuals i provisionals, sovint re-
utilitzant edificis preexistents, com ara ermites 
i hospitals situats fora dels nuclis urbans. Serà 
més endavant, quan la capacitat econòmica 
de les comunitats millorarà, que es planteja-
rà la seva estabilització amb la construcció de 
convents. Aquest procés serà segurament el 
que tindrà lloc en el cas de Sant Francesc de 
Montblanc, que podria estar construint-se cap 
al 1286-1287, quaranta cinc anys més tard de 
la primera notícia sobre la presència de frares 
menors a la població (Conejo 2002: 186).

No tenim referències documentals sobre la 
ubicació d’aquesta comunitat inicial, ni tam-
poc restes arqueològiques que s’hi puguin vin-
cular d’una manera clara. En termes generals, 
la historiografia ha donat per fet que es tro-
baria situada al mateix indret que el posterior 

convent, tot i que evidentment organitzada a 
partir d’estructures arquitectòniques molt més 
senzilles.

Des del punt de vista arqueològic, només es 
pot vincular a aquest moment inicial un estrat 
que apareix a tota la superfície del jaciment, 
que està format per argiles vermelloses i que 
es caracteritza per la presència d’ossos humans 
dispersos i sense connexió anatòmica. Aquest 
nivell apareix tallat per la majoria de les es-
tructures constructives del convent. Sembla, 
per tant, que es tractaria d’un estrat d’anive-
llament previ a les obres i que va afectar una 
zona de necròpolis. També es podrien relacio-
nar amb aquesta primera època les tres sitges 
que han aparegut a l’interior de les estances del 
monestir, tant dins l’ala oest com a l’exterior. 
El seu grau d’arrasament demostra que funci-
onaven amb una cota de circulació que no pot 
correspondre a la de la sala del convent en què 
se situen. A més, una d’aquestes sembla tallada 
en part per la construcció d’un dels murs del 
monestir. Les restes que acabem de descriure 

Vista de l’església del convent de Sant Francesc
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fan referència, en qualsevol cas, a l’existència 
d’uns precedents d’ocupació a la zona on pos-
teriorment es construirà el convent, però no 
tenim cap traça que les pugui vincular de ma-
nera directa amb la primera comunitat fran-
ciscana de Montblanc.

Fase I. Construcció i creixement.  
Segles xiii-xvi

Un cop superada aquesta fase d’implantació 
inicial, s’inicia un segon procés, que portarà 
a la fundació oficial del convent. L’evolució 
ideològica que va patir l’orde franciscà, espe-
cialment després de la mort del fundador, està 
també a l’arrel dels canvis en els criteris pel que 
fa a la seva arquitectura. Des de la primera co-
munitat, que sant Francesc volia pobra i sense 

residències fixes, fins als grans convents dels 
segles xiv i xv hi ha un llarg camí conceptual, 
que es va recórrer en relativament poc temps. 
A aquest procés hi va contribuir de manera 
decisiva la voluntat del papat, exemplificada 
en successives butlles i privilegis, de recon-
duir el franciscanisme cap a una posició més 
institucionalitzada dins l’Església i això pas-
sava per l’assentament i l’enquadrament físic 
en convents, amb la qual cosa es canviava la 
intencionalitat del fundador.

Per altra banda, el creixement de l’orde va 
posar ràpidament de manifest que els primers 
assentaments resultaven del tot insuficients per 
gestionar l’augment de vocacions i de fidels, 
cosa que va comportar la necessitat de cons-
truir edificis més grans i propers als nuclis ur-
bans, per tal de facilitar el desplaçament dels 
fidels fins a les seves esglésies.

Hipòtesi de la planta del convent de Sant Francesc entre els segles xiii i xiv
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El convent de Sant Francesc  
de Montblanc

A continuació tractarem de sistematitzar el 
poc que podem arribar a saber sobre l’estruc-
tura original de Sant Francesc de Montblanc. 
Cal tenir present en aquest sentit que el grau 
d’arrasament de les estructures és molt gran, 
gairebé sempre per sota del nivell de circulació, 
cosa que dificulta molt establir una seqüència 
constructiva clara o determinar una estructura 
arquitectònica.

A l’hora d’estudiar el procés constructiu del 
convent de Sant Francesc cal tenir en compte la 
posició i les dimensions de l’església, ja que és 
aquesta peça la que determina la ubicació del 
claustre i, per tant, la de la resta de les estances 
conventuals.

La historiografia que ha estudiat el temple 
afirma que el segon, el tercer i el quart trams 

de la nau comptant des de la porta principal 
són els més antics i que es van construir abans 
que les seves capelles laterals, ja que aquestes 
estan clarament adossades als contraforts res-
pectius. Els trams primer i sisè, sense capelles, 
juntament amb el presbiteri, es consideren pos-
teriors i s’haurien executat durant el segle xiv. 
El cinquè tram, afectat per la construcció de la 
capella barroca i de la porta d’accés al claustre, 
presenta més dubtes pel que fa a la seva atribu-
ció cronològica (Conejo 2002: 187).

Tenint present que l’església està orientada 
nord sud amb la capçalera cap a migdia, les 
estances conventuals se situaven a ponent del 
temple, amb una posició excèntrica en relació 
amb aquest, ja que la seva façana septentrional 
no coincideix amb la de l’església, sinó apro-
ximadament amb l’inici del tercer tram de la 
nau. Aquesta posició podria vincular-se amb el 
fet que en el moment d’iniciar-se la construcció 

Detall d’algunes de les sitges documentades als nivells inferiors del jaciment i que corresponen  
a les primeres fases d’ocupació de l’espai
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del claustre el primer tram de l’església, amb la 
façana principal, encara no estigués construït. 
En canvi, per la banda de la capçalera, l’edifici 
de l’ala sud conventual se situa per fora del lí-
mit exterior de l’església.

Pel que fa a les dimensions de la parcel·la en 
què se situa el convent, en coneixem d’una ma-
nera més o menys precisa el perímetre. Així, 
per la banda nord, el límit se situaria aproxi-
madament a la línia de l’actual carrer de la Mu-
ralla de Sant Francesc. Per llevant seguiria el 
camí ral, l’actual carrer Major. Per la banda sud 
se situava per sota de l’actual carrer de Manel 
Ribé. El límit occidental és difícil de determi-
nar, però en tot cas segurament arribava més 
enllà de l’actual línia de façana de les cases del 
carrer de la Mare Vedruna.

El convent que arriba a finals del segle xvi 
s’ordena a partir d’un claustre quadrangular 
al voltant del qual es distribueixen els edificis 
conventuals. Entorn al pati central, d’uns 16 x 
21 metres, s’organitzen quatre galeries d’am-
plades diferents,3 fet que podria correspondre 
a fases constructives diferenciades. També els 
edificis aixecats al voltant del claustre presen-
ten amplades diverses.4

El claustre

Es tracta d’una estructura quadrangular amb 
quatre corredors que s’obrien al pati central 
mitjançant una galeria d’arcs apuntats trilo-
bulats que recolzaven sobre columnes de secció 
tetralobulada coronades amb capitells senzills 
decorats amb motius vegetals força esquemà-
tics. Les bases són també molt senzilles i estan 
decorades amb motllures, que fan la transició 
entre el pilar compost de quatre columnetes i la 
base. Les llargades de les galeries, que se situen 
aproximadament entre els 15,4 metres (la del 
costat sud) i els 16 metres (la nord), permetrien 
encabir un total d’onze arcades a cada galeria, 

amb petites variacions pel que fa a la llargada 
dels murs de les cantonades. 

El fet que hi hagi un nombre senar d’arca-
des permetria que al centre de cadascun dels 
quatre costats, coincidint amb l’arcada del mig, 
hi hagués una petita porta que comunicaria el 
corredor amb el pati del claustre. Pel que fa a 
les portes d’accés des de les galeries a la resta 
de les estances del monestir, només en tenim 
una de clarament definida, que és la que comu-
nicava amb l’església.

No disposem d’elements per saber com esta-
ven cobertes les galeries, tot i que el més proba-
ble és que hi hagués una estructura de bigues 
de fusta. En la darrera època, al centre del pati 
hi havia una font de característiques descone-
gudes, de la qual es va localitzar el fonament 
en la intervenció de l’any 1999.

El dibuix que fa Ramon Cantó del mones-
tir de Sant Francesc a finals segle xix ens el 
presenta amb dos nivells de claustre, l’inferior 
amb l’estructura que acabem de descriure i el 
superior amb uns finestrals apuntats, que en 
aquell dibuix apareixen tapiats i reduïts amb 
finestres quadrades. L’excavació ha permès 
recuperar un petit nombre de fragments de 
columna octogonal, que entenem que podria 
estar vinculada amb aquest claustre supe-
rior. Aquestes peces han estat datades cap a 
començaments del segle xvii, de manera que 
caldria vincular-les amb la fase següent. Per 
tant, i sense altres proves, entenem que no hi 
ha elements per pensar que en aquesta primera 
fase el convent de Sant Francesc disposés d’un 
segon nivell de claustre, tot i que evidentment 
no es pot descartar del tot la seva existència.

Els edificis

Ala nord

Tenim força ben delimitat el mur de tancament 
nord del recinte. L’únic tram del qual no s’ha 

3. Uns 3,67 metres la galeria oest, 3,16 la sud, 4,37 la nord i 2,9 l’oriental, que va paral·lela a la paret de l’església. Tot i que 
el fet que les estructures es conservin a l’alçada dels fonaments pot fer variar una mica l’amplada real de les galeries 
a l’alçada del paviment, les diferències constatades són massa grans com per no respondre a motius constructius.

4. Uns 6,74 metres l’ala oest, 6,57 metres la sud i 7,35 metres la nord.
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conservat cap traça és el més proper a l’església, 
ja que va ser destruït en el moment de cons-
trucció d’uns dipòsits al segle xx. S’ha pogut 
localitzar, molt arrasada, la seva cantonada 
nord-oest, feta amb carreus quadrangulars de 
pedra calcària del país. També s’ha pogut iden-
tificar, d’una manera més fragmentària, el seu 
mur de tancament sud, que el separaria de la 
galeria del claustre. Entre aquests dos murs es 
genera un espai d’uns 7,35 metres d’amplada, 
que fa que sigui la més gran de les tres ales 
documentades al convent.

Pel que fa a la distribució interior, tenim un 
mur de tancament molt clar per la banda oest, 
que funcionaria com a límit de l’ala nord. Hi ha 
un segon mur uns 5 metres més cap a l’est, el 
qual, si bé està adossat a la paret nord, entenem 
que correspon a una compartimentació antiga. 
Entre aquests murs quedaria un espai de 4,75 x 
7,35 metres, que, per les seves dimensions, po-
dria estar perfectament cobert amb una estruc-
tura d’embigat de fusta. Nosaltres creiem que 
existia una darrera paret al costat oriental, avui 
desapareguda a causa de la construcció d’un 
dipòsit modern. Entre aquest mur i la paret de 
l’església quedaria un corredor, que de fet repre-
sentaria la continuació vers el nord de la galeria 
oriental del claustre, que donaria accés a la porta 
exterior del convent i possiblement a la porteria.

Aquestes estructures formarien un edifici 
d’uns 15 metres de llargada i amb l’amplada 
ja esmentada de 7,35 metres. Desconeixem 
les característiques de l’elevació de parament, 
que podria ser de tàpia. Pel que fa a la coberta, 
entenem que estava suportada per dos arcs de 
diafragma que generaven tres crugies d’uns 
4,5 metres d’amplada cadascuna. L’existència 
d’aquests arcs es demostra per la presència de 
dos contraforts encarats, un a cada banda de 
la paret de la sala, que semblen correspondre 
al reforç del mur d’aquesta al punt on se situ-
ava un dels arcs per tal de contenir les seves 
empentes laterals. La posició del segon arc no 
s’ha pogut definir amb certesa ja que tot el 
terç oriental de la sala, on s’hauria de situar, 
està completament destruït per la construcció 
d’estructures modernes. La presència d’aquests 
contraforts, a banda d’indicar-nos la possible 
posició de l’arc, pot ser també indicativa de la 

utilització de la tàpia per a l’elevació de para-
ment del mur.

Finalment hi havia un tercer espai, el corre-
dor que comunicava amb l’exterior, amb una 
amplada que no arribava als 3 metres i del qual 
no s’ha conservat cap traça arqueològica.

En relació amb els usos d’aquests espais, 
entenem que al costat de l’església trobaríem 
el corredor que comunicava el claustre amb la 
zona de la porta del convent i també donaria 
accés al pati que quedava entre la façana nord 
dels edificis conventuals i la tanca exterior. No 
tenim elements per saber com estava organit-
zada tota aquesta zona de la possible porteria, 
ja que no hi ha estructures clares que s’hi pu-
guin relacionar. A continuació hi hauria l’edi-
fici principal d’aquesta ala del convent, que, si 
acceptem la denominació que al segle xviii 
se li donava de “refetor vell”, hauríem de con-
cloure que es tractava del primitiu refectori del 
convent. Evidentment, hi hauria d’haver una 
porta que hi accedís des del claustre, que no 

Detall de l’ala de l’edifici conventual documentada  
a l’exterior de l’actual i que segurament va ser 
enderrocada en el marc de les reformes de finals  
del segle xvi
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s’ha pogut localitzar. També estaria comunicat 
per una porta amb l’estança situada immedi-
atament a l’oest, la qual, per les seves caracte-
rístiques, creiem que podem identificar amb la 
sala anomenada de profundis que es documen-
ta a la majoria dels convents a tocar del refetor 
i comunicada directament amb aquest i amb 
la galeria corresponent del claustre.

Ala oest

Entenem com a ala oest el tram que va des de 
la cantonada nord-oest del convent fins al punt 

d’intersecció amb l’ala meridional. Presenta 
una amplada d’uns 6,7 metres i una llargada 
total de 33 metres. Hem pogut identificar un 
mur de compartimentació que genera dos es-
pais diferenciats. A l’extrem nord es generaria 
una sala d’uns 11 metres de llargada de la con-
figuració de la qual no disposem de dades.

Al sud de l’anterior, i ocupant tot el tram 
paral·lel a la galeria oest del claustre, trobem una 
segona sala de gairebé 22 metres de llargada, en 
la qual no hem detectat cap compartimentació, 
encara que no es pot descartar del tot que tingu-
és una paret de divisió aproximadament al cen-

Hipòtesi de planta del convent a mitjan segle xvi just abans de la gran reforma dels edificis
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tre, ja que això explicaria la distribució de les se-
ves obertures. Aquesta sala conserva bona part 
de la seva façana oest, almenys fins a l’alçada del 
sostre de la planta baixa. S’hi localitzen quatre 
finestres rectangulars de dimensions i tipolo-
gia molt semblants, cobertes amb llinda de biga 
de fusta, i també una porta, del mateix tipus i 
situada a la banda nord, que sortia a l’exterior, 
que evidentment van ser obertes modernament. 
Com que en aquest tram es conserva, encara 
que sigui parcialment, l’elevació de parament, 
s’ha pogut constatar que en aquest cas es trac-
ta d’un mur de tàpia aixecat sobre un sòcol de 
maçoneria de pedra i calç.

No s’han conservat ni els nivells de paviment 
ni traces clares de l’estructura original de suport 
de la coberta, tot i que el més probable és que, 
atesa l’amplada de la sala, estigués suportada per 
arcs de diafragma. La intervenció del 2011 va 
identificar quatre contraforts situats a l’exterior 
de la façana. De tota manera, la seva disposi-
ció una mica aleatòria i sense que aparentment 
tinguin cap relació amb elements estructurals 
de l’interior de la sala dificulta la seva correc-
ta interpretació, ja que tant poden pertànyer a 
aquesta fase com a alguna de les posteriors.

Pel que fa a la utilització d’aquests espais, 
poca cosa en podem dir. Seguint amb la hipòtesi 
que l’ala nord estaria formada pel refetor i la sala 
de profundis, l’habitació situada a l’extrem nord-
oest podria correspondre a la cuina. Aquesta 
posició permetria comunicar la cuina no sola-
ment amb el refetor, sinó també amb l’exterior 
i amb els horts situats fora dels murs de l’edifi-
ci del convent, ja fos per una porta situada a la 
banda nord o per algun punt de la façana oest. 
Pel que fa a la sala més gran, no disposem de da-
des per a la seva funcionalitat, però per les seves 
dimensions, en cas que es confirmés que era un 
únic espai, podria correspondre al dormitori.

Ala sud

És la més extensa del convent i segurament tam-
bé la que ha resultat més afectada per l’ús de 
l’edifici en època moderna, ja que el seu subsòl 
va quedar pràcticament destruït per la construc-
ció de dos dipòsits soterrats. Nosaltres l’hem 
pogut documentar només en el tram situat a 

ponent del temple, que és on s’ha efectuat la in-
tervenció. La resta segurament va resultar des-
truïda per les construccions modernes que hi ha 
darrere la capçalera i fins al carrer Manel Ribé. 

En el tram estudiat hem pogut comprovar 
que l’edifici continua més enllà del límit que 
representa la façana occidental del convent. 
Aquest fet no és estrany en l’arquitectura men-
dicant i ha estat documentat, per exemple, al 
convent de Sant Francesc de Barcelona, on l’ala 
perpendicular a la capçalera de l’església tam-
bé es perllonga més enllà. En el cas barceloní, 
al segle xvi el convent continuarà creixent en 
extensió fins a desenvolupar un segon claustre, 
mentre que a Montblanc l’increment de l’espai 
útil al convent es farà en alçada. Si bé el límit 
oriental de l’edifici no s’ha pogut identificar, sí 
que la intervenció dels anys 2011 i 2012 al solar 
situat a ponent del convent va permetre loca-
litzar el tancament occidental. Pel que fa a les 
compartimentacions, hem pogut localitzar-ne 
una de segura aproximadament al centre del 
tram conegut.

Pel que fa a les característiques constructi-
ves d’aquests edificis, poca cosa podem dir més 
enllà que estan fets amb murs de tàpia sobre 
un sòcol de maçoneria. Pel que fa a la coberta, 
tampoc en tenim gaires dades, tot i que algu-
nes traces documentades a la cara interior de 
la façana podrien refermar la hipòtesi que, com 
a la resta de les edificacions, devia estar sostin-
guda amb arcs de diafragma. 

En relació amb l’ús d’aquests espais, tradi-
cionalment s’havia situat en aquesta banda el 
refetor, una peça significativa, ja que s’hi van 
celebrar les Corts de l’any 1414. De tota mane-
ra, el fet que la documentació de començament 
segle xviii situï el refetor vell a l’ala nord del 
convent ens ha fet replantejar aquesta ubicació. 
Per tant, desconeixem l’ús al qual podrien es-
tar destinades les estances de la galeria sud. En 
aquest sentit, cal pensar que s’hi podrien situar 
el dormitori i la sala capitular, etc.

Les construccions exteriors

El conjunt de Sant Francesc estava envoltat per 
un mur de tancament exterior que abastava la 
propietat que s’estenia pels costats nord, sud i 
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oest fins a uns límits que no ha estat possible 
determinar, ja que en bona part (sobretot per 
la banda oest) queden o bé sota els carrers de 
Manel Ribé i Mare Vedruna o, més enllà, fins i 
tot sota les cases. A l’únic tram que hem pogut 
seguir, el traçat d’aquest mur és la banda est 
de la plaça, ja que es correspon, tot i que amb 
moltes modificacions modernes, amb el mur 
que fins a la remodelació de la plaça de Sant 
Francesc havia dividit en dos aquest espai.

Les diferents intervencions arqueològiques 
dutes a terme a l’entorn del convent han per-
mès documentar, almenys parcialment, estruc-
tures que hauríem de situar en aquesta fase.

En aquest sentit, sembla clar que en el segle 
xv es van aixecar una sèrie de construccions 
a l’exterior de la banda oest del convent, que 
s’han conservat només en part i molt arrasa-
des. Es tracta d’alguns trams de mur, restes de 
paviments i d’algunes estructures que s’han 
identificat com a dipòsits, que semblen confi-
gurar una zona no residencial, sinó més aviat 
de treball, potser vinculada al conreu de les 
hortes situades en tota aquesta zona. També 
s’hi localitzen les conduccions d’aigua que por-
taven aquest element cap a la font del claustre i 
potser també cap a la cuina del convent.

També cap al segle xv se situaria l’ampliació 
a l’oest de l’ala sud del convent, els límits oc-
cidentals de la qual no s’han pogut localitzar, 
ja que quedaven fora de la zona de l’excava-
ció. En tot cas, sabem que la porta d’entrada 
a aquest espai era des de la banda sud. Entre 
aquestes edificacions i la zona de treball que es 
va identificar més al nord quedava un espai on 
no s’han recuperat restes arqueològiques i que 
podria correspondre a una mena de pati obert, 
que possiblement a la llarga hauria arribat a 
convertir-se en un segon claustre.

Finalment, la intervenció del 2012 a la 
banda sud va permetre documentar un mur 
perpendicular a la façana, el qual, per les se-
ves relacions estratigràfiques amb aquesta, 
semblava formar part de l’estructura inicial 
del convent. A l’est d’aquest mur no es van 
identificar nivells d’ocupació ni estructures, 
si més no cap de vinculable a aquesta primera 
fase constructiva. Per tant, es tracta del límit 
oriental d’un edifici, la llargada del qual des-

coneixem, paral·lel a l’ala sud del convent i 
que presentava una amplada interior de 5 me-
tres. Adossada exteriorment a aquest edifici 
es va localitzar també la boca d’una cisterna, 
que amb tota probabilitat s’ha de situar també 
en aquesta fase, tot i que no correspongui al 
primer moment. De fet, els materials arqueo-
lògics associats a la seva construcció li donen 
un TPQ de mitjan segle xiv.

Tot i la fragmentació de les estructures do-
cumentades en aquests espais exteriors i la di-
ficultat de determinar-ne amb claredat la seva 
funció, el que sí que ha quedat clar a partir de 
les dades recollides és que en aquesta primera 
fase els edificis conventuals no es limitaven a la 
zona coneguda fins al moment, sinó que s’este-
nien més enllà, tant per la banda sud com per 
ponent. Aquest desplegament en horitzontal 
dels edificis del convent que sembla despren-
dre’s dels resultats de la intervenció entronca 
de manera directa amb una tradició arquitec-
tònica franciscana que, amb la seva voluntat 
de pobresa i discreció, preferia els convents de 
poca alçada, tot i que extensos, als edificis im-
ponents. 

Fase II. Les reformes. 1567-1610

En aquesta fase incloem les reformes que es 
produeixen al convent en un moment no gaire 
precís, que nosaltres situem entre el 1567, data 
del pas de sant Francesc a l’Obervança, i co-
mençaments del segle xvii, partint de la data 
que donem a la construcció de la porxada del 
pis superior del claustre.

Des del punt de vista documental, tenim 
diverses referències, tot i que poc precises, a 
la realització de reformes d’una certa entitat 
al convent coincidint amb el pas, forçat per a 
tot l’orde, del règim Claustral al de l’Obser-
vança. Aquest canvi es va produir l’any 1567, 
moment en què es parla ja de reformes, i el 
1572 tenim una notícia segons la qual l’Ajun-
tament de Montblanc va fer donació de 400 
lliures als franciscans per ajudar-los a fer 
front a les despeses que els comportaven les 
obres al monestir (Fernández 2006: 379). Per 
tant, sembla evident que a Montblanc, com 
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passa en molts altres monestirs franciscans 
de Catalunya, el pas a l’Observança va anar 
acompanyat d’obres de reforma i ampliació, 
com les que va experimentar el convent de 
Barcelona, on en aquest moment es va aixecar 
un segon claustre.

Des del punt de vista arqueològic, al con-
vent de Montblanc s’han documentat diferents 
accions, que situem entre el darrer quart del 
segle xvi i les primeres dècades del xvii i que 
semblen reforçar la hipòtesi d’aquesta reforma 
que es desprèn de les dades documentals.

En aquest sentit, la intervenció arqueològica 
ha permès comprovar que és en aquest perío-
de que els edificis conventuals adopten el perí-

metre que va arribar fins a la desamortització, 
cosa que va fer que s’enderroquessin i amortit-
zessin totes les estructures de la fase anterior 
que quedaven per fora del nou perímetre. Tota 
la zona de ponent i de migdia, que fins alesho-
res havia format part del perímetre edificat del 
convent, va passar segurament a ser utilitzada 
com a horts, amb l’abocament d’una capa de 
terres sobre l’arrasament de les estructures. 
Amb aquesta acció, la comunitat de Montblanc 
renuncia a un creixement en horitzontal del 
convent, com el que van experimentar altres 
monestirs de l’orde, com el de Barcelona, i per 
tant hem de pensar que va optar per un crei-
xement en vertical.

Hipòtesi de planta del convent cap al 1608
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Tant a l’ala de ponent com a la meridional 
s’han detectat materials arqueològics situables 
a finals del segle xvi a les parts altes de la paret 
de tàpia conservada, fet que sembla indicar que 
en aquest moment cronològic es va produir un 
recreixement o una reconstrucció d’aquestes 
parets. En relació amb l’ala sud, cal pensar que 
també correspondrien a aquest mateix moment 
constructiu les dues finestres amb emmarca-
ment de carreus que es documenten a la banda 
est de la façana.

Partint de tots aquests indicis, creiem que és 
en aquest moment que es construeix un segon 
pis per sobre dels edificis medievals i, conse-
qüentment, una segona galeria del claustre. 
Aquesta obra hauria comportat la necessitat 
de reforçar la fonamentació dels edificis me-
dievals, que en principi només estaria pensada 
per suportar una construcció en planta baixa.

Pel que fa a la galeria superior, li atribuïm 
el conjunt de columnes de secció octogonal 
que s’han recuperat al llarg de la intervenció, 
una de les quals fins i tot corresponia al lateral 
d’una d’aquestes galeries. Aquesta atribució ve 
reforçada pel fet que en una de les que es va 
recuperar durant la intervenció del 2011 hi ha-
via inscrita la data de 17 de novembre de 1608, 
que podria servir per a la datació d’aquesta 
galeria superior. Pel que fa a les seves caracte-
rístiques formals, disposem de pocs elements 
ja que només se n’han conservat els pilars i no 
tenim bases, capitells ni dovelles que s’hi pu-
guin vincular de manera clara. En tot cas, la 
peça millor conservada, que correspondria a 
una semicolumna situada a l’extrem d’una de 
les galeries, fa uns 112 cm d’alçada incloent la 
petita base. Entenem que el més probable és 
que la galeria estigués rematada amb arcs de 
perfil rebaixat i, per tant, tingués una alçada 
inferior que la de la planta baixa. Aquest tipus 
de solució es documenta a la galeria superior 
d’algunes cases de Montblanc.

La construcció d’aquest segon pis degué 
comportar també una certa redistribució dels 
espais de la planta baixa. Per exemple, es de-
via traslladar el refetor des de l’ala nord a un 
altre indret del monestir. Pel que fa a la cuina, 
possiblement també va canviar de posició, ja 
que l’espai que ocupava fins aleshores va que-

dar tallat per la construcció d’un corredor que 
comunicava el claustre amb l’exterior per la 
banda oest a través d’un portal gòtic que enca-
ra es conserva i que molt probablement va ser 
traslladat allà des d’un altre indret del convent. 
També és en aquest moment que es construeix 
la font al centre del pati del claustre.

Amb aquesta remodelació, el convent de 
Sant Francesc va adquirir la forma més o 
menys definitiva que ens ha arribat, en bona 
part a través de la visió que ens en va oferir Ra-
mon Cantó a finals del segle xix, quan dibuixa 
des de diferents perspectives i d’una manera 
més o menys idealitzada el convent de Sant 
Francesc.

Fase III. Les transformacions.  
Segles xvii-xviii

Pel que fa al període que podríem anomenar 
de ple funcionament del convent en època mo-
derna, coneixem una sèrie de canvis dels quals 
tenim més informació des del punt de vista do-
cumental que no pas arqueològic. Sabem, per 
exemple, que a començament del segle xviii 
es va cedir l’antic refetor situat a l’ala nord del 
convent per tal de convertir-lo en la capella pri-
vada de la família de Salvador Batlle, que es va 
posar sota l’advocació de la Immaculada Con-
cepció. Això va comportar la transformació 
d’aquell espai en capella, amb la construcció 
d’un presbiteri a la banda oriental i segura-
ment també la seva redecoració. Segons la do-
cumentació, l’entrada a aquesta capella es feia 
per la banda occidental, de manera que l’antic 
de profundis del convent medieval s’utilitzaria 
en aquest moment com a zona de pas entre la 
galeria del claustre i la capella.

A finals del segle xviii sabem que estava 
en marxa la remodelació de la zona d’entrada 
al convent, amb la construcció d’una porte-
ria nova. Per aquest motiu, es va sol·licitar als 
hereus de Salvador Batlle permís per segregar 
una part de l’espai de la capella, concretament 
la zona del presbiteri, que se situaria a la banda 
oriental, per tal d’utilitzar-la com a porteria. 
Aquesta segregació, que va ser acceptada pel 
propietari, va obligar a canviar l’orientació de 
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la capella, que va quedar reduïda quant a di-
mensions, a posar el presbiteri a la banda oc-
cidental i a clausurar les antigues portes, cosa 
que va comportar l’obertura d’un altre accés a 
la paret meridional que hi permetés l’entrada 
des del claustre. 

Així, doncs, a partir de finals del segle xviii 
l’entrada principal al convent era al costat de 
l’església, al mateix punt on entenem que hi 
hauria hagut la medieval, just a l’alçada de l’ar-
rencament del segon tram de la nau. El més 
probable és que s’utilitzés la porta que encara 
avui se situa en aquest punt, tot i que actual-
ment avançada en relació amb la seva posició 

inicial. És possible que correspongui a aquesta 
reforma una primera transformació d’aquesta 
porta, que es va eixamplar parcialment trans-
formant l’arc de mig punt original en un arc 
rebaixat, retallant algunes dovelles i segura-
ment modificant-ne la posició.

La clausura de la porta d’entrada a la cape-
lla, amb l’obertura d’un nou accés des de la 
galeria del claustre, així com el possible trasllat 
de la porteria des de la cantonada nord-oest 
a la nord-est, va deixar desocupades les dues 
estances situades a ponent de la capella. Ente-
nem que és en aquest moment que es forma un 
soterrani al subsòl de l’antiga sala de profundis 

Hipòtesi de planta de les estructures conventuals entre els segles xviii i xix
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(i posteriorment vestíbul de la capella), al qual 
s’accedia des de la sala situada a ponent. Desco-
neixem la funcionalitat exacta d’aquest espai, 
que entenem que possiblement va ser utilitzat 
com a celler, més que res per la seva condició 
d’estructura soterrada.

Pel que fa a l’exterior, segurament a finals 
d’aquesta fase es construeixen alguns murs 
documentats durant la intervenció dels anys 
2011 i 2012 a la plaça, que apareixien per sobre 
dels nivells d’amortització de les construcci-
ons medievals. Es tractava d’estructures molt 
malmeses pels moviments de terra posteriors 
i a les quals no s’ha aconseguit donar una in-
terpretació històrica clara. El mateix podem 
dir dels murs i els paviments documentats a 
la banda meridional, en aquest cas a causa de 
les petites dimensions del sondeig que s’hi va 
realitzar.

Fase IV. Les destruccions del segle xix

Sabem, per la documentació escrita que durant 
la guerra del francès i després, en el marc del 
trienni liberal, que el convent va patir diver-
ses espoliacions i incendis, a banda de canvis 
d’usos, com ara la seva transformació en caser-
na l’any 1823. Aquests esdeveniments devien 
afectar fonamentalment els béns mobles de 
l’interior de l’edifici, les cobertes i altres espais 
que no han arribat a nosaltres i dels quals no 
tenim dades arqueològiques. Pel que fa referèn-

cia a l’edifici, és possible que corresponguin a 
aquest moment algunes de les finestres de pe-
tites dimensions que es documenten, almenys 
parcialment, a les parts altes de les dues faça-
nes conservades, i potser també algunes de 
les estructures documentades a l’exterior del 
convent. El retorn de la comunitat a Montblanc 
després de la fi del Trienni Liberal degué com-
portar una restauració d’urgència del convent 
per tal de tornar-lo a habilitar per a les seves 
funcions.

Fase V. De convent a fassina. 1835-1880

Amb l’exclaustració definitiva dels francis-
cans el 1835 i la posterior cessió, ja el 1847, del 
convent a l’Ajuntament de Montblanc, s’inicia 
una etapa que comportarà la progressiva des-
trucció dels edificis conventuals, de manera 
que al final del període només quedarà en peu 
l’església.

No sabem què passa entre el 1835 i el 1847, 
moment en el qual comencem a tenir algunes 
notícies sobre el convent. Sabem que de l’anti-
ga propietat es van segregar els horts situats a 
ponent de l’edifici, que van ser venuts a un par-
ticular. La resta, formada pel convent, l’església 
i les terres fins al límit sud de la propietat, van 
formar un segon paquet, que és el que va ser 
cedit a l’Ajuntament l’any 1847.

Per altra banda, la desafecció de l’església 
devia comportar també l’abandonament del 
cementiri que se situava davant la seva façana 
principal. Amb el temps, els terrenys es van 
anar convertint en un espai obert davant la 
porta principal de l’antiga església. Posteri-
orment, tota aquesta zona passarà a ser una 
plaça pública al voltant de la font. De fet, el 
1847, quan es fa l’acte de presa de possessió del 
convent per part de l’Ajuntament, ja s’anomena 
com a límit nord dels edificis la plazuela de la 
fuente de San Francisco.

Durant els anys següents es porten a terme, 
sense èxit, gestions per poder endegar les obres 
necessàries per poder transformar el convent 
en escola, presó del partit judicial i jutjat de 
primera instància. Sembla que durant aquest 
temps els edificis havien estat utilitzats de ma-

Vista general del celler documentat
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nera provisional per diverses activitats: estació 
de telègraf, teatre, sala d’assajos de la cobla mu-
nicipal, etc. (Contijoch 2013).

El 1872, finalment, l’Estat posà a la venda el 
convent, que va passar a mans privades. Des-
prés d’un seguit de compravendes molt segui-
des fetes per persones interposades, la vigília 
de Nadal del mateix any el ciutadà francès Paul 
Daguzan va comprar el convent per 31.500 
pessetes (Contijoch 2013).5 

Aquest personatge serà la primera persona 
que utilitzarà el convent per a una activitat de 

tipus industrial. Daguzan tenia drets d’extra-
cció d’alabastre de les pedreres de Pira, Sarral 
i Ollers i volia utilitzar el convent per instal-
lar-hi una fàbrica de guix. Amb aquest objec-
tiu hi va col·locar dues màquines trituradores 
d’alabastre accionades a vapor. Pel que sembla, 
l’esposa de Daguzan era traficant d’antiguitats 
i mentre el seu marit va ser propietari del con-
vent el va espoliar de tots els elements de valor 
artístic que va poder, que va exportar fora del 
país aprofitant els transports del guix que sor-
tia de la fàbrica (Contijoch 2013). 

5. Salvador Rovira afirma, per la seva banda, que Delfí Rius traspassà el convent a Cleobule Paul d’Aguzan de Guirau-
dier, comerciant francès resident a Barcelona, i aquest al seu torn el transferí a Ramon Llorens i Fiol, paleta (Rovira 
1987:274).

Planta de les edificacions de l’antiga fàbrica Contijoch. Anys vuitanta del segle xx
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El 1877 el convent passà a mans del tarra-
goní Lluís Cervera, que hi va continuar fabri-
cant guix durant un temps. En aquest període, 
alguns cronistes de Montblanc expliquen que 
es van utilitzar els enderrocs del convent de 
Sant Francesc per omplir els fossats de la vila, 
fet que seria indicatiu del grau de destrucció 
que ja havia patit en aquell moment (Contijoch 
2013).

Fase VI. La fàbrica Contijoch (1880-1951)

El 1880, Lluís Cervera va llogar el convent a 
Josep Contijoch i Poblet, que volia utilitzar l’es-
glésia com a magatzem dels vins que comer-
cialitzava (Contijoch 2013). El pas a la família 
Contijoch no sembla que aturés el procés de 
destrucció del convent, ja que l’interès del llo-
gater estava en l’església i no en l’antic convent, 
que en aquell moment ja devia estar en estat de 
completa ruïna.

El 1893, la família Contijoch canvia d’ac-
tivitat i comença a utilitzar l’església per a la 
fabricació d’aiguardents. Aquest canvi sí que va 
tenir efectes a mig termini en l’espai ocupat per 
l’antic convent, tot i que la fàbrica pròpiament 
dita es va instal·lar a l’interior de l’església, que 
era l’edifici arquitectònicament més sòlid.

En aquest sentit, durant els anys posteriors es 
van fer obres importants a l’interior del temple 
amb la construcció de xemeneies, sostres inter-
medis, etc. i es van construir una sèrie d’edificis 
complementaris, magatzems, etc. adossats so-
bretot a la façana de llevant del temple, a l’espai 
que quedava entre aquest i el carrer.

Pel que fa a la zona de l’antic convent, es 
va començar a arranjar com a espai de treball 
complementari de la fàbrica. Es va optar per 
un enderroc complet dels edificis preexistents 
fins a deixar un solar net d’edificacions i pos-
teriorment es van fer les obres necessàries per 
adequar l’espai per a les noves funcions a què 
estava destinat.

Vista general de les estructures arqueològiques. Es comprova el grau d’arrasament que presentaven
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Pel que fa als edificis, només disposem de 
notícies tant arqueològiques com documentals 
del format de la darrera fase de la fàbrica, que 
és la que es va dibuixar en els primers aixe-
caments planimètrics del recinte. En aquest 
sentit, sabem que tot el costat de migdia es-
tava ocupat per una gran nau d’un sol nivell, 
coberta amb una teulada a doble vessant re-
colzada a la part central amb pilars quadrats, 
segurament de maó. El seu mur de tancament 
nord se situava aproximadament al centre de 
l’antiga galeria sud del claustre. A la planta bai-
xa es localitzaven dos grans dipòsits semisoter-
rats fets amb formigó, així com algunes altres 
estructures també soterrades i de més difícil 
interpretació, però vinculades a la fàbrica.

El costat de ponent estava ocupat per una 
altra nau rectangular coberta amb teulada a un 
sol vessant que desaiguava cap a l’interior del 
pati. Durant l’excavació es van identificar una 
sèrie de fonaments fets de maó per sostenir uns 
pilars de fusta, sobre els quals devia recolzar 
la coberta interior de la nau, que estava ober-

ta per la banda del pati. Aquesta alineació se 
situava aproximadament al centre de l’antiga 
galeria oest del claustre.

A la banda nord es documenten diverses 
construccions. En primer lloc, un edifici que 
ocupava la cantonada nord-oest, de planta 
gairebé quadrada i en el qual es devia situ-
ar algun tipus de maquinaria pesant, ja que 
en la intervenció es van identificar en aquest 
punt una sèrie de murets de formigó de reforç 
del paviment que així ho donen a entendre. 
A continuació es documentava el gran por-
tal d’accés al pati de la fàbrica, cobert amb 
arc rebaixat. El tram final fins a la paret de 
l’església estava ocupat per un darrer edifici 
cobert amb teulada de doble vessant i disposat 
en sentit paral·lel a la façana i perpendicular 
al temple, a l’interior del qual hi devia haver 
la màquina de vapor.

En algun moment, segurament en la dècada 
de 1920, es va construir el cos avançat alineat 
amb la paret de l’església, on es va traslladar 
l’antiga porta de la fàbrica i del convent.

Fotografia antiga de la plaça de Sant Francesc, on encara es poden observar les estructures  
de l’antiga fàbrica
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Fase VII. Els darrers usos (1951-2011)

L’activitat de la fàbrica Contijoch, amb vari-
ants en els processos de fabricació i amb refor-
mes d’adaptació, es va mantenir fins al 1945. 
En aquell moment, el declivi de l’activitat va 
fer que el convent acabés en mans del Banc 
de Valls i després, cap al 1951, a les de la fa-
mília Sendra, que el va fer servir per ampliar 
el seu negoci de vins. L’any 1954, Pere Sendra 
Gumà construeix una torre d’entre 13 i 14 me-
tres d’alçada per a la producció d’èter sulfúric 
a l’exterior dels edificis de la fàbrica, a uns 8 
metres de distància de la cantonada de l’esglé-
sia. (Contijoch 2013). La construcció d’aquest 
element porta aparellat l’aixecament d’un petit 
mur de tancament, que delimitava un pati a 
la banda nord i oest de l’edifici. Aquest espai 
comunicava amb l’interior de la fàbrica mit-
jançant una porta nova construïda al costat de 
la principal. L’aixecament d’aquest edifici serà 
la darrera obra que es produirà en el conjunt 
de Sant Francesc durant la seva utilització com 
a espai industrial.

Després que la Generalitat comprés el con-
vent l’any 1982, es van dur a terme una sèrie 
d’intervencions per tal de retornar a l’església 
la seva aparença original, cosa que va compor-
tar el desmuntatge de tots els elements afegits 
tant a l’interior com a l’exterior durant el seu 
període d’utilització com a fàbrica. Pel que fa al 
convent, el 1987 es va procedir a l’enderroc dels 
coberts i d’altres edificis fabrils, i només van 
quedar drets els murs perimetrals de la fàbrica. 
L’espai interior va ser utilitzat per a activitats 
diverses, mentre que els antics patis situats a 
ponent i al nord de la fàbrica es van convertir 
en zona d’aparcament.

  La Torre de Poblet

L’any 2012 es va dur a terme una intervenció 
arqueològica al solar del carrer Riuot número 
4 de Montblanc en el marc dels treballs de re-
cerca i recuperació de la muralla de la població, 
que l’Ajuntament porta a terme des de fa anys. 
En aquest cas, el solar corresponia a l’espai que 
ocupava una de les torres de la muralla, la qual, 

Vista frontal de la façana conservada  
de l’anomenada Torre de Poblet

per les seves característiques i dimensions, pre-
sentava una problemàtica força diferent de la 
resta. Per altra banda, en aquell mateix solar 
la documentació antiga parlava de la presència 
d’una de les fonts d’abastiment d’aigua de la 
població, l’anomenada font de la Vila, i també 
d’una sèrie d’edificis que al segle xiv havien 
estat propietat del monestir de Poblet. Aquest 
cúmul de circumstàncies feien que la recerca 
en aquest punt fos especialment interessant, ja 
que podia permetre estudiar no solament la 
muralla i la seva torre, sinó també altres ele-
ments de la trama urbana medieval de Mont-
blanc molt menys coneguts.

Així, doncs, aquesta intervenció va perme-
tre estudiar l’evolució constructiva i d’ocupa-
ció d’aquest espai documentat des de finals del 
segle xii. Es tracta, per tant, d’un dels sectors 
de Montblanc que ja estaven ocupats molt poc 
després de la fundació de la vila.

D’altra banda, la intervenció va permetre 
també resoldre algunes de les problemàtiques 
que es plantejaven al començament de l’ex-
cavació, com són la localització de la font de 
la Vila o com s’havia resolt l’encaix arquitec-
tònic de la muralla i la torre amb els edificis 
propietat de l’abadia de Poblet que ocupaven 
aquell espai amb anterioritat a la construcció 
de la muralla.

A partir dels resultats obtinguts, plante-
gem una hipòtesi d’evolució constructiva i 
d’ocupació del solar des del segle xii fins a 
l’actualitat.
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Fase I (Segles xii-xiv)

Encara que no tenim cap prova documental 
ni arqueològica sobre aquest aspecte, entenem 
que la urbanització d’aquest sector de Mont-
blanc, relativament allunyat del nucli inicial de 
la vila, només s’explica per la presència de dos 
elements: la font i el camí que comunica amb 
la població de Barberà de la Conca.

La posició de la font en aquest punt extra-
murs indica clarament que la seva ubicació no 
està vinculada directament amb la presència 
de la vila, sinó amb algun altre element, que 
només pot ser el camí de Barberà. Aquest fet 
podria fer-nos plantejar la hipòtesi que tant la 
font com alguns dels edificis del seu entorn fos-
sin fins i tot anteriors al trasllat de Montblanc 
a la seva ubicació actual a partir de l’ordre reial 
donada per Alfons I el Cast el 1162. En tot cas, 
aquesta possibilitat no ha estat ni confirmada 

ni desmentida per la nostra intervenció arque-
ològica, ja que no s’ha pogut datar amb preci-
sió l’edifici de la font que ha arribat a nosaltres. 
El que sí que sabem clarament és que el 1191 
la font ja estava en funcionament i que al seu 
redós hi havia unes cases.

Estratigràficament, sabem que l’edifici de la 
font és l’estructura més antiga de les que s’han 
conservat al solar, ja que s’hi adossen clara-
ment els basaments dels arcs de l’edifici que 
nosaltres definim com a Casa de Poblet. No és 
tan clara la relació entre la font i la paret i la 
façana occidental del solar (la del carrer Font 
de la Vila), que podrien arribar a ser contem-
porànies.

La caixa de la font tal com ens ha arribat 
presenta una planta rectangular irregular de 
7,3 metres de llargada i una amplada que va-
ria entre els 3,4 metres a l’extrem est i els 3,1 
metres al límit occidental. La raó d’aquest fet 

Dibuix de Ramon Cantó en què representa la font de la Vila cap a mitjan segle xix
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caldria buscar-la segurament en la necessitat 
de fer quadrar el límit de la parcel·la de propi-
etat privada situada per darrere de la font amb 
el curs del Riuot, que marca el límit davanter i 
que devia tenir un perfil més irregular.

Interiorment, l’estructura es divideix en dos 
espais paral·lels coberts amb volta de canó se-
guit que, a l’alçada de la façana, generen sen-
gles arcs de mig punt adovellat. A la part supe-
rior de les voltes es documenten uns forats de 
ventilació que comuniquen amb l’exterior. No 
sabem si originalment per sobre de la volta hi 
havia algun tipus de coberta de lloses o bé hi 
havia una mena de terrat pla. Per darrere de la 
volta més occidental hi havia el dipòsit de la 
font, d’uns 1,5 metres d’amplada, que aprofi-
tava en part l’espai que quedava per sota del 
mur posterior i s’endinsava uns 50 cm, de ma-
nera que la paret de tancament de la font per 
aquesta banda presenta un arc de descàrrega 
que permetia generar el buit a la part inferior 
per generar el dipòsit. El conducte d’entrada de 
l’aigua se situa a la banda occidental i, per la 
inclinació que presenta, sembla que venia de la 
zona del carrer Font de la Vila, sense que se’n 
pugui precisar l’origen.

Fora de la caixa de l’edifici, sembla que a la 
banda occidental hi havia ja en origen un pe-
tit espai quadrangular amb un banc de pedra 
perimetral, almenys als costats oriental i meri-
dional, que sembla que en origen s’estenia una 
mica més enllà pel costat oest. Des d’aquest 
espai s’iniciaven les escales que baixaven fins 
a la font, que en època medieval es devia situar 
en una cota inferior que l’actual, ja que ara el 
paviment funciona amb el tapiat parcial de les 
arcades exteriors de la font, que segurament es 
va dur a terme ja en època moderna.

A banda de la font, sabem per la documen-
tació escrita que ja el 1191 hi havia entre la font 
i el camí de Barberà unes cases que aquell any 
van ser donades pel seu propietari a l’abadia 
de Poblet.6 Per tant, amb anterioritat a aquesta 
data ja hi havia un primer intent d’urbanit-
zació d’aquest espai darrere la font. Des del 
punt de vista arqueològic no disposem de cap 
prova sobre les dimensions i les característi-
ques d’aquestes edificacions, ja que no se n’ha 
localitzat cap resta. En qualsevol cas, no es pot 
descartar, ja que la intervenció es va conclou-
re sense haver exhaurit del tot el sediment ar-
queològic, que encara se’n poguessin localitzar 
traces al subsòl del solar.

La documentació escrita ens informa també 
que gairebé un segle més tard de la primera 
referència coneguda, cap al 1283, la donació 
d’uns cellers situats també a la mateixa zona 
reforcen el domini de l’abadia de Poblet sobre 
aquest sector de la població.7 De fet, les propi-
etats de Poblet a la vila de Montblanc es con-
centren de manera força clara en aquest indret.

Encara que no tenim dades arqueològiques 
clares, entenem que en un moment que situem 
entre finals del segle xiii i principis del xiv, tal 
vegada coincidint amb la segona donació, es 
va produir una reorganització d’aquestes pro-
pietats, que tenien procedències i característi-
ques diferenciades. Això es va concretar amb la 
construcció d’una sèrie d’edificis, una part de 
l’estructura dels quals s’ha pogut documentar 
al llarg de la intervenció que hem realitzat.

Concretament, s’han identificat dos edificis, 
probablement contemporanis i solidaris, que 
s’articulen formant una espècie d’L a partir de 
l’estructura de la font, clarament preexistent, 
que és la que en determina l’orientació.

6. AHN. Codices, L-1237. Copia de escrituras de las posesiones del monasterio cisterciense de Nuestra Señora de Poblet 
(Tarragona) en Montblanch, Villafranca, Puigdespí, Barbera, Santes Creus, Pira, La Guardia y Sarreal. Siglos xii-xviii. 
Doc. Núm. 2

7. Dos pocessions donades per los marmessors del testament de Berenguer de Puigvert a fra Guillem de Olida, sellerer major 
del monestir de Poblet de un seller que dit Puigvert tenia en la vila de Montblanch y de altre en la vila de Lilla, y de un 
ort contiguo al dit seller de Montblanch. AHN. Codices, L-1237. Copia de escrituras de las posesiones del monasterio 
cisterciense de Nuestra Señora de Poblet (Tarragona) en Montblanch, Villafranca, Puigdespí, Barbera, Santes Creus, 
Pira, La Guardia y Sarreal. Siglos xii-xviii. Núm. 15.
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A l’est de la font, i seguint el traçat del tor-
rent (actualment el carrer Riuot), es va cons-
truir el més important dels edificis. Es tracta-
va d’una gran aula rectangular d’uns 9 metres 
d’ample i una longitud conservada d’11 me-
tres, en la qual s’han localitzat les arrencades 
de tres arcs de diafragma, situats a intervals de 
3 metres, sobre els quals se sostenia la coberta. 
No disposem de dades sobre l’altura de l’edi-
fici, però de moment entenem que es tractava 
d’una estructura només de planta baixa amb 
una teulada o una terrassa a la part superior. 
La longitud de l’edifici és difícil de precisar, ja 
que la construcció de la torre va comportar la 
desaparició del seu extrem oriental en un tram 
la longitud del qual desconeixem. En qualsevol 
cas, la part que falta ha de ser com a mínim de 
3 metres, ja que caldria pensar que almenys 
manca el tram situat entre l’últim arc i la paret 
de tancament.

Aquest edifici està delimitat per parets de 
maçoneria de 75 cm d’amplària i presentava 
una porta al mur de la font que permetia acce-
dir-hi directament des de l’interior de la casa. 
Es tracta d’una porta coberta amb llinda d’arc 
de mig punt adovellat i brancals de carreus de 
pedra, que tipològicament s’adiu perfectament 
amb aquesta cronologia. El nivell de circulació 
original de l’edifici no s’ha conservat, ja que 
transformacions modernes van rebaixar la cota 
inicial d’ús, però caldria situar-lo al punt d’ar-
rencada de la cara vista dels basaments dels 
arcs.

L’altra part de l’edifici se situava al sud de la 
font, seguint aproximadament la façana actual 
del carrer Font de la Vila. Sembla evident que 
les construccions continuaven més al sud del 
límit del solar en el qual s’ha actuat en aquesta 
ocasió, per la qual cosa caldria preveure actu-
acions futures als solars contigus en cas que 
s’hagin de realitzar moviments de terra al seu 
subsòl.

La part d’edifici que s’ha pogut excavar cor-
respon a una estructura de planta quadrangu-
lar de 8,6 x 8,8 metres aproximadament, de 
la qual s’han conservat bona part dels murs 
perimetrals. L’edifici sembla dividit en dues 
naus paral·leles, de les quals només s’han po-
gut identificar les fonamentacions dels arcs de 

diafragma que sostenien les seves cobertes i un 
petit tram del mur de separació central.

La primera d’aquestes naus, la més prope-
ra a la paret de la font, presenta una amplària 
d’uns 5,5 metres i sembla que estava comuni-
cada interiorment amb la gran aula oriental, 
ja que no s’ha conservat cap mur de separació 
entre ambdues. El més probable és que al punt 
de trobada entre les dues sales existís un gran 
arc que permetia la comunicació directa entre 
aquestes. Alguns elements d’aquest arc s’han 
conservat a la cantonada exterior sud-est de 
l’edifici de la font i al mur de tancament de 
l’edifici oriental.

La segona nau és molt més estreta (d’uns 
3-3,2 metres) i també presenta una coberta sos-
tinguda per arcs de diafragma, dels quals s’han 
pogut identificar els fonaments, molt arrasats, 
en el transcurs de la intervenció arqueològica.

La porta d’accés a aquest edifici es trobaria 
a la façana occidental, la que correspon apro-
ximadament a l’actual carrer Font de la Vila. 
Encara que no s’ha pogut delimitar de manera 
clara, s’ha identificat una obertura al mur que 
podria correspondre a aquesta porta, just al 
límit entre les dues naus. 

Pel que fa als nivells d’ús, en el cas de l’edi-
fici meridional sí que s’han conservat algunes 
restes dels paviments originals, amb la qual 
cosa es pot establir d’una manera bastant clara 
la cota de circulació medieval.

Les propietats de l’abadia de Poblet conti-
nuaven més enllà dels edificis descrits fins al 
moment, encara que almenys en el tram de 
solar estudiat no es coneixen estructures de 
gran entitat. En aquest sentit, la documenta-
ció d’alguns murs (u.e. 61 i 62) al sector situat 
entre la muralla i l’edifici meridional sembla 
indicar que en aquest punt existien algunes 
construccions menors adossades a les dues 
edificacions principals. A causa del grau d’ar-
rasament d’aquestes estructures, no podem 
precisar quina era la seva funcionalitat, a part 
d’identificar-les com a construccions menors, 
de poca importància arquitectònica.

Tot i que no en tenim proves clares, entenem 
que les propietats de Poblet en aquest sector 
s’estenien com a mínim fins a la zona del car-
rer Ribé per la banda sud i fins al carrer Font 
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Vista dels arrencaments dels arcs  
de diafragma de l’antiga casa de 

Poblet, en part modificats amb la 
construcció de la muralla al segle xiv

Vista general de les estructures 
corresponents a l’antic edifici 
medieval propietat del monestir  
de Poblet

Vista de les arcades medievals 
de la font de la Vila
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de la Vila pel costat occidental, i evidentment 
el Riuot els feia de límit septentrional.8 Per la 
banda est desconeixem fins on arribaven les 
propietats, ja que la construcció de la muralla 
i el fossat va transformar completament aquest 
sector, tot i que evidentment el límit natural 
era el camí de Barberà.

Fase II (cap al 1374)

Durant la segona meitat del segle xiv, en el 
marc del procés de construcció del recinte de la 
muralla medieval de Montblanc, es van produ-
ir unes negociacions entre la municipalitat i la 
comunitat de Poblet a causa de les afectacions 
que la construcció de la muralla havia de tenir 
en les propietats de l’abadia a Montblanc i de 
manera molt concreta a la zona que ens ocupa. 
Sembla clar que si s’hagués executat el traçat 
convencional de la muralla tal com correspon-
dria sobre la base de l’orientació i la composició 
de la resta dels llenços conservats, l’afectació 
que aquesta tenia sobre els edificis propietat de 
Poblet hauria estat molt gran, fins al punt que 
probablement hauria comportat la destrucció 
de la major part de l’edifici. Cal pensar, en 
aquest sentit, que sense modificar-se l’orienta-
ció actual de la muralla (que s’hauria d’haver 
mantingut per no deixar la font fora muralles), 
la construcció del mur i del corredor posterior 
hauria deixat els edificis de Poblet reduïts al 
tram situat per darrere de la font.

Sembla ser que aquest problema ja s’havia 
detectat en el moment de començar les obres de 
la muralla i, per tant, cal pensar que ja de bell 
antuvi hi havia un projecte de traçat del perí-
metre de la muralla que devia permetre que els 
propietaris afectats presentessin al·legacions o 

negociessin, en la mesura de les seves forces, 
la reducció al mínim de les afectacions. Això 
és el que sembla que van fer l’abat de Poblet i 
els responsables de les obres de la muralla. No 
coneixem el contingut exacte d’aquest acord 
inicial (si és que es conserva), però sí que dis-
posem d’un segon document, fet en el trans-
curs de l’obra, que hi fa referència i del qual ja 
hem parlat abastament en l’apartat de la notí-
cia històrica. Segons aquest pergamí, datat el 
1374, en el moment inicial es va acordar el grau 
d’afectació que les obres de construcció de la 
muralla havien de tenir en els edificis propietat 
de Poblet. Pel que es dedueix del text i de les 
proves arquitectòniques conservades, l’acord 
fonamental va raure en el fet que en el tram 
dins la propietat de Poblet no s’obriria el cor-
redor darrere la muralla, que hauria compor-
tat la pèrdua d’una part important de la finca, 
sinó que es garantiria el pas a través de l’edifici 
per accedir a la torre, almenys fins que no es 
construís el pas de ronda. A canvi de no perdre 
tot aquest tram de la seva finca, la comunitat 
es comprometia a construir una torre dins de 
la seva parcel·la i avançada en relació amb la 
muralla: unam turrim retro dictum nostrum 
hospitium versus vallum.

El document que conservem, datat el 20 de 
gener de 1374, se signa en el moment en què 
l’obra arriba a l’alçada de la Casa de Poblet i, 
segons sembla, en un període en el qual el pe-
rill d’atacs sobre la ciutat és important i convé 
accelerar les obres de defensa. En aquest mo-
ment es ratifiquen els pactes anteriors i s’espe-
cifiquen de manera més detallada els deures 
de cada part. En aquest document, la comu-
nitat es referma en el seu compromís d’acabar 
de construir abans del mes de març següent 
la torre dins de la seva propietat. Pel que fa a 

8. De fet, fins al segle xx, que és quan es van fer les particions de la finca, la propietat limitava amb els carrers Ribé, Font 
de la Vila i Riuot i, pel costat oriental, amb les cases adossades exteriorment a la muralla. Així ho indiquen clarament 
les afrontacions que apareixen en un inventari del 1867: Lindante por delante, o sea poniente, con dicha calle de Ribé 
que dirije a la fuente de la villa en donde abre dos puertas; por la espalda, o sea a oriente, con Ramón Sanromà y parte 
con José Sabaté; por el lado izquierdo al salir, o sea a mediodía, con la calle que dirije al portal llamado de Bové y por 
el derecho, o sea a cierzo, con el desaguadero público llamado riuot y parte con la fuente de la villa, de valor tres mil 
quinientos escudos. ACMO. Notarials. Josep M. Gassol. 160 Sig. I-13-30. Protocol de 1867. Fols. 463r-466r.



Vila, J. M. • Arqueologia urbana a Montblanc 176

les característiques de l’edifici, sabem que en 
una primera fase, i a causa de la urgència de la 
seva finalització, s’aixecarà amb tàpia a l’alçada 
que correspongui i serà capçada amb merlets, 
i també es comprometen a fer una arcuació a 
la banda del Riuot que permeti defensar mi-
llor aquest punt feble de la muralla. Els costos 
d’aquestes obres havien d’anar a càrrec de la 
comunitat de Poblet. A més, el conveni esta-
bleix que en el termini d’un any (i cal pensar 
que un cop superat el perill d’atac) la comuni-
tat havia de desmuntar la torre de tàpia i re-
fer-la amb maçoneria, tal com eren la resta de 
torres de la muralla (tapiis factis cum lapidibus 
in bonam arguamassiam involutis), i amb les 
cantonades reforçades amb carreus (Et cum 
compitibus sive cantonibus lapidum bene pa-
ratorum sive picades manu lapicide prout sunt 
alie turres que sunt prope vel iuxta dictam tur-
rim). La torre havia de tenir els mateixos ele-
ments que la torre del carrer Daviu (portalets 
de cara al pas de ronda, merlets i arcuacions...). 
La comunitat també es compromet a tenir la 
torre sempre preparada per a la defensa, tot i 
que se’n reserva l’ús en temps de pau, mentre 
que garanteix que en cas de perill la cedirà a les 
autoritats municipals per tal que la utilitzin en 
la defensa de Montblanc de la mateixa manera 
que les altres torres, que no són privades.

Per la seva banda, les autoritats municipals 
reconeixen en el mateix document que si efec-
tivament es construís el corredor perimetral, 
la propietat de la comunitat de Poblet queda-
ria molt malmesa i perdria la major part del 
seu valor: attendentes quod si andadorium 
sive andador factum fuisset vel fiebat de cete-
ro per dictum hospitium prout est circum circa 
murum predictum per totum ipsum hospitium 
vel quasi fecerat dirui et postrari. Ita quod nil 
valeret quod de ipso remaneret. Per aquest mo-
tiu, i fent constar que es tracta d’una concessió 
excepcional de la qual ningú més no ha gaudit 
(volentes facere graciam specialem quod nemini 
de ipsa villa similis facte fuit), es comprometen 
a no enderrocar res més de la casa a banda del 
que ja estava derruït en aquell moment. També 
s’exigeix als monjos que a la banda de l’estable 
de la casa facin una arcada prou alta com per-
què hi pugui passar un home a cavall i, en cas 

de necessitat, sortir pel portal major de la casa 
(facientibus etiam versus stabulum dicti hospi-
cii unum archum lapideum in tam magna alti-
tudine factum et hedifficatum quod unus eques-
ter sive unus homo equitus posit transire, ire 
et exire subtus dictum archum et venire, exire 
ad portale majus dicti hospitii). Totes aquestes 
excepcions es fan clarament per garantir una 
accessibilitat a la torre en cas de perill similar 
a la que tindrien en qualsevol altre punt del 
recinte murat. Finalment, es reconeix que en 
temps de pau els monjos podran disposar a la 
seva voluntat de la torre i de les construccions 
adossades a la muralla.

A partir dels resultats obtinguts durant la 
intervenció arqueològica, sembla clar que la 
solució final de la comunitat va ser construir 
la torre aprofitant l’edifici ja existent, cosa que 
explica clarament les dimensions notablement 
superiors que té la Torre de Poblet en relació 
amb la resta de les que componen el recinte 
de les muralles de Montblanc, ja que la seva 
amplada respon a la que tenia la nau de l’edifi-
ci preexistent. En aquest sentit, es va aprofitar 
l’espai entre els dos últims arcs de l’edifici (és 
probable que el tram oriental amb la façana ja 
estigués enderrocat) per construir-hi la torre. 
Així, es va tapiar l’arc de diafragma més ex-
terior dels conservats i se li va afegir un mur 
d’uns 90 cm d’amplada per la part de fora, que 
formaria la façana de la torre, amb la qual cosa 
es va aconseguir donar al mur de la torre l’am-
plària habitual de la resta de la muralla. Els 
murs laterals també es van reforçar, en aquest 
cas internament, amb la construcció d’una pa-
ret de revestiment a cada costat que doblava 
el gruix dels murs originals de l’edifici, que es 
van mantenir com a façanes laterals de la torre. 
La façana interior de l’estructura, ja habitual-
ment d’una grossor menor, s’assentava sobre el 
segon dels arcs de l’edifici anterior.

Així, doncs, el resultat d’aquesta operació 
seria una torre rectangular allargada amb una 
amplada total d’11,5 metres i una fondària de 
5 metres, que devia disposar de planta primera 
i terrat, ja que la planta baixa seria molt més 
alta que la normal a la resta de les torres. Cal 
recordar que aquesta comprenia tota l’alçada 
de la nau gòtica de la casa de Poblet, que podria 
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arribar als 5 metres des del nivell de circulació 
a la planta baixa.

Aquesta solució va permetre que l’abadia de 
Poblet conservés bona part del seu antic edifici 
(almenys tres quartes parts) sense que per això 
minvés la defensa de la vila.

Al tram ocupat pel llenç de la muralla (al 
sud de la torre) sí que l’afectació de les estruc-
tures antigues va ser superior, ja que es van 
enderrocar les construccions adossades a l’edi-
fici principal que es trobaven en aquell sector. 
En qualsevol cas, l’escassa entitat arquitectò-
nica d’aquells coberts no devia comportar cap 
pèrdua important per a l’abadia. En canvi, la 
construcció de la muralla va permetre conver-
tir aquell sector, que fins aleshores havia estat 
un espai exterior, en un edifici de dimensions 
més grans que els precedents.

Si el procés de construcció de la muralla en 
aquest punt va seguir els mateixos paràmetres 
que s’han establert per al conjunt del recinte 
i la comunitat de Poblet va construir la torre 
seguint els passos previstos en el conveni, la 
seqüència constructiva de la muralla en aquest 
sector seria la següent.

En primer lloc s’hauria construït el sòcol de 
maçoneria en tota l’amplada del tram de mu-
ralla fins a una alçada d’uns 2 metres i el llenç 
exterior, amb tàpia fins a la cota del pas de ron-
da. En el moment de la signatura del conveni 
amb el monestir, el procés constructiu hauria 
arribat a l’alçada de la casa de Poblet, contra 
el mur de tancament meridional de la qual es 
van adossar tant el sòcol com el llenç de tàpia. 
En aquest mateix moment segurament ja s’ha-
via enderrocat el tram més exterior de la casa 
i s’estaven iniciant els treballs de construcció 
de la torre.

Un cop signat el conveni, i durant els mesos 
de febrer i març del 1374, es devien construir 
amb tàpia la paret exterior de la torre i també 
la de tancament interior per sobre de la cober-
ta de la casa a l’alçada de l’arcada. Tot el pe-
rímetre de façana devia tenir els seus merlets 
corresponents, segurament fets també amb 
tàpia, com les parets. Possiblement també es 
van construir en aquest moment els reforços 
interiors amb maçoneria dels murs exteriors 
de la torre.

Un cop completada la construcció d’aques-
ta torre “provisional”, i un cop hagués pas-
sat el perill imminent que semblava afectar 
Montblanc en el moment de la signatura del 
conveni, Poblet havia de fer desmuntar la 
paret exterior de la torre de tàpia que havia 
construït i substituir-la per una de maçoneria 
amb les cantonades reforçades amb carreus 
i coronada de merlets. Aquest enderroc no 
afectava les parets laterals de la torre, que ja 
eren de pedra, ja que es corresponien amb les 
de la Casa de Poblet. No sabem si en paral·lel 
o amb posterioritat les autoritats municipals 
van haver de construir el llenç interior de la 
muralla, així com el pas de ronda i els merlets 
d’aquesta. Al punt de contacte entre la mura-
lla i la paret de la casa de Poblet es devia haver 
de fer una porta per accedir des del pas de 
ronda a la coberta de la casa de Poblet i una 
altra per anar d’aquesta a la torre. Això passa 
perquè el mur de tancament posterior de la 
torre no està alineat amb la muralla, sinó que 
està més avançat, ja que recau sobre l’arcada 
de la casa.

Fase III  (segles xv-xvii)

Ja hem vist que el grau d’afectació sobre les pro-
pietats de Poblet que va suposar la construcció 
de la muralla i la torre va ser relativament petit. 
És cert que l’edifici principal va perdre el seu 
extrem oriental, però l’espai desaparegut es va 
compensar en alçada amb la construcció dels 
pisos superiors de la torre, que es van mantenir 
en mans de Poblet. D’altra banda, l’edificació 
de la muralla va generar un nou espai protegit 
delimitat pel llenç i els murs dels edificis an-
tics. Aquest punt, que fins aleshores havia estat 
un espai exterior infrautilitzat, es va convertir 
en una zona interior, protegida per la muralla, 
cosa que va permetre la seva transformació en 
un edifici de planta rectangular amb coberta 
sostinguda per, almenys, un arc de diafragma 
afegit al centre de l’habitació.

No tenim dades arqueològiques precises so-
bre la construcció d’aquest arc ni de la coberta 
que portava aparellada, però entenem que el 
més probable és que es dugués a terme poc des-
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prés de la construcció de la muralla, tal vegada 
a principis del segle xv.

Un altre element arquitectònic que també 
podria haver-se construït en aquest moment 
és l’arcada que donava accés a la sala sota la 
torre per la banda posterior, entre la cantona-
da de la font i el límit meridional de la sala. 
Aquesta peça podria correspondre a la famosa 
arcada que apareix esmentada en el document 
del 1374 i que hauria permès comunicar la sala 
amb la zona més propera a l’entrada. De fet, és 
l’únic accés a la sala dels arcs que s’ha pogut 
identificar en el marc de la nostra intervenció 
arqueològica. Cal pensar que l’entrada princi-
pal a la finca estaria a la banda del carrer Ribé i 
que en tindria alguna de més secundària (pot-
ser la de l’estable citat a la documentació) al 
carrer Font de la Vila, a banda de la porteta 
que donava a la font.

Sembla que la resta de les edificacions es 
van mantenir sense alteracions significatives 
durant els segles posteriors a la construcció de 
la muralla.

Fase IV (segles xvii-xix)

No tenim referències documentals sobre què 
passa a la finca des de la construcció de la mu-
ralla i fins ben entrat el segle xix. De fet, cre-
iem que en el futur seria interessant fer algun 
tipus de prospecció documental per tractar de 
localitzar dades històriques sobre aquest es-
pai. El que sí sabem és que l’any 1635, en un 
document d’arrendament dels béns i drets de 
Poblet no s’esmenta el celler de Montblanc ni a 
la part que es reserva com a administració di-
recta el monestir ni a la part que s’arrenda. En 
aquesta segona només s’esmenta com a propietat 
a Montblanc la Farga de Jori.9 En documents 
posteriors, com el Llevador General de rendes 
del monestir del 1643, no s’esmenta cap entrada 
de rendes per a Montblanc.10 Tot i que aquesta 

manca de referències per si sola no seria sufi-
cient per establir una hipòtesi, la seva combi-
nació amb les constatacions arqueològiques ens 
porten a pensar que en algun moment del segle 
xvi, o com a molt tard a principis del xvii, el 
monestir de Poblet es va desprendre d’aquesta 
finca, que devia passar a mans privades.

En aquest sentit, les dades de què disposem 
des del punt de vista arqueològic indiquen que 
en algun moment cap a mitjan segle xvii es 
va produir una transformació important de 
l’organització interior de l’espai a la zona que 
estudiem. Sembla clar que en aquest moment 
s’enderroquen la major part dels edificis me-
dievals i es crea un espai unitari, tal vegada 
descobert o com a mínim amb estructures de 
coberta molt senzilles. A aquest moment cor-
respon la utilització de les dues gerres identi-
ficades al costat meridional del solar, així com 
un rebaix en els nivells d’utilització de l’antiga 
sala principal, a la zona de la torre.

Desconeixem els motius d’aquest canvi d’ús, 
que tal vegada caldria analitzar a través de 
l’estudi de les fonts documentals, però podria 
estar relacionat amb els estralls que durant la 
Guerra dels Segadors, a mitjan segle xvii, van 
sofrir tant la vila com, sobretot, les muralles. 
Mitjançant l’estudi de paraments, sabem que 
la torre va quedar bastant afectada i que va ha-
ver de ser parcialment reconstruïda. Aquest fet 
explicaria una afectació també dels edificis que 
se situaven darrere de la torre i la muralla. Una 
de les conseqüències de tot això podria haver 
estat la transformació de tot el solar interior. 
De tota manera, la manca gairebé absoluta de 
nivells d’enderroc indica clarament que el des-
muntatge de les edificacions medievals es va fer 
d’una manera planificada i que els materials 
procedents de l’enderroc es van traslladar a un 
altre indret, ja sigui per reutilitzar-los o per 
llençar-los de manera controlada.

Posteriorment, en un moment que no po-
dem precisar però que probablement hem de 

 9. AHN. Clero Secular-Regular. Lligall 6754-6755
10. AHN Clero Secular-Regular. L. 13.696
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situar en algun punt del segle xviii, va tenir 
lloc una altra gran transformació de l’espai 
interior del solar. En aquest moment es va 
produir un augment de la cota de circulació 
a dins del recinte, que es va aconseguir amb 
l’aportació d’una potent capa de terres vege-
tals, que oscil·la entre els 80 cm i l’1,4 metres 
segons les zones. L’elevació de la cota va supo-
sar, entre altres coses, l’amortització de la porta 
que comunicava l’edifici amb la font, que es va 
tapiar. Sobre aquest nivell de terres vegetals es 
va organitzar un espai amb funcions d’hort o 
jardí vinculat a una casa que es trobaria imme-
diatament al sud del solar i que tindria el seu 
accés principal per la zona del Portal de Bové.

En aquesta nova configuració, la cota supe-
rior de la capa de terres vegetals aportada es 
va convertir en el nivell d’ús del jardí, mentre 
que les zones de pas es van pavimentar amb 
còdols per formar una sèrie de passadissos. 
Les úniques construccions que es vinculen 
amb aquest hort o jardí són una espècie de 
cobert adossat a la muralla i uns safareigs si-
tuats sota un segon cobert, del qual solament 
es conserven dos pilars i que ocuparia aproxi-
madament l’espai de l’antiga torre. Encara que 
no en tenim proves clares, tot sembla indicar 
que en aquest moment els llenços interiors 
tant de la torre com de la muralla (el que sosté 
el pas de ronda) ja haurien desaparegut, tot i 
que no es pot descartar que ja ho haguessin 
fet amb anterioritat.

Aquesta organització amb el jardí i la font, 
que es manté sense canvis durant tot el perío-
de posterior, és la que dibuixa Ramón Cantó 
a finals del segle xix, encara que reflectint la 
imatge del lloc cap a mitjan aquella centúria.

Fase V (segle xx)

La situació de la finca i de la font no sembla 
haver sofert alteracions fins al darrer quart 
del segle xix, moment en el qual s’abandona i 
s’amortitza la segona. Poc després s’incorpora 

la petita parcel·la de la font a la propietat veï-
na i es forma el solar tal com el coneixíem en 
el moment d’iniciar-se la intervenció. Vegem 
amb una mica de detall el procés.

Sabem per la documentació escrita que 
cap al 1830 la font ja estava molt abandona-
da i s’utilitzava més com a safareig que com a 
punt de subministrament d’aigua. En aquest 
sentit, en un acord de la Junta de Construcció 
de Fonts de la vila de Montblanc d’aquell any 
es fa referència a lo útil poner corriente [a] la 
abandonada Fuente llamada de la Vila, cuyas 
aguas, por su frescura, que no tienen las otras 
fuentes, son muy apreciades de estos vecinos, 
quienes en el día no las pueden disfrutar por 
la asquerosidad e inmundicia que hoy hay en 
dicha Fuente a causa de que por su abandono, 
sirve en el día su interior para lavar y otros usos 
(Porta 1998: 88).

En tot cas, el toc de gràcia definitiu a la font 
es va produir cap al 1879, quan l’Ajuntament va 
decidir completar el cobriment del torrent, que 
en el tram més proper a la muralla encara dis-
corria a l’aire lliure.11 Aquesta decisió va com-
portar la construcció d’una volta per cobrir el 
Riuot, per sobre de la qual es va formalitzar el 
nou nivell de carrer, que es correspon aproxi-
madament amb l’actual. Aquestes obres van 
acabar de malbaratar la font, que va quedar 
en el fons d’un espai molt estret i va deixar 
d’utilitzar-se, amb la qual cosa es va iniciar un 
procés d’amortització de les seves estructures.

Poc després, a començament de la dècada de 
1880, l’Ajuntament va promoure la construcció 
de la nova carretera, que va permetre treure 
el trànsit del carrer Major i traslladar-lo fora 
muralles. Una altra conseqüència de l’obertura 
d’aquesta via va ser que l’espai situat entre la 
muralla i la carretera es va vendre a particulars 
a partir del 1883. És a partir d’aquest moment 
que es comencen a construir cases adossades 
exteriors a la muralla. Una de les que es va ai-
xecar va ser la que se situava per davant de la 
façana de la torre i que ja va ser enderrocada 
el 2009.

11. ACMO Municipal Montblanc. Llibre d’Actes 1879. 5-2-10. fol 3v
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Uns anys més tard, el 1890, la propietària 
de la finca situada darrere de la font, María 
Teresa Sabaté, sol·licita que l’Ajuntament de 
Montblanc li vengui la parcel·la corresponent 
a l’antiga font amb l’objecte d’integrar-la a la 
seva finca.12

La compra de la parcel·la que havia ocupat 
la font es va fer efectiva davant de notari el dia 
15 de juliol del 1890.13 Desconeixem el moment 
exacte en el qual es va produir la transformació 
definitiva de la propietat i la construcció dels 
edificis que ocupaven el solar en el moment 
d’iniciar-se la intervenció del 2012. L’edificació 
d’aquell espai suposarà també la divisió de la 
finca original i la segregació de la part que ens 
ocupa. Tot aquest procés ja estava completat 
l’any 1919, quan es van vendre, ja separada-
ment, els edificis de la finca que ens ocupa.14

Sabem, per tant, que l’any 1919 ja s’havia 
acabat l’última transformació de la finca, que 
va suposar la construcció al solar de l’antic jar-
dí, completat amb la compra de la parcel·la de 
la font, dels edificis que, amb les habituals mo-
dificacions derivades dels canvis d’ús, es van 
enderrocar com a primera fase de l’actuació 
actual.

Amb anterioritat a tot aquest procés, s’havia 
produït el cobriment del torrent que circulava 
al nord de la finca (el conegut Riuot, que dóna 
nom al carrer), per la qual cosa el nivell de cir-
culació del carrer es va situar en la cota actual, 
bastant més alta que la inicial. Com que les 
portes de la nova finca donaven al carrer Riuot, 
que havia elevat la seva cota de circulació, els 
propietaris es van veure obligats a augmentar 
també el nivell a l’interior de l’edifici. Cosa que 
justifica l’existència d’un potent nivell d’apro-
ximadament d’un metre de potència (u.e. 1) 
que cobria la totalitat de l’interior de l’edifici 
en el moment d’iniciar-se la intervenció. Per 
sobre d’aquest nivell es van situar els successius 
paviments d’utilització d’aquests edificis.

Durant el període d’ús d’aquests edificis, 
cap a mitjan segle xx, es va produir la cons-
trucció del gran dipòsit rectangular que es va 
documentar durant la intervenció i que estava 
relacionat amb l’ús d’un dels magatzems com 
a molí per a la producció de pinsos.

  Muralla de Santa Tecla, 53

En el marc del procés d’alliberament de cons-
truccions adossades al perímetre murat de 
Montblanc que porta a terme l’Ajuntament de 
la població des de fa anys, es va procedir a la 
compra de la casa corresponent al núm. 53 del 
carrer Muralla de Santa Tecla. Un cop adqui-
rida la propietat, es va endegar el projecte d’en-
derroc de l’edifici per tal de deixar a la vista la 
muralla. Com a pas previ, es va decidir dur a 
terme una intervenció arqueològica de caràc-
ter puntual que permetés determinar si el mur 
posterior de la casa, que se situa en el traçat de 
l’antiga muralla medieval de tancament de la 
població, corresponia realment a aquesta o ha-
via estat objecte de reparacions i restauracions 
més tardanes i, si n’existien, avaluar-ne l’abast. 
Immediatament després dels sondeigs es va fer 
l’enderroc de la casa, uns treballs que també 
van anar acompanyats pel seu seguiment ar-
queològic corresponent.

Aquesta intervenció va consistir en l’obertu-
ra d’una rasa paral·lela a la façana posterior de 
la casa, per la banda de dins de la muralla (car-
rer Muralla d’Alfons III), per tal de localitzar el 
límit exterior d’aquest element, que semblava 
haver estat enderrocat d’antic per tal d’eixam-
plar el carrer. A la banda exterior de la muralla 
(dins la casa que s’havia d’enderrocar) es va 
obrir una segona rasa de sondeig, d’uns 3 me-
tres d’amplada i també paral·lela a la paret de 
la casa. Aquest sondeig havia de permetre es-
tudiar la fonamentació de la muralla en aquest 

12. ACMO Municipal Montblanc. Llibre d’Actes 1890 fol. 36r
13. ACMO. Notarials. Carles Montfar. Manual de 1890 (2) fols. 729r-733r
14. Registre de la Propietat de Montblanc. Finca 683 inscripció 10ª, tom 619, llibre 65 de Montblanc,
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tram. A continuació descrivim breument els 
resultats d’aquesta intervenció.

Grau de conservació de la muralla  
medieval de Montblanc en el tram  
objecte d’estudi

La rasa de sondeig oberta en tota la llargada 
de la façana de l’edifici per la banda del carrer 
Muralla d’Alfons III ha permès documentar un 
mur de maçoneria de pedra i calç alineat gai-
rebé 70 cm per davant de la línia de la façana 
actual de la casa. Aquesta estructura apareixia 
arrasada en una cota uns 20 cm inferior a la 
del carrer actual, just per sota de la preparació 
de les llambordes que pavimenten els marges 
del vial. Aquest mur continuava per sota de 
la façana actual, que recolza per sobre del seu 
nivell d’arrasament.

Pels materials i les característiques cons-
tructives d’aquest mur, entenem que cal inter-
pretar-lo com les restes del sòcol de la muralla 

medieval de Montblanc. Per sobre, tot i la pre-
sència de petites zones amb tàpia, es documen-
tava un mur de paredat comú, que assolia tota 
l’alçada de la paret de l’edifici actual.

La intervenció realitzada a l’exterior de la 
muralla (Muralla de Santa Tecla, 53), el nivell 
de circulació del qual està uns 150 cm per sota 
del que es documenta a l’interior, no es va po-
der identificar cap resta associable al mur me-
dieval. Sembla probable que en el moment de 
construcció de l’edifici adossat es rebaixessin 
en part els nivells antics a tota la zona i s’amor-
titzés el fossat de la muralla, que segurament es 
trobava davant del mur, dins del solar. La cons-
trucció d’una estructura de combustió associ-
ada a una fassina que es va construir al solar 
va comportar un rebaix encara més important 
a la zona més propera a la muralla, sense que 
hàgim pogut identificar d’una manera preci-
sa la cota a la qual apareix el substrat natural. 
Les parets laterals de l’estructura de combustió 
folren les possibles restes, si es conserven, del 
basament del sòcol de la muralla.

L’amortització del fossat i la urbanització 
de l’espai fora muralles

Pel que sabem, en aquest sector de la pobla-
ció la muralla medieval es va mantenir sense 
gaires edificacions afegides fins ben entrat el 
segle xix. És de suposar que durant aquest 
període, com passa en molts altres llocs del 
país, el fossat perimetral que segurament en-
voltava el recinte murat es va anar reblint i 
segurament ja va arribar al segle xix en bona 
part amortitzat.

En paral·lel, es degué produir un desmante-
llament progressiu de la mateixa muralla peri-
metral, especialment de les parts construïdes 
amb tàpia, un procés que justifica el fet que no 
es conservés pràcticament res del pany original 
quan posteriorment s’hi van construir edificis 
adossats.

A començament de la dècada de 1880, 
l’Ajuntament va promoure la construcció de 
la nova carretera, que va permetre treure el 
trànsit del carrer Major i traslladar-lo fora 
muralles. Una altra conseqüència de l’obertu-

Vista del tram de muralla documentat al subsòl  
del carrer Muralla d’Alfons III
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ra d’aquesta via va ser que l’espai situat entre 
la muralla i la carretera es va vendre a parti-
culars a partir del 1883. Des d’aquest moment 
es comencen a ocupar tots aquests espais, de 
dimensions diferents en funció de la distància 
que hi havia en cada cas entre la muralla i el 
traçat de la carretera. A la zona que ens ocupa, 
el terreny disponible era força gran i per aquest 
motiu va ser possible que s’hi instal·lés una im-
portant indústria.

La construcció de la fassina Sugranyes

Sabem, mitjançant la documentació escrita, 
que tot el sector on es trobava el solar va estar 
ocupat, a partir de les darreries del segle xix, 
quan s’urbanitzen els espais a banda i banda de 
la nova carretera, per una gran fàbrica d’alco-
hols propietat de Joan Sugranyes. A la banda de 
la muralla es van construir l’habitatge familiar 
i també els espais de producció i magatzem, 
mentre que a l’altre costat de la carretera hi 
havia les zones d’aplegament de la brisa.

En el moment de la construcció d’aquests 
edificis es va enderrocar completament el que 
quedava de l’antiga muralla medieval, almenys 
fins a l’alçada del sòcol inferior. La paret poste-
rior de la nova construcció ja no es va alinear 
amb la cara interior de la muralla, sinó que 
es va fer més reculada, potser alineada amb el 
pany exterior, de manera que el carrer interior 
va guanyar amplada.

A la zona del solar es va construir un edifici 
amb planta baixa (amb els sostres a una alçada 
considerable), pis i golfes, amb l’accés principal 
des de la carretera i una porteta que comuni-
cava amb el carrer posterior. En aquest edifici 
i en altres espais també construïts a banda i 
banda es va ubicar la fassina Sugranyes, que 
apareix esmentada a la documentació. 

Amb aquesta indústria hem d’associar 
sens dubte l’estructura u.e. 2 documentada en 
l’excavació realitzada a tocar de la paret de la 
muralla a la banda exterior d’aquesta, dins de 
l’edifici enderrocat. Pel que fa a la interpretació 
de l’estructura, entenem que la seva posició i 
les seves característiques el vinculen amb la 
màquina de vapor que hi devia haver a l’antiga 
fassina que ocupava l’edifici i el solar del costat 
(ara un aparcament). Aquesta estructura es va 
excavar en part per sota de l’actual nivell de 
circulació a l’exterior de la muralla, per la qual 
cosa es va destruir qualsevol element vinculat 
exteriorment a la muralla, i fins i tot es va po-
der comprovar que una part de l’estructura es 
va construir retallant el subsòl rocós a la zona.

L’estructura localitzada correspon a la part 
inferior de la màquina de vapor que propor-
cionava aquest element a la fàbrica, ja que el 
vapor d’aigua s’utilitzava per escalfar la brisa 
del raïm i empènyer els vapors alcohòlics que 
desprenia la brisa (l’alcohol s’evapora als 78,5 
graus) cap a la zona anomenada escaldavins, 
on se separaven el vapor d’aigua de l’alcohòlic.

Concretament, la zona documentada cor-
respon al vestíbul d’accés i càrrega de la cal-
dera, a la zona de combustió on es cremava el 
combustible i a la zona de recollida de residus 
i cendres. Per sobre de la zona documentada 
es localitzarien els dipòsits metàl·lics on s’es-
calfava l’aigua fins que es convertia en vapor. 
En aquest segon nivell, que ja no s’ha pogut 

Detall de les estructures arqueològiques situades  
a l’interior del solar, al peu de la muralla,  
i que cal vincular amb l’antiga fassina Sugranyes
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documentar perquè estar destruït d’antic, es 
localitzava també la conducció que treia els 
fums de la combustió cap a la xemeneia que hi 
havia fins no fa gaires anys al solar del costat, 
dins del que havia estat el pati de la fàbrica.

Tots aquests elements van ser destruïts ja 
en el segle xx, un cop desapareguda la fassina, 
per habilitar l’edifici per a noves funcions de 
magatzem.

  Raval de Santa Anna

L’any 2013, en el marc d’unes obres de millora de 
la xarxa urbana a tot el llarg del carrer Raval de 
Santa Anna que duia a terme l’empresa Aigües 
de Montblanc, van aparèixer algunes estructu-
res arqueològiques corresponents a antics recs 
i també a un possible portal de tancament del 
carrer, que calia documentar. En vista de les 
troballes, es va decidir dur a terme una inter-
venció de neteja i documentació de les restes 
aparegudes i de seguiment de l’obertura dels 
trams que encara quedaven per executar de la 
rasa de serveis. Aquesta actuació va permetre 
obtenir dades noves sobre alguns aspectes de la 
formulació arquitectònica d’aquest espai sobre 

els quals hi havia un buit de coneixement nota-
ble i que exposem breument a continuació.

L’estructura del Portal del Raval

La intervenció ha permès identificar i ubicar 
topogràficament la posició del portal que tan-
cava el carrer Raval de Santa Anna en direc-
ció al pont i que aparentment va ser desmuntat 
l’any 1845. Aquesta estructura estava constitu-
ïda per un arc de 2,9 metres d’amplada i una 
alçada que desconeixem, els brancals eren fets 
amb carreus mitjans de pedra, força ben escai-
rats, i devia estar rematat probablement amb 
un arc de mig punt adovellat. El portal s’obria 
en un pany de muralla de 110 cm d’amplada 
feta amb carreus del mateix tipus que els del 
portal i que devia servir per tancar el carrer. 
Desconeixem els dos límits del mur, ja que 
per la banda occidental va quedar tallat per 
la construcció de la casa que ocupa avui dia 
aquesta banda del carrer. Pel que fa al costat 
oriental, sabem per fotografies antigues que tot 
aquell sector va patir diverses remocions que, 
segons sembla, van destruir completament el 
possible tancament per aquesta banda.

Detall del paviment 
empedrat del carrer 
documentat a 
l’alçada del portal
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Vista de les  
restes del mur  
de tancament del 
portal del raval 
documentat en  
el transcurs  
de la intervenció

Detall d’un gravat 
del segle xvii en 
què apareix el 
suposat portal  
del Raval

La connexió entre el carrer i el pont

Sabem que per l’interior del portal passava el 
paviment empedrat primitiu del carrer, que 
se situava a una cota 115 cm més baixa que 
l’actual del carrer i que devia connectar amb 

l’arrencament de l’estrep del pont, on el camí 
començaria un pendent en sentit contrari. Se-
gurament, en el transcurs d’alguna de les so-
vintejades avingudes del riu Francolí l’aigua es 
va endur el paviment del camí a la zona situada 
davant del portal, que va funcionar com a mur 
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de contenció. Amb posterioritat, el nivell de 
pavimentació del carrer ja no es va retornar a la 
cota original, sinó que es va construir un pavi-
ment nou situat uns 75 cm per sobre de l’antic i 
configurat per un nivell de terres i graves molt 
compactat que s’ha detectat en tot el tram in-
ferior del carrer. La construcció del paviment 
va modificar el perfil del carrer al sector més 
proper al pont, ja que va suavitzar el pendent 
i amortitzar segurament una part de l’antic 
estrep del pont, que probablement va quedar 
molt afectat per l’aiguat a què fem referència.

Més endavant, ja al segle xx, encara es va 
recréixer més el nivell de paviment del carrer, 
fins a la cota actual.
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  Introducció

La civilització de la vall de l’Indus (abreujada 
com a CVI), també coneguda com a civilit-
zació de Harappa (a partir del nom d’un dels 
seus jaciments principals, al Pakistan), s’es-
tengué des del nord-est de l’actual Afganistan 
fins al Pakistan i el nord-est de l’Índia entre 
el 3300 i el 1300 aC (Kenoyer, 1991; Possehl, 
2002a; Wright, 2010) (fig. 1). Malgrat ser un 
àmbit de recerca equiparable als estudis sobre 
Mesopotàmia i l’Antic Egipte en altres centres 
europeus, l’arqueologia d’Àsia del Sud és for-
ça desconeguda dins l’àmbit acadèmic català 
i estatal. Aquesta manca de tradició es deu 
possiblement a la forta petjada anglosaxona 
en aquesta regió, ja que el descobriment de la 
CVI es remunta a l’època colonial anglesa (un 

dels pioners fou Sir Mortimer Wheeler, que 
consolidà molts dels seus mètodes d’excavació 
en jaciments d’aquesta regió). De forma similar 
al que succeí amb els estudis al Pròxim Orient 
i Egipte, durant anys la recerca arqueològica 
se centrà en l’excavació i l’estudi dels grans 
centres urbans per tal de respondre preguntes 
relacionades amb l’urbanisme, l’estructura so-
cial i l’auge i la desintegració de la CVI entesa 
com a imperi (Wheeler, 1953; Fairservis, 1961; 
Singh, 1971; Possehl, 1979, 1994). Actualment, 
i en paral·lel a la continuïtat dels estudis als 
centres urbans, també es reconeix la rellevàn-
cia de les zones rurals o les zones perifèriques 
en el desenvolupament de la CVI. Estudis re-
cents en diverses regions de l’actual Pakistan 
i el nord-oest de l’Índia han posat de manifest 
trajectòries socioeconòmiques independents 

Poblament, recursos i medi ambient en zones 
àrides: el North Gujarat Archaeological Project 
(NoGAP)
Francesc C. Conesa,*,*** Juan José García-Granero,*,*** Marco Madella,*,**,***,****   
Andrea L. Balbo,***** Charusmita S. Gadekar,****** Carla Lancelotti,*,**  
S. V. Rajesh******* i P. Ajithprasad****** 

 * Grup de recerca CaSEs (Complexity and Socio-Ecological Dynamics).
 ** Departament d’Humanitats, Universitat Pompeu Fabra.
 *** Departament d’Arqueologia i Antropologia, Institució Milà i Fontanals, Consell Superior d’Investigacions Científiques. 
 **** Institució Catalana d’Investigació i Estudis Avançats.
 ***** Climate Change and Security, Centre for Earth System Research and Sustainability, University of Hamburg.
 ****** Department of Archaeology and Ancient History, The Maharaja Sayajirao University of Baroda.
 ******* Department of Archaeology, University of Kerala.



Conesa, F. C. [et al.] • El North Gujarat Archaeological Project 190

Figura 1. Extensió de la civilització de la Vall de l’Indus (CVI) amb els jaciments més significatius.  
Composició d’imatge MODIS (15 novembre 2012) i SRTM v.4 (cgiar.org)
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i han subratllat la importància d’estudiar les 
dinàmiques de les comunitats locals per tal 
d’entendre, eventualment, la seva interacció 
en el món de la vall de l’Indus (Ajithprasad, 
2002, 2004, 2011; Fuller i Madella, 2002; Pe-
trie i Thomas, 2012; Chase, 2014a; Chase et al., 
2014b; Petrie et al. 2017). 

La importància del Gujarat del Nord

El Gujarat del Nord ha estat considerat tra-
dicionalment una zona perifèrica de la CVI, 
colonitzada per mitjà de ciutadelles i petits 
centres costaners que explotarien les matèries 
primeres de la regió mitjançant contactes amb 
les poblacions locals de l’interior (Herman, 
1996). Aquest discurs amaga, òbviament, una 
realitat molt més complexa i remarca la neces-
sitat d’entendre els diversos actors i factors que 
intervingueren en les dinàmiques socioecolò-
giques a escala local i regional durant l’holocè 
inicial i mitjà.

El Gujarat del Nord és una regió semiàrida 
a l’extrem nord-oest de l’Índia. Al nord entra 
en contacte amb el desert del Thar, mentre que 
al sud-est rep el clima subhumit del bloc con-
tinental indi. Aquesta dualitat configura un 
extens ecotò (entès com un territori marginal 
situat entre dos ecosistemes diferents) alta-
ment sensible als canvis mediambientals. Al 
llarg de l’holocè, diversos grups humans ocu-
paren aquest territori, i hi dugueren a terme 
tres tipus de models d’explotació de recursos 
amb diversos graus de resiliència i capacitat 
d’adaptació en diversos nínxols ecològics: la 
caça i la recol·lecció, la ramaderia seminòma-
da (amb un cert grau d’explotació agrícola) i 
l’agricultura-ramaderia sedentària (als centres 
urbans de la CVI).

L’àrea d’estudi, amb una economia basada 
actualment en l’explotació de parcel·les agrí-
coles i l’activitat pastoral, ha mantingut estra-
tègies tradicionals d’aprofitament de recursos 
adaptades a la dualitat marcada per l’estació seca 
(durant l’hivern) i la humida (a l’estiu). Malgrat 
la introducció i la intensificació de l’agricultura 
mecanitzada i el procés d’urbanització produït 
per l’augment de la població, el Gujarat del Nord 

ofereix unes característiques òptimes per a l’es-
tudi dels patrons d’assentament i les estratègies 
de subsistència en sistemes àrids a partir de la 
integració de dades mediambientals, arqueo-
lògiques i etnogràfiques, en una perspectiva a 
multiescala i multitemporal.

El projecte NoGAP

La recerca que presentem a continuació s’em-
marca dins el North Gujarat Archaeological 
Project (abreujat com a NoGAP), un acord de 
col·laboració entre el grup de recerca CaSEs 
(Complexity and Socio-Ecological Dynamics), del 
Departament d’Arqueologia i Antropologia de 
la Institució Milà i Fontanals del Consell Supe-
rior d’Investigacions Científiques (IMF-CSIC) i 
del Departament d’Humanitats de la Universitat 
Pompeu Fabra, i el Departament d’Arqueologia 
i Història Antiga de la Maharaja Sayajirao Uni-
versity of Baroda (MSUB, Índia).

Entre els anys 2007 i 2013 es dugueren a ter-
me set campanyes de camp, que inclogueren 
les tasques següents:

1) Prospeccions geoarqueològiques i arque-
obotàniques d’àmbit regional per tal de crear 
col·leccions de referència i reconstruir les di-
nàmiques geomorfològiques, hidrològiques i 
climàtiques del paisatge amb el suport de la 
teledetecció a multiescala i l’ús de sistemes 
d’informació geogràfica (SIG).

2) L’excavació de tres jaciments arqueolò-
gics per tal de datar i contextualitzar dipòsits 
antròpics propis d’ocupacions de caçadors-
recol·lectors (Vaharvo Timbo, excavat el 2011), 
ocupacions de comunitats agrícoles-ramade-
res (Datrana IV, excavat el 2010) i jaciments 
que poden presentar ocupacions mixtes (Lo-
teshwar, excavat el 2009).

3) La recollida sistemàtica de restes bioar-
queològiques (granes, carbons, restes òssies, 
fitòlits i midons) que puguin demostrar tant 
trajectòries de domesticació com interaccions 
entre les comunitats humanes i el seu medi.

4) L’estudi de seqüències sedimentològiques 
i micromorfolòfiques per a l’anàlisi dels proces-
sos edàfics i tafonòmics que han intervingut en 
la formació dels jaciments.
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5) L’estudi etnoarqueològic de signatures an-
tròpiques provinents d’activitats pastorals i agrí-
coles en comunitats contemporànies per a una 
millor interpretació del registre arqueològic. 

Perspectives de la recerca

L’estudi de les estratègies d’assentament i sub-
sistència que planteja el projecte NoGAP s’em-
marca en la teoria dels sistemes socioecològics 
(abreujat SESs, a partir de les seves sigles en 
anglès), un marc teòric i pràctic provinent de 
l’ecologia que postula que els processos hu-
mans (culturals) i ecològics (naturals) no són 
independents, sinó que estan altament interre-
lacionats (van der Leeuw i Aschan-Leygonie, 
2000; Redman, 2005; Haberl et al., 2006; Cum-
ming, 2011; Cote i Nightingale, 2012). Un SES 
és un sistema complex caracteritzat per dife-
rents graus de resiliència, definida com la ca-
pacitat del sistema d’ajustar-se a pertorbacions 
(Folke, 2006; Janssen et al., 2007; Widlok et 
al., 2012). L’estudi dels SESs s’ha d’enfocar des 
d’una perspectiva multiescala, ja que les inte-
raccions entre les societats i el medi es dóna en 
múltiples escales temporals i espacials (Barton 
et al., 2010; Anderies i Hegmon, 2011). La re-
cerca arqueològica inspirada en la teoria dels 
SESs s’ha enfocat principalment en l’estudi 
d’estratègies sostenibles d’explotació dels re-
cursos (Ellis i Wang, 1997; Glaser, 2007; Smith, 
2009; Campbell i Butler, 2010; Spielmann et al., 
2011; Marchant i Lane, 2014) i les respostes de 
les societats humanes a la variabilitat climàtica 
(Costanza et al., 2007).

Dins el marc dels SESs, les tècniques provi-
nents de la geoarqueologia, l’arqueobotànica 
i l’etnoarqueologia ofereixen una perspectiva 
d’anàlisi a llarg termini que integra dades pa-
leoclimàtiques, geomorfològiques i arqueolò-
giques en tres escales: l’escala regional (unitats 
geomorfològiques definides per caracterís-
tiques del paisatge, p. ex. conques f luvials), 
l’escala local (unitats del paisatge com relictes 
fòssils connectats a activitats humanes, p. ex. 
l’entorn immediat d’un assentament) i l’escala 
intrajaciment (excavació o sondeig amb estra-
tigrafia arqueològica). 

  Context geogràfic i arqueològic

La vall de l’Indus

La vall de l’Indus és un dels primers escena-
ris on es produïren la domesticació de plantes 
i animals i la consolidació de comunitats agrí-
coles-ramaderes urbanes (fig. 1). Aquest procés 
es documenta entre el 7000 i el 6000 aC a les 
zones altes del Balutxistan i al Sindh (Pakistan) 
(Madella i Fuller, 2006; Costantini, 2008). Al ja-
ciment de Mehrgarh, situat en un creuament de 
les rutes de l’Indus cap a la plana iraniana, s’han 
documentat proves d’activitats agrícoles i pasto-
rals de fa més de nou mil anys, però no és fins 
al cinquè/quart mil·lenni aC que es consoliden 
les comunitats d’assentaments tipus Mehrgarh 
i es produeix una primera expansió d’aquestes 
comunitats cap a les planes del riu Indus, on es 
desenvolupen diverses tradicions que configu-
ren les produccions ceràmiques característiques 
de la fase preurbana de la CVI (3300-2600 aC) 
(Kenoyer, 1997; Possehl, 2000, 2002b). 

La fase urbana de la CVI es desenvolupa 
durant la segona meitat del tercer mil·lenni aC 
(2600-1900 aC). Els centres situats en punts 
estratègics de rutes de pas es transformen en 
autèntiques ciutats amb un urbanisme regular 
i monumental (en són exemples Mohenjo Daro, 
Harappa, Rakhigarhi i Dholavira, entre altres). 
Hi destaquen la construcció en maons i pedra i 
la separació de l’espai urbà en diverses unitats, 
que configuren una societat especialitzada des 
del punt de vista productiu (Kenoyer, 1991; Pos-
sehl, 1997; Kenoyer et al., 2013). L’existència de 
muralles i d’àrees de representació o ciutadelles 
reflecteix una estructura de poder consolida-
da, si bé es dubta actualment de la naturalesa 
d’aquesta, ja que mai s’ha provat que la CVI es-
tigués basada en un estat centralitzat, sinó que 
més aviat emergí com un conjunt de centres 
urbans i comercials dedicats a l’explotació i el 
control de nínxols ecològics (McIntosh, 2008). 
Aquesta fase representa l’expansió territorial 
màxima de la CVI. La xarxa d’assentaments 
urbans establerts a les zones marginals de la 
vall fluvial, com Haryana, el Kachchh o el Gu-
jarat continental, no ha estat interpretada com 
un domini polític, sinó com una estratègia de 
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selecció i explotació de matèries primeres i pro-
ductes manufacturats. Aquest sistema es basava, 
per força, en la coexistència i l’establiment de 
relacions simbiòtiques entre les diverses comu-
nitats regionals i els centres urbans (Sonawane, 
2004), en què el Gujarat del Nord formaria una 
zona privilegiada amb diversos recursos: zones 
de pasturatge, recursos marins i jaciments de 
coure, àgata i calcedònia (Harris, 2013; Law, 
2013; Chase et al., 2014b). 

Cap a finals del segon mil·lenni aC, les ru-
tes comercials que havien mantingut els cen-
tres urbans perifèrics s’abandonen i els grans 
centres urbans entren en declivi. Aquesta fase 
posturbana (1900-1300 aC) representa la regi-
onalització de l’anterior món urbà, caracterit-
zada per un augment de les activitats pastorals 
en petits assentaments estacionals. Les teories 
sobre cataclismes (tant naturals com antrò-
pics) que han intentat explicar la caiguda del 
món urbà de la CVI són avui en dia rebutjades 
(Madella i Fuller, 2006) i les hipòtesis actuals 
busquen un consens basat en el canvi de les 
estratègies de subsistència que mantenien la 
connectivitat de la CVI (Fuller i Madella, 2000; 
Petrie et al. 2017).

El Gujarat del Nord

Regim monsònic i relictes fòssils

L’actual estat del Gujarat està format per l’illa 
de Kachchh, la península de Saurashtra i la 
zona continental, dividida pel riu Mahi en el 
Gujarat del Nord i del Sud. El Gujarat del Nord 
és una regió semiàrida (rep uns 400-600 mm 
de precipitació anual) situada entre el desert 
del Thar i la zona subhumida que connecta 
amb la regió de Saurashtra. Les precipitacions 
varien considerablement intraanualment i in-
teranualment, cosa que afecta la disponibilitat 
de recursos i, conseqüentment, les poblacions 
que en depenen. La majoria de les precipita-
cions es concentren durant el monsó del sud-
oest, que es produeix cada estiu (entre juny i 
setembre), tot i que les sequeres perllongades 
són un fenomen comú. Creuen la regió els rius 
West Banas, Saraswati i Rupen, que neixen a les 
muntanyes Aravalli i desemboquen a la Little 

Rann, una extensa depressió de maresmes sa-
lines que configura la zona costanera de l’àrea 
d’estudi (fig. 2). Aquests rius són totalment de-
pendents del règim monsònic i, per tant, són 
cursos efímers. Els sòls són majoritàriament 
eluvions aportats per sedimentació eòlica i al-
luvions provinents de les muntanyes Aravalli 
acumulats per deposició fluvial (Chamyal et 
al., 2003; Bhattacharyya et al., 2013). A l’ex-
trem septentrional, el medi es torna molt més 
àrid i es fon progressivament amb les dunes 
actuals del desert del Thar.

El paisatge actual està caracteritzat per una 
suau ondulació marcada per extensos camps 
de dunes fòssils, depressions inundables entre 
duna i duna que retenen humitat més enllà del 
monsó i relictes d’antics rius (fig. 3). L’origen 
d’aquesta geomorfologia eòlica es remunta a 
la màxima expansió del desert del Thar durant 
l’últim màxim glacial, al plistocè final. Amb 
l’inici de l’holocè i la consolidació de la fase 
humida Younger Drias es produeix una restau-
ració generalitzada del règim monsònic, que 
comporta el retrocés gradual del desert del 
Thar ara fa set mil anys (Srivastava et al., 2001). 
Aquest augment de les precipitacions originà 
la vegetació necessària per frenar i estabilitzar 
les dunes anteriorment actives (en moviment 
constant per l’acció del vent). Tot i que no hi ha 
un registre paleoecològic exhaustiu de l’àrea 
d’estudi, la investigació en curs dins el projecte 
NoGAP suggereix que algunes zones interdu-
nals estaven permanentment inundades fins a 
l’holocè mitjà (Balbo et al., en preparació). Fa 
uns tres mil anys, el monsó s’estabilitzà amb 
una potència menor que la documentada a 
l’holocè inicial i mitjà i genera unes condicions 
climàtiques semiàrides similars a les actuals 
(Madella i Fuller, 2006).

Tradicionalment, l’agricultura al Gujarat 
del Nord es desenvolupa durant la campanya 
d’estiu (kharif) aprofitant les pluges del monsó 
(Reddy, 1997). La introducció de tècniques mo-
dernes d’irrigació en els anys 1960 ha permès 
cultivar durant la campanya d’hivern (rabi), 
però alhora ha causat una forta degradació 
mediambiental i una sobreexplotació dels re-
cursos hídrics (Kavalanekar et al., 1992; Gupta 
i Deshpande, 2004).
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Registre arqueològic

El registre arqueològic del Gujarat del Nord 
s’ha de contextualitzar amb el marc arqueo-
lògic del nord-oest de l’Índia i particularment 
amb les influències de la CVI. Durant l’holocè 
inicial i mitjà, el Gujarat del Nord va ésser ocu-
pat per grups de caçadors-recol·lectors (CR) i 
agricultors-ramaders (AR). La majoria d’assen-
taments manquen d’estructures permanents i 
corresponen a una dispersió de materials lítics, 
ossis i ceràmics a la superfície de dunes fòssils. 

Tradicionalment, la major part dels treballs ar-
queològics s’han basat en criteris de presència 
o absència de cronotipologies materials per 
identificar l’ocupació d’un assentament i el 
seu context cultural. Les cronotipologies més 
comunes es poden agrupar en tres grans blocs: 

1) Les ocupacions de CR, corresponents a 
la definició tradicional del mesolític a l’Àsia 
del Sud, es caracteritzen per la presència d’in-
dústria microlítica i l’absència de ceràmica. La 
presència de petits molins de mà indica que la 

Figura 2. Localització del Gujarat del Nord i situació dels tres jaciments excavats (en vermell) i dels poblats  
de l’estudi etnoarqueològic (en groc) del projecte NoGAP



Conesa, F. C. [et al.] • El North Gujarat Archaeological Project 195

mòlta ja s’utilitzava en el processament d’ali-
ments (Ajithprasad, 2004). El començament de 
l’ocupació de CR durant l’holocè està datat a 
principis del vuitè mil·lenni aC al jaciment de 
Datrana IV (Ajithprasad et al., en preparació). 
D’altra banda, el final de l’ocupació de CR al 
Gujarat del Nord és un punt de controvèrsia: 
mentre que alguns autors defenen que conti-
nuà fins a finals del tercer mil·lenni aC (Mis-
ra, 1973; Sonawane, 2000), d’altres qüestionen 
la integritat estratigràfica dels jaciments d’on 
provenen aquestes datacions (Patel, 2009). Les 
datacions de radiocarboni de contextos inequí-
vocament CR més recents daten de principis 
del cinquè mil·lenni aC al jaciment de Lo-
teshwar (Ajithprasad, 2002, 2004; Patel, 2009).

2) Ceràmica de caràcter regional, defini-
da com l’expressió d’un substrat autòcton que 
marca l’aparició i l’estabilització al territori de 
comunitats AR d’origen local, corresponent a 
la definició tradicional del calcolític de l’Àsia 

del Sud. Al Gujarat del Nord predominen 
unes tipologies ceràmiques associades a la 
tradició Anarta (el nom tradicional d’aques-
ta regió). Els nivells més antics de la tradició 
Anarta localitzats al jaciment de Loteshwar 
(quart mil·lenni aC) mostren la manifesta-
ció més antiga de societats de tipus agrícola i 
pastoral en aquesta regió (Ajithprasad, 2004; 
Patel, 2009). També es documenta la presèn-
cia de ceràmica preprabhas, el caràcter de la 
qual no ha quedat encara aclarit, al jaciment 
de Datrana (Ajithprasad, 2011; Rajesh et al., 
2013a; Rajesh et al., 2013b; Rajesh i Krishnan, 
2014), datat a finals del quart mil·lenni aC 
(García-Granero et al., 2015).

3) Ceràmica de tipus regional, però que 
mostra influències de les tipologies que prove-
nen de la vall de l’Indus durant la seva fase ur-
bana (ceràmica Sorath Harappan) i posturbana 
(ceràmica Late Sorath Harappan) (Sonawane, 
2002; Davis, 2015). 

Figura 3. Vegetació i recursos hídrics al Gujarat: (a) imatge MODIS poc abans del monsó (9 maig 2012),  
(b) imatge MODIS durant el postmonsó (9 octubre 2012), (c) conreus en depressions interdunals,  
(d) inundació de la interduna just després del monsó
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  Mètodes

Dins el projecte NoGAP hem desenvolupat 
una aproximació interdisciplinària, que integra 
dades ambientals, arqueològiques i etnogràfi-
ques en una perspectiva multiescala (taula 1). 
A continuació descrivim els diferents mèto-
des aplicats a l’estudi de les relacions socials, 
la disponibilitat i l’explotació dels recursos i les 
dinàmiques del paisatge del Gujarat del Nord 
durant l’holocè.

Geoarqueologia i anàlisi del paisatge

El Gujarat del Nord ha estat intensament ex-
plorat en els darrers anys per diversos equips, 
fet que ha generat una extensa carta arqueolò-
gica de localitzacions amb material en super-
fície (Bhan, 1994; Madella et al., 2010, 2012a; 
Ajithprasad, 2011; Rajesh i Krishnan, 2014). 
Malauradament, la informació de la carta ar-

queològica estava esbiaixada a causa de la co-
bertura parcial però no completa del territori; 
les diverses percepcions personals de l’investi-
gador, amb una manca de protocol per identi-
ficar jaciments, i les limitacions tecnològiques 
de les prospeccions anteriors (amb geolocalit-
zacions esbiaixades per manca de GPS d’alta 
resolució). D’altra banda, existeix una descom-
pensació considerable entre la gran quantitat 
de localitzacions on s’han trobat dispersions 
de material arqueològic i els pocs jaciments 
que s’han excavat, i la diferència és encara 
més gran per a la disponibilitat de datacions 
absolutes (Patel, 2009). A aquestes limitacions 
cal afegir el dèficit en l’accés a dades públiques 
d’informació geogràfica i topogràfica, una 
informació restringida per motius polítics a 
causa de la proximitat de l’àrea d’estudi amb 
la frontera amb el Pakistan. 

Per tal de superar aquestes limitacions, es 
combinà l’anàlisi d’imatges de satèl·lit amb una 
sèrie de prospeccions geoarqueològiques i bo-

Taula 1. Esquema dels mètodes i de l’aproximació multiescala del projecte NoGAP

Escala regional (p.e. conques fluvials) Escala local (entorn del jaciment) Escala intrajaciment

Evidència Objectiu Evidència Objectiu Evidència Objectiu

Teledetecció
imatges de 
satèl·lit i 
fotografia aèria

identificar 
característiques 
fisiogràfiques

imatges de 
satèl·lit i 
fotografia aèria

identificar 
característiques 
fisiogràfiques teledetecció 

geofisica
identificar estructures 
soterrades

teledetecció 
geofísica

identificar estructures 
soterrades

Arqueologia
prospecció

enregistrar els conjunts 
arqueològics i estudiar els 
patrons d’assentament

prospecció 
d’artefactes/
ecofactes

recuperar artefactes/
ecofactes i estimar la seva 
distribució i tafonomia

excavació
entendre la seqüència 
estratigràfica i recuperar 
les macrorestes

estudi de 
jaciments clau

entendre la seqüència 
arqueològica regional

tamisat de 
sediments

recuperar les 
microrestes

Botànica i 
Arqueobotànica

col·leccions 
de referència 
de plantes 
modernes

crear un marc de 
referència per 
identificar les restes 
arqueobotàniques

prospecció  
de la vegetació

explorar la distribució 
actual de recursos

flotació de 
sediments

recuperar restes 
macrobotàniques

mostres de 
sediment a 
l’engròs

extraure restes 
microbotàniques

Geologia i 
Geoarqueologia

transsectes  
de sediment

avaluar la senyal 
multiespectral dels 
sediments superficials

mostreig  
de sediment

avaluar la senyal 
multiespectral dels 
sediments superficials bolcs per 

micromorfologia 
i columnes de 
sediment 

entendre els processos 
deposicionals i 
postdeposicionals nuclis/columnes  

de sediment 

definir grans fases de 
canvis mediambientals 
causats per variacions 
climàtiques

nuclis/columnes  
de sediment identificar paleosòls 

Datacions dinàmiques del paisatge i els contextos arqueològics

Geoposició base de dades per a una anàlisi SIG
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tàniques amb l’objectiu de 1) detectar possibles 
processos tafonòmics que afecten la interpre-
tació arqueològica; 2) caracteritzar la geomor-
fologia regional, amb una atenció especial als 
recursos hídrics i edàfics; 3) corregir coorde-
nades esbiaixades i detectar nous assentaments 
per enfortir l’anàlisi espacial dels patrons d’as-
sentament en relació amb els recursos disponi-
bles, i 4) entendre les relacions entre el règim 
de precipitació i el registre isotòpic.

Observació terrestre

L’observació terrestre és especialment útil en 
àrees remotes o de difícil accés, o que man-
quen d’informació cartogràfica detallada. En 
els darrers anys, l’aplicació de la teledetecció 
en arqueologia mitjançant l’anàlisi d’imatges 
de satèl·lit s’ha consolidat com a eina essencial 
per a la detecció remota d’estructures arque-
ològiques i característiques antròpiques del 
paisatge (Wilkinson et al., 2006; Wiseman i 
El-Baz, 2007; Parcak, 2009; Lasaponara i Ma-
sini, 2011; Comer i Harrower, 2013). L’auge en 
l’ús d’imatges de satèl·lit es deu, sobretot, a una 
millora constant dels instruments i els sensors 
que capturen les imatges (amb una resolució 
espacial que avui en dia arriba als 50 cm) i a 
un augment de les facilitats per obtenir imat-
ges per a ús científic a través de les principals 
agències espacials.

El projecte NoGAP utilitzà imatges de satèl-
lit amb una perspectiva socioecològica, en què 
es posen en relació els ecosistemes actuals (no 
oblidem que les primeres imatges per a ús ci-
vil apareixen a partir dels anys setanta) amb 
els diversos relictes fòssils i processos tafonò-
mics i geomorfològics que han intervingut en 
la formació del paisatge arqueològic (Challis i 
Howard, 2006; Rajani i Rajawat, 2011; Altaweel 
i Watanabe, 2012).

Les imatges utilitzades pertanyen a quatre 
tipologies diferents: 1) imatges històriques CO-
RONA, provinents de la desclassificació dels 
arxius obtinguts amb els primers programes 
espia de reconeixement aeri dels EUA durant 
les dècades dels seixanta i setanta; 2) imatges 
multiespectrals de mitjana i alta resolució (pro-
grama LANDSAT i imatges ASTER, IKONOS 

i RapidEye); 3) imatges capturades amb radars 
d’obertura sintètica (SAR, per les seves sigles 
en anglès), com ara els productes ENVISAT i 
TerraSAR-X, i 4) models digitals d’elevació del 
terreny (SRTM, ASTER DEM i CARTOSAT). 
L’ús integrat d’aquestes dades ha permès ex-
plorar les dinàmiques del paisatge del Gujarat 
del Nord en una perspectiva multiescala (amb 
escales d’anàlisi a 90, 30, 15, 4 i 2 metres de 
resolució) i multitemporal.

Prospeccions geoarqueològiques

La carta arqueològica es revisà amb una sèrie 
de prospeccions sistemàtiques amb GPS per tal 
de corregir coordenades errònies i localitzar de 
nou aquells assentaments parcialment destruïts 
per activitats antròpiques recents. En paral·lel, 
la necessitat de validar sobre el terreny la de-
tecció de dunes fòssils mitjançant l’observació 
terrestre va permetre documentar l’existència 
o l’absència de proves arqueològiques en su-
perfície de dunes no explorades anteriorment 
i ampliar, així, la carta arqueològica. A causa 
de la manca de cartografia detallada, les pros-
peccions s’integraren amb cartografia històrica 
(mapes topogràfics militars dels EUA i la URSS 
de la dècada dels cinquanta) i imatges de satèl-
lit en una plataforma de connexió remota amb 
Google Earth Pro.

A escala local, d’altra banda, es realitzà una 
prospecció detallada de superfície basada en el 
mostreig per transsecte en quatre dunes fòssils 
amb indicis de diferents ocupacions (CR, AR 
i ocupacions mixtes). Es dissenyà una secció 
transversal de la duna i es realitzà un mostreig 
sistemàtic en quadrícules per recollir i quanti-
ficar qualsevol prova arqueològica en superfí-
cie (sobretot ceràmica, ossos i indústria lítica). 
Per a cada quadrícula també es recollí una 
mostra de sediment superficial per a la seva 
caracterització fisicoquímica a partir de l’anà-
lisi granulomètrica (distribució de partícules 
per dimensions), la quantificació de matèria 
orgànica, carbons i carbonats (pèrdua al foc) i 
l’anàlisi geoquímica (espectrometria d’emissió 
atòmica) per tal d’identificar possibles signa-
tures geogèniques i marcadors antròpics a la 
superfície de dunes fòssils.
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Prospeccions botàniques

Des de la perspectiva arqueobotànica, es realit-
zaren prospeccions en àmplies zones del Guja-
rat seguint les línies d’isohietes del monsó per 
mostrejar plantes modernes amb l’objectiu de 
crear una col·lecció de referència per 1) iden-
tificar espècies vegetals presents en el registre 
arqueològic (especialment la fusta i fitòlits de 
plantes llenyoses) i 2) entendre, mitjançant 
l’anàlisi d’isòtops, les relacions entre el règim 
de precipitació i el registre isotòpic tant en mos-
tres d’arbres i arbustos actuals com en restes an-
tracològiques. Aquest mostreig també serví per 
afegir a la col·lecció de referència làmines fines 
de fusta, mostres de carbons i làmines de fitòlits 
per a una millor interpretació del registre arque-
ològic. Per assolir aquests objectius, es dugueren 
a terme dos transsectes regionals de 3.000 km 
(des del sud de la península de Saurashtra fins 
al desert del Thar) el desembre del 2010 (post-
monsó) i l’abril del 2013 (premonsó).

Sondejos i registres paleoecològics

El reconeixement del territori mitjançant l’ob-
servació terrestre posà de manifest zones d’alt 
interès paleoecològic. Es realitzà un sondeig 
vertical en un perfil obert d’una duna fòssil al 
peu de les muntanyes Aravalli per comparar-lo 
amb les dunes excavades. Es realitzaren també 
quatre sondejos en depressions interdunals per 
avaluar el potencial de les columnes de sedi-
ment interdunal com a registre paleoclimàtic. 
La definició cronològica de fases fluviolacus-
tres (èpoques humides de finals del plistocè i 
inicis de l’holocè) i fases d’inundació estaci-
onal (èpoques àrides de l’holocè mitjà) s’han 
avaluat en relació amb els models climàtics 
existents a escala regional i global (Liu et al., 
2003; Anderson et al., 2010) i amb els canvis 
en els patrons d’assentament i les estratègies 
de subsistència.

Integració SIG i creació de mapes temàtics

La carta arqueològica actualitzada, així com 
totes les dades geogràfiques, s’han uniformit-
zat en coordenades UTM i s’han integrat en 

plataformes SIG. L’entorn SIG ha permès la 
creació d’escenaris socioecològics a partir de 
la cronologia relativa per a cada assentament, 
la geomorfologia regional i la disponibilitat de 
recursos.

Excavacions i estratègies de mostreig 
intrajaciment

El primer jaciment excavat pel projecte No-
GAP, l’any 2009, fou la duna fòssil de Lo-
teshwar (coordenades 23 36 1.8N, 71 50 11.8E), 
situada al marge dret del riu Khari. El temple 
medieval de Loteshwar, situat en una duna 
pròxima rodejada per reserves d’aigua que apro-
fiten les depressions interdunals, testifica una 
pervivència d’assentament en duna que ha per-
durat fins als nostres dies. Aquest indret ja fou 
excavat anteriorment per investigadors de la MS 
University of Baroda l’any 1990 (Manjhi et al., 
2000), quan es diferencià una primera ocupació 
de CR (7168-4703 aC) i una ocupació posterior 
d’AR de tipus Anarta (3681-2243 aC), amb una 
subsistència basada en l’explotació del zebú 
(Bos taurus ssp. indicus) (Patel, 2009). Aquests 
dos nivells diferenciats de CR i AR foren el 
motiu pel qual s’escollí aquest jaciment com 
a paradigma de duna reocupada per diferents 
poblacions.

L’any 2010 s’excavà la duna de Datrana IV 
(coordenades 23 46 41.7N, 71 07 26.2E), situada 
en una extensió de dunes fòssils molt pròxi-
mes a la zona de maresmes de la Little Rann. 
Aquesta duna fou sondejada per la MS Unver-
sity of Baroda a principis dels anys 1990 (Bisht 
et al., 2000; Manjhi et al., 2000), quan també 
s’identificaren ocupacions de CR i AR (amb 
ceràmica preprabhas).

El NoGAP centrà la tercera i última exca-
vació, l’any 2011, a la duna de Vaharvo Timbo 
(coordenades 23 33 17.05E, 71 48 12.01N), ja 
que les prospeccions dutes a terme durant la 
campanya del 2010 havien documentat un alt 
contingut de micròlits i molins en superfície, 
amb absència de ceràmica, i interessava docu-
mentar una duna que a priori indicava tenir 
exclusivament nivells d’ocupació propis de co-
munitats CR.
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Excavació en profunditat

Els tres jaciments excavats mostraven una 
dispersió de materials en superfície sense cap 
estructura visible. El procés d’excavació es re-
alitzà mitjançant l’obertura d’una cala de 4 x 
4 metres a la part més alta de la duna, on es 
documenta la densitat màxima de materials. 
La cala fou posteriorment dividida en quatre 
sectors de 2 x 2 metres, que formarien la qua-
drícula de referència per a la documentació i 
el mostreig. L’excavació es dugué a terme en 
nivells artificials de 10 cm, tot respectant les 
unitats estratigràfiques identificades. 

Els artefactes i els ecofactes diagnòstics (ce-
ràmica, indústria lítica i fauna) foren docu-
mentats in situ amb estació total i recuperats 
per a la seva quantificació i posterior anàlisi. 
Tot el sediment extret de la cala fou garbellat 
en sec (malla de 0,5 cm) per recuperar macro-
materials.

Durant el procés d’excavació s’aplicaren 
tècniques de documentació digital als sectors 
excavats de les dunes i al seu entorn imme-
diat. L’extensió total de la duna fòssil es va 
georeferenciar amb estació total seguint una 
malla de punts cada 5/10 metres (segons l’ele-
vació de la duna) per aconseguir un model 
d’elevació de qualitat per a l’anàlisi espacial 
posterior de la dispersió de materials en su-
perfície. A escala intrajaciment, cada nivell 
d’excavació fou documentat amb ortofotos aè-
ries. Els materials de cada nivell (artefactes, 
ecofactes, mostres i cotes de profunditat) es 
van vectoritzar en ortomosaics corregits, ge-
oreferenciats i integrats en entorns SIG. A més 
a més, a Vaharvo Timbo, el caràcter d’urgèn-
cia per documentar una inhumació infantil 
i el seu aixovar ceràmic propicià l’ús de tèc-
niques fotogramètriques per tal d’obtenir un 
model vectoritzat i un model fotogramètric 
en 3D de tot el conjunt funerari.

Mostreig arqueobotànic

Les mostres arqueobotàniques es recolliren 
sistemàticament per a cada nivell i cada qua-
drícula als tres jaciments excavats i van inclou-
re 1) la flotació de sediments per a l’anàlisi de 

restes macrobotàniques (un mínim de 20 litres 
per a cada nivell); 2) el mostreig de sediment 
per a l’anàlisi de restes microbotàniques i el pH 
del sòl, i 3) la recollida de fragments ceràmics 
i eines de mòlta per al mostreig, l’extracció i 
l’anàlisi de restes microbotàniques.

Mostreig geoarqueològic

Per tal de contextualitzar els nivells arqueo-
lògics amb les fases de formació, estabilitza-
ció eòlica i processos postdeposicionals de les 
dunes, es realitzaren mostrejos verticals als 
perfils oberts de cada cala un cop finalitzada 
l’excavació. Cada mostreig va incloure la re-
collida de blocs per a la preparació de làmines 
primes, l’extracció de mostres per a la datació 
mitjançant luminescència òpticament estimu-
lada (OSL) i la recollida de mostres cada 5 cm 
per a la seva anàlisi fisicoquímica.

Estudi etnoarqueològic

La preservació de pràctiques constructives 
i agrícoles tradicionals a les zones rurals del 
Gujarat del Nord propicià un estudi etnoar-
queològic als poblats tradicionals de Jhanda-
la (coordenades 23 54 58.16N, 71 27 10.84E) 
i Nawgada (coordenades 23 19 30.71N, 71 42 
32.51E). L’estudi inclogué entrevistes orals i el 
mostreig sistemàtic del paviment d’hàbitats en 
ús i del pati obert, on es realitzen tasques de 
processament agrícola i que presenta sòls d’es-
tabulació. Les mostres del paviment recollides 
a Jhandala s’estudiaren mitjançant anàlisis qu-
ímiques i de fitòlits per identificar marcadors 
antròpics en espais domèstics i correlacionar 
la informació de les entrevistes. Els resultats 
foren interpolats per a la identificació dels 
marcadors provinents de diverses activitats 
(p. ex., l’ús de combustible, l’emmagatzemat-
ge i la preparació i el consum del menjar), fet 
que permet tenir una referència per a possibles 
mostrejos en contextos arqueològics, fins i tot 
en aquells casos en què s’han perdut possibles 
proves físiques (p. ex., murs d’un habitatge). 
D’altra banda, a Jhandala es realitzà un estudi 
micromorfològic de les tàpies i els paviments 
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en espais domèstics per analitzar les tècniques 
constructives i de reparació.

Finament, a escala regional, s’analitzà la 
mobilitat de la comunitat Raiki/Rabari, un dels 
últims exemples de poblacions pastorals semi-
nòmades que avui dia encara realitzen migra-
cions estacionals determinades per l’estaciona-
litat del monsó, per entendre les dinàmiques 
de poblacions nòmades en regions semiàrides 
i crear models de comportament per a pobla-
cions nòmades i seminòmades durant l’holocè.

Simulació de sistemes socioecològics

Les proves arqueològiques i paleoclimàtiques 
del Gujarat del Nord serviren de base per a 
la creació de models basats en agents (ABM, 
per les sigles en anglès) en el marc del projec-
te SimulPast (Caro et al., 2013; Madella et al., 
2014). Les tendències climàtiques es modelaren 
a partir de registres històrics de precipitacions 
(1871-2011) calibrats amb els models existents 
per al monsó asiàtic durant els últims deu mil 
anys. Les simulacions tingueren com a objectiu 
explorar les dependències entre les dinàmiques 
demogràfiques de poblacions CR i AR i el seu 
grau d’adaptació i resiliència en relació amb la 
climatologia durant l’holocè.

  Resultats i discussió

Observació terrestre i dinàmiques  
del paisatge

Tradicionalment, el paisatge cultural del Gu-
jarat del Nord ha estat descrit com un paisat-
ge fòssil i ben preservat. La majoria d’estudis, 
però, han prestat poca atenció a les dinàmi-
ques actuals del paisatge i al seu impacte en 
la preservació del registre arqueològic. Les 
prospeccions geoarqueològiques i botàniques, 
amb el suport de la teledetecció, van permetre 
identificar no només relictes fòssils, sinó també 
processos tafonòmics i geomorfològics actius 
avui dia, juntament amb els diversos factors 
socioeconòmics actuals que condicionen un 
paisatge cultural ben viu, evolutiu i continu.

Unitats i relictes geomorfològics

La plana al·luvial del Gujarat del Nord s’estén 
des de les maresmes de la Little Rann fins a 
les muntanyes Aravalli. La conca de Kham-
bat, una depressió tectònica que creua lon-
gitudinalment l’àrea d’estudi (Maurya et al., 
1995; Prasad et al., 1998; Raj, 2012), és el factor 
principal que divideix la plana al·luvial en dues 
unitats geomorfològiques principals: la franja 
costanera i la franja de l’interior.

A la franja costanera es localitzen les dunes 
més ben preservades. Les dunes s’identifiquen 
fàcilment en imatges històriques (CORONA, 
en pancromàtic blanc i negre) i multiespectrals 
(ASTER, LANDSAT) a causa del contrast en la 
reflectància espectral produïda entre el sòl eò-
lic i l’al·luvial. La combinació de bandes en in-
fraroig (fals color) permet detectar la vegetació 
i els cultius en el sòl fèrtil de la interduna (molt 
més ric en matèria orgànica i humitat respecte 
a la superfície de la duna) (fig. 4a). L’acumula-
ció d’argiles i llims al sòl interdunal durant la 
inundació anual amb les pluges del monsó ha 
generat un vertisòl fèrtil, anomenat localment 
black cotton soil, que afavoreix el cultiu estaci-
onal del mill (bajra, Pennisetum glaucum), el 
sorgo (jowar, Sorghum bicolor) i altres cultius 
de secà collits durant el període postmonsònic 
(Conesa, 2011; Balbo et al., 2013a).

La franja de l’interior s’estén sobre la conca 
de Khambat, reomplerta per sediments argilo-
sos del terciari i quaternari previs a la deposició 
eòlica de finals del plistocè (Srivastava et al., 
2001; Juyal et al., 2003). Aquests nivells poro-
sos i permeables són responsables de la riquesa 
dels aqüífers en aquesta zona. Els sòls argilo-
sos i l’explotació dels aqüífers han permès el 
desenvolupament de l’agricultura intensiva, 
responsable de la forta erosió de les dunes fòs-
sils en aquesta franja i, en conseqüència, de la 
possible obliteració del registre arqueològic en 
superfície. La integració d’imatges històriques 
CORONA (prèvies a l’impacte agrícola i indus-
trial), multiespectrals i de models d’elevació va 
permetre identificar superfícies de dunes fòs-
sils amb registre arqueològic en superfície o bé 
parcialment obliterat sota l’horitzó de sòls més 
recents (Balbo et al., 2013a; Conesa et al., 2015).
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A la zona interior, les conques fluvials dels 
rius West Banas, Saraswati i Rupen es caracte-
ritzen per lleres estretes i rectilínies amb àrees 
de captació a l’alçada de les falles que delimiten 
la conca de Khambat. A la zona costanera, i 
a mesura que s’apropen a la desembocadura 
a la Little Rann, aquests es converteixen en 
rius anastomosats. Les fotografies CORONA, 
en comparació amb la cartografia topogràfica 
històrica, ha permès identificar els paleocanals 
i paleomeandres principals i delimitar zones 
potencialment inundables i inestables, com 
ara la xarxa anastomosada de la part baixa 
del riu West Banas. En aquesta àrea, la manca 
de registre arqueològic a la carta arqueològica 
s’explica pels notables canvis migratoris del riu, 
tot documentat en una forta sedimentació al-
luvial que ha obliterat els nivells arqueològics 
superficials. (Balbo et al. 2013; Conesa, 2011).

Xarxa hidrològica

La plena observació dels fenòmens hidrològics, 
no obstant això, s’ha aconseguit amb l’aplica-
ció dels sistemes de radar d’obertura sintètica 
(Holcomb i Shingiray, 2007; Kussul et al., 2011; 
Soergel et al., 2012). Aquests sensors, a dife-
rència de la resta de sensors fotogramètrics o 
multiespectrals, permeten capturar imatges en 
qualsevol condició climàtica, tant de dia com 
de nit, i poden penetrar capes de núvol. A més 
a més, l’exploració d’imatges multitemporals 
ENVISAT (2005-2009) ha permès relacionar 
els registres de precipitació amb les inundaci-
ons produïdes pel monsó (fig. 4b). Els mapes 
de canvi entre l’estació del monsó i els mesos 
postmonsònics, d’octubre a gener, mostren que 
moltes interdunes i paleocanals mantenen ai-
gua al llarg de l’any. De fet, els sondejos han 
posat de manifest l’existència de paleollacs en 
moltes d’aquestes depressions inundables du-
rant l’holocè mitjà (Balbo et al., en preparació). 
Les imatges de radar han documentat també 
la capil·laritat dels sòls argilosos de la zona in-
terior, una ràpida absorció freàtica de l’aigua 
del monsó i un increment de la humitat del 
sòl en època postmonsònica, especialment a 
les depressions pròximes a les conques fluvials 
(Conesa et al., 2015).

Registres pluviomètrics

Els resultats dels mostrejos de plantes mo-
dernes indicaren una forta correlació entre 
les mesures isotòpiques de la vegetació mo-
derna i el gradient pluviomètric de l ’àrea 
d’estudi (des dels 200 mm fins als 500 mm de 
precipitació anual). La comparació d’aquesta 
col·lecció de referència isotòpica amb mos-
tres antracològiques de Loteshwar suggerí 
que les condicions pluviomètriques durant 
l’holocè mitjà eren lleugerament més humi-
des que a l’actualitat, tal com suggereixen 
els models climàtics per les f luctuacions del 
règim monsònic durant l’holocè (Lancelotti 
et al., 2013). 

Impacte antròpic

El Gujarat és avui dia un dels motors econò-
mics principals de l’Índia. En els darrers anys 
s’ha consolidat el creixement econòmic de la 
regió, fomentat per l’agricultura mecanitzada 
i el transport de mercaderies, cosa que ha fet 
augmentar la construcció de canals d’irriga-
ció i infraestructures de transport (Dholakia, 
2007; Dixit, 2009). Durant el període post-
colonial s’inicià la transformació del paisatge 
actual i el canvi en l’explotació dels recursos 
hídrics per al conreu: a les reserves d’aigua 
interdunal s’afegiren els pous d’extracció, au-
tomatitzats poc després amb l’ús de bombes 
hidràuliques. L’ús de bombes hidràuliques 
motoritzades a partir de la dècada dels anys 
seixanta va augmentar amb la Revolució Ver-
da, que significà el canvi dels conreus tradi-
cionals cultivats a l’estiu aprofitant les pluges 
monsòniques per conreus comercials, com 
ara el blat i el cotó, que requereixen una gran 
quantitat d’aigua i es cultiven durant l’època 
seca (i requereixen, per tant, una explotació 
intensiva dels recursos hídrics freàtics). La 
Revolució Verda comportà no només una so-
breexplotació alarmant dels nivells freàtics, 
sinó també una salinització progressiva dels 
sòls (Prakash, 2008). Per posar-hi remei, en-
tre la dècada de 1990-2000 es posà en marxa 
l’anomenada Revolució Blava, l’exemple més 
notori de la qual és la construcció del canal de 
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Narmada, que creua horitzontalment l’àrea 
d’estudi i nodreix de subcanals tota la zona 
costanera (Ranade et al., 2004). Tot i així, els 
problemes de salinització no han disminuït 
i han generat disputes per l’ús de l’aigua del 
canal (Bradley i Phadtare, 1989; Mehta, 2007). 
Alhora, els canals d’irrigació han permès 
l’avenç de l‘agricultura intensiva i la sobreex-
plotació dels camps.

Les noves infraestructures i pràctiques in-
dustrials, així com altres activitats (com ara 
l’expansió urbana, l’anivellament de camps o 
l’extracció massiva de sorra), han malmès du-
nes amb potencial registre arqueològic, fins al 
punt que el paisatge fòssil de la zona costanera, 
caracteritzat per la bona preservació de dunes 
fòssils i interdunes, està en risc de desaparèixer 
(Conesa et al., 2015).

Figura 4. Aplicacions de l’observació terrestre a la conca del riu Khari, afluent del Rupen:  
(a) imatge ASTER (1 novembre 2004) en fals color, que mostra la zona interdunal de Vaharvo Timbo 
identificada com a paleollac, amb assentaments al voltant (en groc) localitzats sobre dunes fòssils;  
(b) en blau, zones inundables durant el monsó, identificades amb imatges multitemporals de radar  
ENVISAT SAR; (c) ortofoto CORONA (2 maig 1972), i (d) detall CORONA de les dunes de Loteshwar i Kalrio 
Timbo, amb paleocanals associats al riu Khari
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Carta arqueològica i patrons  
d’assentament

La carta arqueològica es revisà i s’elaborà una 
cartografia temàtica per comprendre millor 
els patrons d’assentament. La carta arqueolò-
gica actual consta de dues-centes dues dunes 
fòssils amb material arqueològic en superfí-
cie. D’aquestes, se’n visitaren vuitanta-set per 
comprovar el seu estat actual i corregir la seva 
situació i se n’hi afegiren setanta-set de noves. 
La detecció de dunes fòssils a la franja interior, 
mai explorada anteriorment, permeté identifi-
car divuit jaciments nous. El registre arqueo-
lògic en superfície és força heterogeni i sovint 
presenta diverses tipologies ceràmiques (Anar-
ta i CVI preurbà, urbà i posturbà), indústria 
lítica i restes de fauna. Les dunes que a priori 
presenten un sol registre tipocronològic són: 
vint-i-nou dunes aceràmiques microlítques, sis 
dunes amb material Anarta i trenta-vuit dunes 
amb material de la fase posturbana de la CVI. 
Totes les altres presenten una dispersió de di-
versos materials que, a causa de l’ús perllongat 
de certes tradicions (p. ex., la indústria lítica 
o la ceràmica Anarta), fa difícil determinar la 
seva atribució cronològica correcta sense una 
excavació.

La majoria d’assentaments es localitzen en 
dunes pròximes a depressions que retenen ai-
gua durant mesos després de les inundacions 
del monsó. La major densitat d’assentaments 
es localitza als corredors naturals identificats 
a l’àrea d’estudi: la costa de la Little Rann (cor-
redor horitzontal) i les conques fluvials (corre-
dors verticals). La Little Rann és encara avui en 
dia una reserva per a la fauna salvatge (Ishnava 
et al., 2011) i la presència d’otòlits, fauna i mi-
cròlits en jaciments de tipus CR testimonien 
la pràctica de la caça i la pesca. Tal i com suc-
ceeix avui en dia, els llacs estacionals presents 
en interdunes o lleres de paleocanals haurien 
actuat com a illes ecològiques per a la fauna 
local i, eventualment, haurien suportat el cultiu 
de plantes després de la inundació (fig. 4c i d). 
De fet, molts poblats actuals s’han bastit sobre 
dunes fòssils de la zona costanera aprofitant 
les zones interdunals per a l’agricultura o bé 
convertint-les en reserves d’aigua per abastir 

els serveis ecològics del municipi (Mehta, 2001; 
Sutcliffe et al., 2011).

La tradició Anarta es manté vigent durant 
la fase urbana de la CVI i es caracteritza per 
assentaments de curta durada amb economies 
dedicades a l’explotació pastoral seminòmada 
en zones obertes i en contacte amb els centres 
urbans (Ajithprasad, 2004; Sonawane, 2004). 
El caràcter ramader d’aquestes comunitats es 
veuria intensificat per les rutes de transhumàn-
cia entre les regions del Kachchh i Saurashtra 
que creuaven el corredor natural del Gujarat 
del Nord (Ajithprasad, 2004; Bhan, 2011), tot 
aprofitant els recursos estacionals produïts pel 
monsó. Durant l’última fase de la CVI, al Gu-
jarat del Nord es documenta un trencament de 
les rutes que proveïen objectes manufacturats 
de la vall de l’Indus i una proliferació de petits 
assentaments de caràcter rural.

L’ocupació dels corredors naturals de l’àrea 
d’estudi també es demostrà amb les rutes actu-
als de les poblacions ramaderes seminòmades. 
En particular, la mobilitat és un aspecte clau 
per als Raika/Rabari (el grup ramader més im-
portant de l’Índia) a l’hora d’assegurar l’accés 
als recursos, tant per a les poblacions humanes 
com per als ramats (Salpeteur et al., 2015, Sal-
peteur et al., en premsa).

Excavacions i registres paleobotànics

Loteshwar

La seqüència estratigràfica de Loteshwar apor-
tà unitats similars a les excavacions anteriors 
(Manjhi et al., 2000): un dipòsit CR a la cota 
-1,20 m de profunditat i, per sobre, un dipò-
sit AR a la cota -0,60 m. Els nivells CR estan 
tallats per tres sitges AR de fins a 1,70 m de 
profunditat, dues de les quals presenten un ni-
vell de revestiment blanquinós a la base iden-
tificat com un nivell de gramínies per aïllar el 
contingut de les sitges (Balbo et al., 2014). Els 
artefactes recuperats dels nivells AP inclouen 
un gran nombre de fragments ceràmics (majo-
ritàriament del tipus Anarta), alguns dels quals 
presenten traces d’ús posterior (com ara discs 
perforats), objectes metàl·lics, denes, braçalets 
i nombrosa indústria lítica (taula 2). El dipòsit 
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CR està compost principalment per eines de 
mòlta i indústria lítica similar als nivells AR 
superiors (Madella et al., 2011; Gadekar et al., 
2014). La majoria de les granes es trobaren als 
nivells Anarta i inclouen sèsam domèstic, di-
verses espècies de mills petits, una llavor d’una 
lleguminosa tropical, alguns fragments de blat/
ordi, ciperàcies i males herbes relacionades 
amb el cultiu del mill. Els fitòlits, abundants 
tant a les mostres de sediment com a les eines 
de mòlta, provenen principalment de poàcies 
panicoides (subfamília que inclou els mills pe-
tits). Els midons, escassos a les mostres de sedi-
ment però abundants a les eines de mòlta, pro-
venen principalment de poàcies panicoides i, a 
les mostres Anarta, també de lleguminoses. Els 
resultats de l’estudi arqueobotànic suggereixen 
que els habitants de Loteshwar combinaven la 
ramaderia seminòmada de bovins (Patel, 2009) 
amb el cultiu de plantes altament adaptades a 
un medi semiàrid, com ara els mills petits i el 
sèsam, la qual cosa acabà resultant en la seva 
domesticació (García-Granero et al, 2016).

Datrana IV

La seqüència estratigràfica de Datrana IV mos-
trà una ocupació AR amb una potència estra-
tigràfica d’1,2 m de profunditat, caracteritzada 

per diversos conjunts de material (Madella et 
al., 2012a). Els artefactes recuperats inclouen 
ceràmica preprabhas i de la fase preurbana de 
la CVI, objectes de coure, denes, collarets i una 
quantitat inusual d’indústria lítica (taula 2). La 
indústria lítica presenta més de deu mil peces, 
entre les quals predominen les làmines i els nu-
clis amb cresta (úniques al registre arqueològic 
del Gujarat del Nord). La presència de làmi-
nes de sílex de Rohri (Pakistan) i d’un nombre 
important de perforadors representa una altra 
novetat respecte al conjunt lític de Loteshwar 
(Gadekar et al., 2013). Pel que fa a l’anàlisi ar-
queobotànica, es trobaren poques granes, que 
inclouen una poàcia silvestre, ciperàcies, raquis 
d’ordi i males herbes. Els fitòlits eren virtual-
ment absents, tant a les mostres de sediment 
com a les eines de mòlta. Els midons, escassos 
a les mostres de sediment però abundants a al-
gunes eines de mòlta, provenen principalment 
de poàcies panicoides. Els resultats de l’estudi 
lític i l’anàlisi arqueobotànica indiquen que els 
habitants de Datrana IV es dedicaven princi-
palment a la producció d’eines lítiques i consu-
mien plantes cultivades localment (mills), però 
que no les produïen, cosa que suggereix una 
interacció amb altres comunitats del Gujarat 
del Nord per obtenir menjar (García-Granero 
et al., 2015).

Taula 2. Artefactes recuperats a les excavacions de Loteshwar, Datrana IV i Vaharvo Timbo

Loteshwar Datrana IV Vaharvo Timbo

Ceràmica ca 13.000 fragments de ceràmica Anarta,  
2 fragments de ceràmica Harappan

ca 2.500 fragments de ceràmica  
Pre-Prabhas, 52 fragments de ceràmica  
Early Harappan

93 fragments petits  
(models o no diagnóstics),  
2 pots de ceràmica Early Harppan Sindh

Indústria lítica làmines i eines geomètriques i no 
geomètriques de sílex i calcedònia

làmines i eines geomètriques i no 
geomètriques de sílex i calcedònia;  
làmines i nuclis de sílex amb cresta;  
làmines de sílex de Rohri (Pakistan)

làmines i eines geomètriques de sílex  
i calcedònia

Eines de mòlta petits fragments de bases i mans de molí petits fragments de bases i mans de molí petits fragments de bases i mans de molí

Denes diverses denes d’esteatita, amazonita, 
terrissa, cornalina i lapislàtzuli

diverses denes i denes inacabades, 
principalment de cornalina —

Metall 3 objectes de coure, incloent-hi un braçalet 2 punxes de coure —

Terracota diversos objectes, incloent-hi boletes  
i una figureta humana diversos objectes —

Conquilla denes de Dentallium sp. i peces de braçalet 
de Turbinella pyrum pees de braçalet de Turbinella pyrum denes de Dentallium sp.

Os fragments d’os tallat — fragments d’os tallat
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Vaharvo Timbo

A Vaharvo Timbo es van excavar dues cales. 
A la cala 1 es documentà una ocupació uni-
forme CR (cota -0,50 m) amb tres sitges de 
dimensions i forma diferents que baixaven 
fins a la cota -1,35 m. Els materials d’aquesta 
cala inclouen fragments de fauna treballada, 
indústria lítica, ceràmica sense determinar 
(probablement intrusions modernes) i denes 
de conquilles (taula 2). A la cala 2 es trobà, 
molt a prop de la superfície (cota -0,18 m), 
una fossa d’inhumació amb aixovar associat 
a la fase preurbana de la CVI, juntament amb 
una llar associada a la inhumació (Madella et 
al., 2012b). Un cop l’esquelet va ser documen-
tat amb tècniques fotogramètriques (Mateos 
i Remolins, en preparació), es procedí a l’ex-
tracció en bloc de tot el conjunt per a la seva 
anàlisi posterior a la MS University of Baroda 
(fig. 5). L’estudi antropològic determinà que 
la inhumació correspon a un infant d’uns set 
anys d’edat de sexe indeterminat (Mushrif-
Tripathy et al., 2014). Es trobaren poques gra-
nes, que inclouen sèsam silvestre i diverses 
espècies de poàcies silvestres. El registre fito-
lític és relativament pobre, tant a les mostres 
de sediment com a les eines de mòlta, però 
es documenta la presència de gramínies, ci-
peràcies i palmes, tot indicant l’explotació de 
diversos nínxols ecològics com a part d’una 
economia d’ampli espectre (García-Granero 
et al., 2016).

Marcadors antròpics

Signatures en dunes fòssils

El mostreig fisicoquímic en transsectes de 
superfície permeté distingir diversos graus 
d’ocupació a la superfície de dunes fòssils. Les 
signatures geoquímiques del contingut de calci 
i fòsfor s’interpretaren com a signatures geogè-
niques i antròpiques, respectivament. El con-
tingut de calci i carbonats, juntament amb un 
baix contingut de fòsfor, predomina en dunes 
amb una ocupació antròpica de poc impacte 
(com aquelles definides per poblacions CR) i es 
correspon als nivells de carbonats similars en 
dunes actives del desert del Thar (Khadkikar et 
al., 2000; Dhir et al., 2010). Les dunes amb una 
o diverses fases d’ocupació AR, en canvi, pre-
senten un contingut més baix de carbonats i un 
alt contingut de fòsfor amb un sediment molt 
més fi, interpretat com els residus d’una forta 
activitat antròpica de tipus pastoral (Conesa et 
al., en premsa). El mostreig de transsectes de 
superfície complementa i millora la interpreta-
ció del registre material recollit en superfície. A 
més, la seva aplicació en algunes dunes fòssils 
pot millorar la planificació d’excavacions futu-
res, ja que la interpolació espacial de les mos-
tres permet idenificar l’extensió de la superfície 
de la duna original (sobretot quan la inspecció 
visual o per satèl·lit no és suficient) i permet 
acotar les àreas susceptibles de preservar una 
potència arqueològica més significativa.

Figura 5. Inhumació infantil de Vaharvo Timbo, poc abans de la seva documentació amb tècniques 
fotogramètriques i de l’extracció en bloc del conjunt funerari
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Activitats domèstiques a Jhandala

L’estudi micromorfològic de les tàpies i els 
paviments a Jhandala permeté determinar 
els marcadors microscòpics de les tècniques 
constructives tradicionals (capes successives 
de fang, aigua i fems d’herbívors), cosa que va 
possibilitar la seva identificació al registre ar-
queològic (Yannitto, 2011).

L’aplicació de mètodes geoestadístics per in-
terpolar el resultat del mostreig del paviment 
de la casa de Jhandala demostrà la importància 
d’aquests estudis per identificar sòls i nivells 
arqueològics amb espais d’ús diferents (Lan-
celotti i Madella, 2012; Rondelli et al., 2014; 
Lancelotti et al., 2016). La distribució de fos-
fats, per exemple, reflecteix una diferència cla-
ra entre l’interior (activitats de processament 
d’aliments) i l’exterior porticat de la casa, amb 
una proporció més elevada de fosfats a causa 
de l’estabulació d’animals en aquest espai. La 
concentració de residus de proteïnes identifica 
l’àrea interior destinada a l’emmagatzematge, 

mentre que els àcids grassos es relacionen amb 
els espais de preparació de productes làctics. 
Els mapes de distribució dels elements pro-
pis de fems (Al, Ba, Ca, Fe, Mn, Mo, Ni i Pb) 
i cendra de fusta (Ca, K, Mg, Al, P) mostren 
dues àrees de fogars diverses: mentre que el 
combustible de fem es va fer servir al fogar 
del pòrtic, a les llars interiors predominava el 
combustible de fusta. Tots els resultats es van 
comparar i validar amb les entrevistes orals als 
membres de la granja (fig. 6).

Interaccions entre les poblacions  
humanes i el medi

Els resultats dels models basats en agents de-
mostren que la mitjana i la variància anuals 
de precipitacions són els paràmetres princi-
pals que afecten la disponibilitat de recursos. 
Les simulacions mostren una forta estaci-
onalitat, coherent amb la resiliència de les 
poblacions CR al nord-est de l’Índia, amb 

Figura 6. Exemples de l’estudi etnoarqueològic: (a) aplicació de revestiment en paviments d’ús domèstic,  
(b) unitat familiar estudiada al poblat de Jhandala i (c) ramader seminòmada Rabari, en migració cap al Kachchh
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independència de l’escala geogràfica que s’uti-
litzi en el model. Per tant, almenys a mitjà 
termini (durant l’holocè inicial i mitjà), els 
canvis en les tendències del règim monsònic 
no són suficients per explicar la desaparició 
de poblacions CR al Gujarat del Nord (Balbo 
et al., 2013b). L’aparició de noves estratègies 
d’explotació del territori (AR) tampoc explica 
la suplementació d’estratègies CR, ja que una 
estratègia basada purament en l’agricultura i 

la ramaderia domèstica no cobreix les neces-
sitats de subsistència mínimes a causa de l’alta 
variabilitat interanual en el règim monsònic. 
Els resultats de les simulacions apunten que 
l’estratègia econòmica més viable és la com-
binació de pràctiques diferents, tal com po-
dria ser la combinació d’activitats CR i AR, 
la possible mobilitat estacional o l’adquisició 
de productes provinents d’altres nínxols eco-
lògics (Lancelotti et al., en premsa)

Figura 7. Explotació dels recursos en el sistema duna-interduna per poblacions AR  
(adaptat de García-Granero et al., en premsa, figura 6)
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La prova arqueològica suggereix que els grups 
CR que habitaren el Gujarat del Nord durant 
l’holocè inicial-mitjà explotaren una gran vari-
etat de plantes silvestres que creixien en diversos 
nínxols ecològics, dels quals ressalten les zones 
pantanoses o inundables (fig. 7). Combinada 
amb dades zooarqueològiques, la prova arque-
obotànica de Vaharvo Timbo i els nivells CR 
de Loteshwhar demostren que aquests grups 
tenien una economia d’ampli espectre (Zeder, 
2012). L’afebliment progressiu del monsó fa uns 
set mil anys forçà les poblacions humanes a 
adoptar la ramaderia seminòmada i el cultiu 
de plantes, cosa que donà com a resultat la do-
mesticació de diverses espècies de mills petits, 
lleguminoses i sèsam, sense deixar de banda la 
recol·lecció de plantes silvestres. La producció 
agrícola es duia a terme probablement de for-
ma comunal i involucrava la majoria del grup 
AR. La prova de Datrana IV suggereix l’exis-
tència d’especialització econòmica a escala lo-
cal (Gujarat del Nord). Segons aquesta hipòtesi, 
dues comunitats ocuparien el mateix nínxol 
ecològic però diferents nínxols econòmics i 
durien a terme activitats complementàries: la 
producció d’aliments (poblacions AR Anarta) 
i l’artesania especialitzada (p. ex., la talla lítica 
a Datrana IV).

L’estudi de la manera en què les poblacions 
humanes afrontaren la manca i la impredicti-
bilitat dels recursos en el passat és fonamental 
per entendre les estratègies de llarga durada 
emprades per adaptar-se a condicions climà-
tiques i mediambientals adverses. Els cultius 
adaptats al règim monsònic, com ara els mills 
i les lleguminoses tropicals, han estat l’aliment 
bàsic al Gujarat del Nord durant els darrers 
cinc mil anys. La producció agrícola moderna, 
però, es basa en cultius destinats a una eco-
nomia de mercat, que requereixen una gran 
quantitat d’aigua provinent, en major part, de 
la sobreexplotació dels recursos freàtics, que és 
la causant principal d’una ràpida degradació 
del medi. A més a més, la construcció recent 
de grans canals d’irrigació està canviant les 
dinàmiques hidrològiques locals (amb conse-
qüències a mitjà i llarg termini encara desco-
negudes) i destruint el patrimoni arqueològic. 
Els costos mediambientals de l’agricultura 

moderna contrasten amb el baix impacte eco-
lògic de les estratègies de subsistència tradici-
onals que perviuen avui en dia, tant pel que fa 
a l’agricultura (Singh, 2010) com pel que fa a 
la ramaderia (Salpeteur et al., en premsa). Te-
nint en compte aquestes consideracions, tornar 
al conreu tradicional i a pràctiques ancestrals 
de gestió de recursos hídrics sembla la millor 
alternativa per mirar de pal·liar la degradació 
ecològica en aquesta i en altres regions semi-
àrides del món. En aquesta direcció, algunes 
iniciatives recents advoquen per la integració 
de tècniques de microirrigació (com el regatge 
gota a gota) amb la restitució de la irrigació 
postmonsònica d’abast local basada en la res-
tauració i el manteniment de zones interdunals 
i reserves d’aigua (Shah, 2014; Chinnasamy et 
al., 2015).

  Conclusions

L’apreciació completa de la distribució de restes 
arqueològiques a escala regional depèn de la 
nostra capacitat de correlacionar les condici-
ons ambientals i els processos geomorfològics 
ocorreguts durant l’holocè amb les caracte-
rístiques fisiogràfiques del paisatge actual. Els 
resultats del projecte NoGAP, presentats de 
forma resumida en aquest article, demostren 
la manera en què la integració de diverses dis-
ciplines i escales d’anàlisi permet avaluar de 
forma més acurada les estratègies sostenibles 
d’ús del sòl per poder millorar els models de 
gestió ambiental i de preservació arqueològi-
ca. Tanmateix, l’estudi dels processos de llarga 
durada pot ajudar a assolir l’equilibri mediam-
biental i patrimonial del Gujarat a mitjà i llarg 
termini. L’aplicació d’aquesta visió, caracterís-
tica dels estudis de sistemes socioecològics, és 
particularment important a les zones àrides i 
semiàrides, afectades actualment per l’amena-
ça de la desertització i l’escalfament global.
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Les novetats que presentem en aquest article, i 
que vam tenir l’oportunitat d’exposar en el ci-
cle de conferències de la Tribuna d’Arqueologia 
dels anys 2014-2015, es deriven de dues inter-
vencions realitzades al circ romà de la ciutat 
de Tàrraco (fig. 1). La primera és la que es va 
dur a terme al llarg de l’any 2013 al carrer del 
Trinquet Vell, que s’emmarcava dins l’execució 
dels treballs d’arranjament d’aquest antic vial 
de la part alta de Tarragona,1 promoguts per 
l’Ajuntament a través del seu Servei Municipal 
de l’Habitatge i inclosos en el Pla Integral de 
la Part Alta (PIPA). Els treballs contemplaren 
dues fases d’actuació, quant a qüestions patri-
monials, la primera de les quals suposà el can-
vi de serveis (enllumenat, clavegueram, aigua, 
etc.) i de paviment a la part central i occidental 
del carrer, sota control arqueològic als punts 
afectats per aquests treballs de substitució de 

les infraestructures. La segona, més interes-
sant, es va fer a la part oriental del carrer, da-
vant la Casa dels Militars,2 enderrocada però 
ben coneguda en l’àmbit local. Es tracta d’un 
sector on en els darrers vint anys s’ha actuat 
per tal de recuperar un segment considerable 
de la grada septentrional del circ, de manera 
que la reforma recent del carrer, amb la co-
ordinació del Servei Municipal de l’Habitatge 
amb l’Oficina de Projectes i la Conselleria de 
Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarra-
gona,3 va contemplar una ambiciosa actuació 
patrimonial. Es va preveure l’obertura d’un 
fossat davant la grada del circ, per tal de poder 
visualitzar l’alçat original del podi i, alhora, 
recuperar l’antic nivell de l’arena. D’aquesta 
manera, es va obrir un espai de 36,3 m de lon-
gitud i una amplada de 3,3 m, en el qual s’ha 
excavat una seqüència estratigràfica de 4,2 m 

Noves dades del circ romà de Tàrraco: les 
darreres excavacions al carrer Trinquet Vell  
i a l’àrea de la porta triomfal
Moisés Díaz García* i Imma Teixell Navarro**

  * (Codex – ICAC).
** (Ajuntament de Tarragona – ICAC).
1. El projecte en què s’emmarcava aquesta actuació fou el Projecte bàsic i d’execució per a l’arranjament del carrer del 

Trinquet Vell.
2. Antics números 16-18 del carrer del Trinquet Vell/13-17 del carrer de l’Enrajolat.
3. Volem agrair la feina feta per l’equip, en especial a l’arquitecta Raquel Casals, que en tot moment va facilitar l’entesa 

i el treball multidisciplinari, tan indispensable en aquests tipus d’obra.
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de mitjana, que ha permès reintegrar aquesta 
part del monument, alhora que dignificar-lo en 
el marc de l’arranjament del carrer.

La segona de les actuacions que recollim en 
aquest article es troba al complex museïtzat i 

visitable de l’edifici d’espectacles, al sector co-
negut com la capçalera del circ, i més concre-
tament a l’entorn de l’antiga porta triumphalis. 
Els treballs en aquesta àrea han consistit bà-
sicament en el desenrunament de part de les 

Figura 1. Situació de les excavacions en el context del circ romà de Tarragona  
(foto maqueta cedida pel Museu d’Història de Tarragona). 1: C/ Trinquet Vell, 2: Porta Triumphalis
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voltes de substructura del circ, sobre les quals 
s’alçava la graderia, que durant la Guerra del 
Francès van patir una voladura amb l’enderroc 
conseqüent. Aquests treballs es van realitzar a 
les acaballes de l’any 2013 i durant els primers 
mesos del 2014, promoguts per l’Ajuntament 
de Tarragona i amb finançament del Ministe-
rio de Educación, Cultura y Deportes.4 Tal com 
hem dit, l’actuació es va centrar preferentment 
a desenrunar, netejar, consolidar i adequar 
aquest espai dins l’itinerari de visita a la cap-
çalera del circ romà de Tàrraco. I si bé els tre-
balls arqueològics no implicaven una excavació 
extensiva ni en profunditat, les dades d’aquesta 
neteja van resultar noves i aclaridores de cara a 
la interpretació d’aquest sector del monument.

1 Els treballs al carrer  
del Trinquet Vell

Com ja hem avançat, la nostra actuació se suma 
a les intervencions urbanisticopatrimonials en 
aquest sector del circ de Tàrraco. Es van iniciar 
l’any 1994 amb l’excavació dels primers son-
dejos al llavors jardí de la Casa dels Militars, 
sota la direcció de Ll. Piñol i O. Tobías, que 
permeteren localitzar la grada del monument. 
L’any 1997 es va fer el buidatge del jardí sota el 
control de P. Gebellí, que va posar al descobert 
un sector més ampli de la graderia (Gebellí, 
Piñol, 1997; Piñol, 2000). Seguidament es va 
procedir a l’enderroc de la Casa dels Militars, 
l’any 2001, a l’excavació posterior d’un primer 
sondeig estratigràfic, dirigit per F. Falomir, i a 
una excavació extensiva a tot aquest sector de 
la graderia sota la direcció M. Corominas.5 La 
darrera gran actuació es va dur a terme a la 
part superior de la grada, ocupada pel passadís 
perimetral, denominat localment visorium, on 

avui es troba el carrer de l’Enrajolat. Les obres 
d’arranjament del carrer les va fer l’Ajuntament 
de Tarragona i les actuacions arqueològiques 
que se’n derivaren, dirigides per J. Vilà, van 
donar un destacat resultat científic (Brull et al., 
2015; Teixell, Vilà, 2015; Vilà et al., 2015).

Els treballs efectuats al llarg de l’any 2013 
es van dividir en dues parts, en funció dels ti-
pus de treballs executats a partir del projecte. 
D’una banda, es va realitzar el seguiment i el 
control de les obres de substitució de serveis a 
la zona central i occidental, les quals, a causa 
del tipus d’actuació, no van proporcionar gai-
res dades, atès que principalment es va actuar 
en zones prèviament rebaixades i afectades 
per la col·locació originària d’aquests serveis. 
Així, doncs, la major part de les novetats ar-
queològiques pertanyen a la segona part del 
projecte, que implicà l’excavació de la zona 
del fossat, on vam documentar una seqüència 
històrica que s’inicia amb la construcció del 
gran edifici d’espectacles a les acaballes del 
segle i dC. De fet, disposàvem de les dades 
obtingudes de l’excavació d’un petit sondeig 
estratigràfic6 de l’any 2012 a la zona prevista 
del fossat, que va servir com a punt de partida 
per als nostres treballs. Per a una millor com-
prensió de les dades, explicarem el resultat fi-
nal seguint la seqüència històrica, que s’inicia 
amb el circ flavi.

1.1. Les restes del circ romà

Les restes més antigues estan relacionades amb 
la construcció del circ (fig. 2A), en l’època de 
l’emperador Domicià. En aquest sentit, la nos-
tra intervenció ha permès recuperar visual-
ment, en alçat, un segment complet del podi 
que separava la pista de la graderia, culminat 

4. Es tracta del Projecte de les obres de millora de la Porta Triumphalis del circ de Tarragona.
5. Just al sector de grada davant del qual hem intervingut en la nostra actuació. Malauradament, dels treballs fets a partir 

de l’enderroc de la Casa dels Militars, realitzats per l’empresa Cota 64, no es van realitzar les memòries d’excavació, 
de manera que es desconeixen les dades científiques que proporcionà.

6. Dirigit per C. Galliand amb encàrrec del Servei Municipal de l’Habitatge, per tal de determinar la realitat arqueològica 
del subsòl en aquest punt de l’arena del circ abans d’iniciar la reforma del carrer.
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Figura 2. Evolució 
històrica de l’ocupació 
del sector de l’arena del 
circ al c/ Trinquet Vell. 
2a: fase altimperial.  
2b: fase tardoantiga.  
2c: fase de principis  
del segle xiv. 2d: fase  
de finals del segle xiv
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encara per la peça final o balteus,7 així com 
una porta que permetia accedir a una escala, 
situada en una de les voltes de substrucció, que 
donava al cos superior de la grada.

Començant per la tècnica constructiva, 
podem verificar que el parament d’opus qua-
dratum del podi està format per quatre fila-
des de carreus horitzontals8 culminades pel 
balteus,9 que assoleixen una alçada de 2,96 m. 
Aquest mur recolza en una banqueta forma-
da per carreus col·locats del través, és a dir, 
perpendiculars a l’orientació del podi, per tal 
de formar una plataforma més ampla, que 
quedava oculta per l’arena. En aquest sentit, 
els carreus del podi tenen un gruix d’uns 82 
cm, mentre que el dels carreus travessers de 
la banqueta10 és de 157 cm i sobresurten entre 
35 i 70 cm per la part davantera i uns 40 cm 
per la posterior. Val a dir, tal com ha quedat 
palès, que els carreus de la banqueta no estan 
totalment treballats i desbastats, atès que ana-
ven coberts per les capes de l’arena del circ, i 
presenten parts sense acabar de treballar. Una 
altra característica d’aquests blocs que formen 
la banqueta la trobem a la seva cara superior, 
en què es va traçar, es va cisellar, una línia in-
cisa de replanteig, que indicava la col·locació 
correcta de les filades d’opus quadratum del 
podi, les quals havien d’anar just per darrera 

de la línia marcada, que encara es conserva a 
la superfície.

En aquest punt hem de remarcar la troballa 
de dues inscripcions fetes als blocs que formen 
la banqueta (fig. 3). La primera documentada 
correspon a un numeral situat a la cara vertical 
afrontada a l’arena, una superfície desbastada 
però sense acabar de polir, irregular, la qual, 
no obstant això, havia estat ben regularitzada a 
l’angle superior dret per situar-hi la inscripció, 
en què es podia llegir “XXXII”. El segon dels 
blocs, situat set carreus a l’est a la mateixa ban-
queta, i a 5,1 m de separació, tenia la cara sense 
acabar de treballar i s’hi pot llegir amb una certa 
dificultat la inscripció “A+?H?”, una mica difu-
minada entre les marques del repicatge.11

Una darrera dada respecte al sistema cons-
tructiu emprat és que la trinxera constructiva 
es va excavar en el substrat natural, amb una 
amplada més gran que la dels carreus, i es va 
omplir amb una capa prima de morter de calç 
a mode d’anivellament. Seguidament s’hi van 
col·locar els carreus travessers de la banqueta 
i s’hi van abocar els estrats de regularització 
de l’arena del circ. En primer lloc, una capa 
compactada amb restes de roca repicada jun-
tament amb tapàs12 extret d’altres punts,13 pe-
dres mitjanes-petites, nòduls de calç i terra de 
color groc,14 per sobre de la qual es va estendre 

 7. Si bé a la resta del fossat que hem excavat no es conservava aquest remat final –balteus-, l’alçada del podi es manté 
gairebé íntegra, tret del tram final, on l’espoli d’èpoques posteriors només va permetre que es mantinguessin les 
dues o tres filades inferiors.

 8. Els carreus són blocs de pedra del tipus Mèdol, la pedra lumaquel·la local de color groc-daurat. Tenen una llargada 
mitjana d’uns 149 cm, si bé trobem peces de dimensions superiors, que arriben als 159 cm, i altres de dimensions 
més petites, entre 135 i 125 cm. Finalment, també hi apareixen alguns carreus de dimensions menors, d’uns 83 cm. 
Respecte a l’alçada, la filada inferior i la primera mesuren 59 cm, la tercera 51 cm i la quarta 45 cm. Els carreus de 
la banqueta tenen una alçada mitjana de 62 cm.

 9. Amb una alçada de 82 cm.
10. S’ha pogut comprovar com a conseqüència de l’espoli d’una part del pany d’opus quadratum.
11. Volem agrair la col·laboració en la lectura i la interpretació de les inscripcions de la doctora D. Gorostidi, amb qui 

estem treballant l’estudi en context de les dades arqueològiques i de l’epigrafia localitzada durant les nostres exca-
vacions.

12. El substrat natural de formació argilosa amb restes de calcària, molt dur, que trobem al Camp de Tarragona als llocs 
on no aflora, directament, la roca calcària dura.

13. Probablement del procés d’excavació de les trinxeres constructives.
14. El seu gruix és variable, atès que cobreix la superfície irregular del substrat natural –roca i tapàs–, que marca un 

pendent marcat en sentit E-W i també lleugerament en sentit N-S.
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una capa d’uns 30 cm de potència que barreja 
terra argilosa amb restes de tapàs i de repicat-
ge de carreus, pedres petites i nòduls de calç, 
de textura granulosa compacta. Finalment, 
aquest estrat es va rematar amb una capa de 
color vermell intens, formada per sorres amb 
textura argilosa molt neta, que tenia un gruix 
d’almenys 40 cm i s’estenia per sobre de la ban-
queta de fonamentació del podi fins a 32 cm 
al punt on es conserva millor. De fet, aques-
ta seqüència coincideix amb la documentada 
al tram d’arena i al podi de la plaça dels Se-
dassos15 (Díaz, Macias, 1999), on els nivells de 
preparació de la pista, els mateixos que hem 
documentat ara, es rematen amb un nivell 

arenós de textura argilosa que es caracteritza 
per la seva coloració vermella intensa (fig. 3). 
Aquest nivell arriba a una cota de 47,4 m.s.n.m. 
i podia haver estat la capa de circulació durant 
les curses, o més aviat la preparació de l’arena 
per on es realitzaven les curses, que no s’hau-
ria conservat. No obstant això, una diferència 
constructiva d’aquest sector de la grada respec-
te al seu simètric de la plaça dels Sedassos és 
que en l’altre cas la banqueta de fonamentació 
de carreus es va disposar sobre un mur d’opus 
caementicium, la base del qual s’adaptava al 
perfil irregular de la roca natural i presentava 
un acabat horitzontal i pla sobre el qual arren-
ca l’estructura d’opus quadratum.

15. Que vam tenir l’oportunitat d’excavar l’any 1998, en una intervenció similar a la del carrer Trinquet Vell promoguda 
per l’Ajuntament de Tarragona.

Figura 3. Detall dels nivells de l’arena del circ. A l’esquerra es poden veure la canalització que aprofita la 
porta del podi i la superposició de murs tardoantics (inferior) i medievals (superior i dreta). A la dreta són 
visibles els carreus relacionats amb la maquinària de construcció del circ. A la part inferior dreta,  
les inscripcions de la banqueta del podi (arxiu Codex)
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Una altra dada rellevant que volem destacar, 
pel que fa a l’arena del circ, és la troballa de dos 
blocs, dos carreus amb uns encaixos quadran-
gulars a la seva superfície, disposats perpendi-
cularment i a poca distància del podi, que van 
ser situats sobre la superfície del nivell de pre-
paració enrasat amb la banqueta (fig. 3). Creiem 
que es tracta de bases relacionades amb la ma-
quinària16 emprada en la construcció de l’edifici 
d’espectacles, com els que actualment es poden 
veure a l’interior de la Volta Llarga del carrer de 
l’Enrajolat, o els que van aparèixer a l’excavació 
de l’arena del circ a la plaça de la Font (D. A., 
2000: 64). Així, un cop completada la seva vida 
útil, els constructors els van deixar in situ, ja que 
estaven coberts per les capes de preparació de 
l’arena del circ i no calia extreure’ls.

Altres elements destacats del circ són els que 
vam poder documentar davant la porta oberta 
al podi, que connectava amb la summa cavea, 
punt que coincideix amb l’inici de l’excavació 
del fossat. Es tracta del sistema de recollida i 
evacuació d’aigües, del qual es coneixia la pre-
sència d’un baixant procedent de la zona supe-
rior, la plaça de representació, conservat a l’ex-
trem occidental de la Volta Llarga. Un sistema 
anàleg el tenim a l’altre costat de l’eix de la 
grada septentrional, a l’oest del pulvinar, en 
la ja mencionada plaça dels Sedassos, on la ca-
nalització aprofita una altra porta oberta al podi 
del circ per continuar sota l’arena del circ, cap 
a la part baixa de la ciutat (Díaz, Macias, 1999). 
Les intervencions a la plaça dels Sedassos i al 
carrer del Trinquet Vell han permès comprovar 
que, en el punt on s’endinsen sota l’arena del 
circ, les clavegueres trenquen diagonalment per 
anar a confluir ambdues en un punt mitjà sota 
l’arena, amb la qual cosa formen una planta en 
Y. La seva prolongació anava a enllaçar amb el 
col·lector principal de la ciutat, bastit durant la 
construcció de la ciutat tardorepublicana, que 
desguassava a la zona portuària oriental.

En aquest sentit, la canalització que hem do-
cumentat és una estructura construïda en opus 
caementicium encofrat, la qual, just després de 
traspassar la porta i entrar a l’arena, gira en 
un angle d’uns 45º per anar a buscar la provi-
nent dels Sedassos (fig. 3). La característica i 
la diferència principals amb la de la plaça dels 
Sedassos és que en aquell punt, on la canalit-
zació entra a la zona de l’arena, passa de tenir 
una coberta de lloses planes de pedra Mèdol 
a tenir una volta de canó obrada en opus cae-
menticium. Però la del carrer del Trinquet Vell 
presenta una solució diferent, ja que conserva la 
coberta de lloses planes de pedra Mèdol també 
sota l’arena.17 Així, tenim que la canalització és 
una estructura excavada en el substrat de secció 
en U, amb unes dimensions de 78 cm de costat, 
que té unes parets fetes en opus caementicium 
encofrat i enlluïdes de morter hidràulic.18 La 
coberta està feta amb blocs de pedra Mèdol en 
forma de grans lloses, que presenten una planta 
trapezoïdal per adaptar-se al gir de 45º que fa en 
aquest punt la canalització.

Respecte a la porta que connectava la pista 
amb la grada, situada al punt on vam iniciar 
l’excavació del fossat, hem de dir que es troba-
va fora de l’àmbit d’actuació. No obstant això, 
vam regularitzar i perfilar el paquet estratigrà-
fic que encara ocupa aquest espai, de manera 
que hem pogut documentar i amidar l’estruc-
tura conservada de la porta. Aquesta presenta 
un seguit d’encaixos al terra i als muntants per 
al seu tancament. Així, la seva amplada és de 
2,12 m, que amb la reculada externa dels mun-
tants es redueix en aquest punt a 1,73 m. No 
tenim, però, proves de com es resolia la coberta 
o la part superior de la porta, si amb una pro-
longació del balteus a mode de llindar, amb un 
arc o amb un altre element, ja que no en queda 
cap prova.

Finalment, hem de fer esment d’una altra 
dada rellevant respecte a l’edifici d’espectacles. 

16. Algun tipus de grua o element de funció similar.
17. Almenys en el tram obert arran dels nostres treballs.
18. La solera estava força trencada i malmesa, però les proves que aporta l’angle inferior, del qual es conservava part 

d’aquest enlluït, ens indicarien que la seva fondària seria igual a la seva amplada.
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A una distància de 17,8 m a l’est de la porta 
que acabem de descriure hem pogut compro-
var que la línia que marca el podi del circ perd 
l’orientació regular recta i comença a girar 
lleument en sentit SE. És a dir, que aquí tenim 
el punt en el qual la grada septentrional inicia 
la corba que condueix a l’eix marcat per la por-
ta triomfal de l’extrem oriental del monument 
i que forma la coneguda capçalera del circ de 
Tàrraco.

1.2. Les transformacions tardoantigues 
d’aquest espai: espoli i reocupació  
de l’arena del circ

La segona fase històrica que hem documen-
tat té a veure amb l’espoli parcial de l’edifici i 
l’arena del circ. Cronològicament, no podem 
precisar en quin moment es portà a terme 
el desmuntatge parcial de les estructures del 
circ, que també va afectar l’espai de l’arena, la 
qual va ser extreta i excavada. De fet, es van 
crear nombrosos retalls, forats i espais buits 
que posaven de manifest que, durant aquests 
moments, el circ era un lloc on difícilment s’hi 
podien haver instal·lat construccions. Atès que 
els retalls i els forats relacionats amb aquest es-
poli no originen registre moble, ja que es trac-
tava d’estructures negatives, la datació precisa 
d’aquests fets ens ve donada per un terminus 
ante quem, que és la reocupació i la urbanit-
zació consegüents de l’arena del circ en època 
visigòtica, que hem pogut datar en el tercer 
quart del segle v dC.

Tal vegada en aquesta fase, o si més no entre 
el moment de l’abandonament i la reocupació 
de l’arena, es produeix el rebliment intern de 
la claveguera descrita. Hem pogut comprovar 
que sobre el fons del canal altimperial s’hi va 

anar dipositant una capa de sediment formada 
per sorres grises, pedres de mida diversa, restes 
marmòries del desmuntatge de les estructures 
públiques de la part alta, etc. Aquest primer ni-
vell de rebliment ocupa la part inferior i queda 
un espai d’uns 50 cm d’alçada, sobre el qual 
s’anà dipositant una capa de llims de color gris 
fosc, que va arribar a obturar completament la 
claveguera.

El material recuperat d’aquests estrats 
permet dir que aquest rebliment es va pro-
duir cap a mitjan o a partir de mitjan segle 
v dC, atesa la presència en l’estrat inferior, 
entre el material recuperat, d’una copa Drag. 
37A de terra sigil·lada hispànica tardana, la 
datació de la qual ens porta de finals del se-
gle iv a principis del vi dC, juntament amb 
vaixella de cuina africana que es data entre 
els segles iv i v dC, com ara les formes Ostia I 
fig. 261, Ostia III fig. 332 i Ostia III fig. 108, i 
una àmfora oriental LRA-3, que ens situa la 
datació a partir de mitjan segle v dC i fins a 
mitjan/tercer quart del segle vi dC. A més, hi 
hem d’afegir la presència, a la capa superior 
de colgament de la claveguera, d’una àmfora 
oriental del tipus LRA-4, datada a partir de 
principis del segle v dC.

Respecte als treballs a la resta del fossat, 
hem pogut documentar que els retalls i els 
espolis realitzats probablement en època vi-
sigòtica durant el darrer quart del segle v, es 
tornen a tapar i la superfície de l’arena del circ 
recupera la seva regularitat, a mode de plata-
forma constructiva lligada a noves estructures 
de caire probablement domèstic.19 D’aquesta 
manera, es va recuperar la cota de l’arena del 
circ romà com a nivell d’ús més o menys in-
alterat i es va aprofitar el mur del podi com a 
paret de tancament septentrional, amb la qual 
cosa es van establir dos nivells d’ús: un d’in-

19. Del material ceràmic recuperat que ens ha permès establir la datació d’aquest fet, en destaca la presència de terra 
sigil·lada africana D amb formes com la Hayes 81A, 91A i 87A, sigil·lada hispànica tardana, ceràmica de cuina afri-
cana, àmfores orientals LRA-1 i 3, lusitanes Keay 16B-C o bètiques Keay 19AB. Finalment, en destaca la presència 
de ceràmica comuna ben datada a patir de mitjan o del darrer quart del segle v, com els gibrells Gi/Cox/30, les olles 
Oc/Cred/26.3, 26.1, 28 i 3, els morters M/Ca/1 i M/Cox/67. De fet, aquesta composició del conjunt ceràmic té paral-
lels clars i propers en la denominada fase 1 de l’Antiga Audiència, de datació anàloga (Macias, 1999).
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ferior, a cota de l’arena, i un altre de superior, 
a cota de primer pis, sobre l’antiga grada.20

Les noves estructures erigides en aquest mo-
ment es caracteritzen per estar fetes de maço-
neria lligada amb fang, amb una excepció, que 
hem documentat a l’extrem del fossat, just al 
límit-perfil oriental de l’àrea excavada, sobre el 
qual tornarem més tard (fig. 3). Així, doncs, al 
sector més occidental trobem dos murs de ma-
çoneria que defineixen un espai que connecta 
amb la porta d’accés a la grada oberta al podi 
(àmbit 1), és a dir, que podria ser part de l’es-
tructura que reaprofità la volta on es troba l’es-
cala. D’aquest àmbit, avançat a la porta, només 
tenim el mur del costat oest, separat de la porta 
1 m, i l’angle amb el tancament sud, que dibuixa 
un espai de 2,8 m de costat i d’amplada incerta. 
La superfície d’aquest espai estava pavimentada 
amb una capa de morter de calç i sorres de color 
blanc groguenc (fig. 2B).

Dintre d’aquest mateix espai, però a la dreta/
est de la porta del podi, es conserva la base d’una 
estructura de poca entitat i planta en L,21 recolza-
da en el parament d’opus quadratum del circ, tal 
vegada una cuina o algun element moble estruc-
turalment poc significatiu. Les parets d’aquesta 
petita construcció s’aixequen directament sobre 
un sòl format també per sorres grogues (a base 
de pols de carreus) i morter. Aquest nivell l’hem 
interpretat com un sòl de treball o nivell cons-
tructiu, que en aquest punt estava cobert per una 
capa de terra de regularització, que seria la prepa-
ració del paviment de l’àmbit 1. Així, doncs, atesa 
la gran similitud física i de cota entre el paviment 
descrit abans i aquest sòl de treball, pensem que 
el primer seria també un horitzó constructiu o 
un sòl de treball dels murs de maçoneria i que el 
paviment pròpiament dit –no conservat– es tro-
bava uns centímetres per sobre.

Respecte a la zona central de l’excavació, no 
hi hem documentat cap altra construcció, si bé 
no podem descartar que la reocupació medie-
val, així com les accions destructives de retalls 
contemporanis, hagin estat les culpables que 
no trobem cap resta estructural. Però sí que hi 
ha una continuïtat estratigràfica, per la pre-
sència dels nivells de regularització visigòtics 
o de l’arena mateixa del circ enrasada.

Finalment, hem de fer esment de les construc-
cions situades a l’extrem oriental del fossat. Aquí 
aparegueren nous murs de maçoneria bastits en 
trinxeres constructives excavades a l’arena del 
circ, que de nou aprofiten el podi com a tanca-
ment septentrional, i dels quals trobem al menys 
dos àmbits: el mur de maçoneria perpendicular 
al podi defineix un àmbit a l’oest de 2,45 m de 
longitud i amplada indeterminada (àmbit 2), i un 
altre àmbit a l’est de 2,55 m de longitud i una am-
plada de 5,75 m (àmbit 3). Aquest darrer espai es 
caracteritza perquè el mur sud reaprofita un dels 
basaments de grua com a part del parament i per 
la tècnica constructiva del mur oriental. Aquest 
mur només es va documentar puntualment, ja 
que la seva posició coincideix amb el final del 
fossat, i només se’n va visualitzar la cara oest. Es 
conserva fins a una alçada total d’1,8 m,22 sumant 
la part del mur vista a la banqueta de fonamen-
tació, i fou bastit en una trinxera excavada als 
nivells de l’arena del circ, en què es va construir 
un fonament d’argamassa amb un morter molt 
blanc d’uns 70 cm de potència, que s’adapta a 
la secció de la banqueta del podi. Sobre aques-
ta fonamentació trobem el mur pròpiament dit, 
també fet amb el mateix tipus de material, que 
recolza lateralment en el podi del circ. Cal desta-
car que aquest mur presenta una obertura, una 
porta, situada a 2,75 m de l’angle amb el podi, 
dotada de muntants i marxapeus de pedra picada 

20. En aquest lloc, aprofitant com a paret lateral el primer esglaó de la grada, es va construir una canalització amb revestiment 
hidràulic interior tipus opus signinum, que va ser exhumada durant les campanyes de principis del segle xxi, de la qual 
no tenim més dades a causa de la manca d’una memòria arqueològica. Durant els nostres treballs es va tornar a excavar 
per incloure-la en la documentació gràfica i posteriorment es va cobrir amb geotèxtil i sorres, tal com es trobava.

21. La presència d’un forat d’espoli important entre ambdues zones de l’àmbit 1 va comportar la desaparició de l’estra-
tigrafia que permetria relacionar-les físicament.

22. Probablement l’estructura es va reaprofitar durant el període medieval, potser per la seva qualitat estructural, i per 
això no fou enderrocada.
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de blocs de pedra tipus Mèdol. Crida l’atenció que 
el rejuntat dels muntants de pedra s’ha realitzat 
amb un morter de color rosat, similar als mor-
ters hidràulics, dels quals també tenim una part 
conservada que revesteix els carreus del podi en 
aquest lloc, fet que posa de manifest que aquestes 
parets anirien, en aquest moment, enlluïdes. Per 
finalitzar la descripció d’aquesta fase, hem de fer 
referència a una última dada extreta del segment 
de mur conservat al perfil. Es tracta de la marca 
del paviment de l’àmbit 3, un paquet de morter 
de calç de 17 cm de gruix que ens indica la cota 
de circulació, a 13 cm per sota de la superfície del 
mar xapeus.

1.3. La reocupació medieval de l’arena 
del circ

Malauradament, no hem pogut documentar 
estrats relacionats amb l’abandonament i el 
colgament original de les estructures tardo-
antigues que acabem de descriure. De fet, la 
reocupació cristiana de la ciutat, i en concret 
el procés de reurbanització medieval d’aquest 
sector del circ, va comportar, en gran mesu-
ra, l’anorreament de les estructures de la fase 
precedent per tal de tornar a cercar els nivells 
de l’arena del circ com a cota per a la implanta-
ció de les estructures d’aquesta fase,23 que hem 
pogut datar en els primers anys del segle xiv.

Així, la primera acció que tenim documen-
tada en relació amb aquesta fase és la del retall 
documentat davant la porta romana del podi, 
fet molt probablement per a l’espoli dels blocs de 
la coberta de la claveguera. A continuació es va 
tornar a regularitzar aquest espai abocant-hi un 
estrat que, pel que fa a cotes, marcava una su-
perfície compacta i horitzontal coincident amb 
l’horitzó constructiu dels murs medievals, que 
parcialment s’implanten sobre un dels estrats 
tardoantics. Es va construir un àmbit arqui-

tectònic just a la dreta/oest de la porta romana 
oberta al podi, que aprofita el mur del circ com 
a tancament nord (àmbit I) per recolzar-hi uns 
murs de maçoneria lligada amb fang, dels quals 
tenim el límit est i un tram del sud (fig. 2C). 
Aquest àmbit té una amplada en sentit nord de 
2,6 m, mentre que el límit occidental no ha estat 
localitzat, i la seva cota d’ús es trobava definida 
pel paviment de la sala, conservat parcialment. 
No obstant això, hem de dir que el mur del 
costat sud marca una orientació lleugerament 
esbiaixada respecte al podi, és a dir, amb ten-
dència a ocultar-se sota el perfil del fossat (fig. 3) 
i que a l’extrem occidental es van recuperar uns 
blocs de pedra picada que semblaven haver for-
mat part del muntant i/o dels marxapeus d’una 
porta, tot i que mal conservats. De fet, la posició 
d’aquesta porta coincidiria, per alineació, amb 
la porta romana que originalment connectava 
l’arena del circ amb la grada, que en aquest pe-
ríode roman en ús.

A l’est d’aquest espai, les primeres estructures 
conservades estan a gairebé 12 m de distància24 
i corresponen a una estança destinada a la pre-
paració de morter de calç, una pastera (fig. 4). Es 
tracta d’un seguit d’àmbits, dels quals el dedicat 
a la barreja del morter (àmbit II) està arrecerat al 
podi del circ –de 2,2 per 2,8 m de costat– i té un 
altre àmbit connectat per una porta al sud (àm-
bit III), que es perd sota el perfil de l’excavació. 
Igualment, a l’est hi trobem un altre espai qua-
drangular d’1,8 x 2,2 m força alterat (àmbit IV). 
La dada més significativa de l’habitació destinada 
a pastar el morter de calç és que a l’eix occidental 
té un espai a una cota inferior del paviment de 
treball, un petit receptacle de 56 x 84 cm, cap al 
qual s’inclina suaument el paviment i que seria 
el punt de càrrega i recollida del morter pastat.25 

Però encara més a l’est, a només 1,9 m de 
distància d’aquestes estructures, continuem 
trobant noves proves de l’ocupació de l’arena 

23. Fet que permetia aprofitar com a element constructiu de gran potència i estabilitat, en el seu alçat complet, el podi 
del circ romà.

24. Els retalls i els espolis posteriors van anorrear qualsevol resta d’aquest període en aquest punt.
25. Malauradament, molt alterat i arrasat per les accions d’èpoques posteriors.
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en època medieval. Es tracta de la sitja26 docu-
mentada en aquest sector (fig. 4), que es trobaria 
formant part d’un seguit d’àmbits (V i VI) tam-
bé adossats al podi del circ i definits per murs 
de maçoneria lligada amb fang, que a l’extrem 
oriental27 reaprofita el mur d’argamassa visigò-
tic. Aquests murs es conserven de manera molt 

precària i únicament podem determinar-ne la 
longitud del costat nord, que és de 2,5 m.

Respecte a la data en què es reocupa aquest 
sector del circ en l’edat mitjana, el material re-
cuperat dels diversos farciments constructius28 
ens indica una cronologia centrada entre les 
acaballes del segle xiii i principis del xiv.

Figura 4. A l’esquerra, detall de la pastera documentada a la zona central del fossat, amb el receptacle 
inferior en primer terme (inferior). A la dreta, detall de les estructures d’època medieval documentades  
a l’extrem oriental del fossat, amb la sitja en primer terme (arxiu Codex)

26. Que assoleix una fondària màxima de 2,6 m, amb un coll inicial de 50 cm definit a la part superior per un muret 
perimetral, i una boca de 58 cm de diàmetre, encara tapada per una llosa de pedra Mèdol. Hem de remarcar que la 
sitja està excavada retallant el nivell constructiu associat a aquesta fase històrica –codificat com UE 268– els nivells de 
preparació de l’arena del circ i del substrat natural. Quant al seu interior, s’hi va documentar un estrat de colgament 
d’aproximadament un metre de potència que contenia un conjunt ceràmic que permeté datar la seva amortització 
en la segona meitat del segle xiv.

27. Just en el perfil-límit de l’excavació, tal com ja hem descrit en els apartats precedents.
28. A banda de la vaixella residual d’època antiga, hem de destacar la presència de ceràmica de cuina reduïda, com olles 

de cocció i cobertores, juntament amb peces de cuina del mateix tipus però amb superfície vidriada, que augmenten 
el repertori amb gibrells i tenalles d’emmagatzematge. S’hi sumen, a la vaixella fina, un plat tallador de pisa blanca i 
un altre de verd i manganès amb el fons decorat amb el motiu del peix. D’altra banda, no s’hi troben produccions com 
les blanques, blaves i daurades de l’estil malagueño, de producció una mica més tardana, fet que refermaria la nostra 
datació. A més, a la ciutat de Tarragona mateixa tenim contextos ceràmics de composició anàloga datats en aquest 
període, com el procedent de les excavacions al número 10 de la Rambla Vella, en l’estrat 2067 (Macias et al., 1997).
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1.4. Les reformes del segle xiv

En un moment que no podem precisar de 
la segona meitat del segle xiv, es produeix 
una reforma que afectà les estructures do-
cumentades a l’extrem oriental de la nostra 
excavació (fig. 2D). Es tracta del procés de 
colgament de la sitja esmentada, que un cop 
amortitzada s’utilitza com a punt d’aboca-
ment fins que se n’omple aproximadament el 
terç inferior amb restes de despulles animals 
provinents probablement del consum humà, 
restes metàl·liques i de vaixella. Aquest re-
bliment va seguit del cobriment total de la 
sitja, inclosa la llosa de la tapa, fet que va 
seguit del desmuntatge dels murs dels àm-
bits V i VI, amb excepció del límit oriental.29 
Seguidament s’abocarà un nou estrat de re-
gularització, en el qual es basteixen les noves 
estructures, uns murets de poca entitat fets 
de maçoneria i fang d’interpretació incerta.

Paral·lelament, les dades estratigràfiques 
ens indiquen que, quan es fa la reforma dels 
àmbits V i VI, la pastera (àmbits II, III i IV) 
i l’habitació de l’extrem occidental (àmbit I) 
romanen en ús.

Respecte a la datació d’aquesta fase, els far-
ciments constructius nous no van proporcio-
nar material gaire significatiu, en l’aspecte cro-
nològic, si bé podem situar aquesta reforma en 
un moment avançat del segle xiv, a partir de 
mitjan d’aquesta centúria.30

1.5. Reformes als àmbits orientals:  
una nova connexió amb la part superior 
del podi

En un moment que no podem precisar, a causa 
de l’escassetat de vaixella susceptible d’establir 

una datació precisa, les construccions situades 
a l’est de la pastera (àmbits IV, V i VI) que-
daren completament anul·lades per l’extensió 
d’un nou farciment constructiu rematat per 
un paviment, que recreix la cota d’ús i, alho-
ra, deixa una zona lliure d’estructures. Paral-
lelament, es recreix la cota d’ús entre la paste-
ra i l’habitació de l’extrem oriental (àmbit I) 
i es desmunta parcialment el podi del circ en 
aquesta zona intermèdia per obrir-hi un espai 
de 2,1 m d’amplada a mode de porta de con-
nexió entre la part inferior –arena– i la zona 
superior de l’antiga grada.

A més, si bé l’àmbit II de la pastera encara 
estava en ús, hem detectat en aquest moment el 
desmuntatge del mur meridional que la sepa-
rava de l’àmbit III i la posterior regularització 
dels forats fruit d’aquesta acció.

No obstant això, la presència de retalls po-
tents d’èpoques posteriors, sumats a la poca 
presència de material ceràmic associat a aques-
tes accions, ens en dificulta tant la interpreta-
ció com l’adscripció cronològica. De fet, l’únic 
element per datar aquesta fase de reformes és 
el terminus post quem que ens marca la fase 
precedent, datada en un moment avançat del 
segle xiv.

1.6. La desaparició definitiva  
de les construccions medievals

En un moment que no podem precisar,31 les 
estructures que encara restaven a la vista cons-
truïdes durant el segle xiv, així com el nivell de 
circulació de la fase precedent, van ser anul·lats 
per l’abocament d’un potent farciment cons-
tructiu que regularitza i recreix novament la 
cota d’ús, rematat per un nivell de circulació 
o paviment format per restes de repicatge de 

29. El mur de maçoneria adossat a l’antic mur d’argamassa tardoantic.
30. A banda de vaixella pròpia de finals del segle xiii i del segle xiv, com la descrita en la fase anterior, en aquest període 

apareixen les produccions valencianes de vaixella blanca i blava i les d’estil malagueño, que són les que ens centren 
la datació en la segona meitat del segle xiv.

31. A causa de la manca de material representatiu, cronològicament parlant, entre el registre recuperat dels estrats de 
recreixement de la cota d’ús.
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pedra tipus Mèdol compactat. En relació amb 
aquest recreixement del nivell de circulació, es 
va reformar l’antiga porta del podi del circ, fins 
aleshores utilitzada aparentment sense modifi-
cacions. Així, doncs, se’n va estrènyer l’ampla-
da fins a 1,6 m per un costat i s’hi va col·locar 
un nou llindar, compatible amb el nou nivell 
d’ús, emprant blocs de pedra reaprofitats.

Paral·lelament, es tapia l’obertura-escala que 
es va fer al podi a la zona central del fossat en 
la fase precedent. Així, per tal de recuperar el 
volum de l’antic parament d’opus quadratum, 
es fa un paredat amb pedres de mida diversa 
i fang i l’espai que encara restava buit s’omple 
de terra, amb la qual cosa queda una repara-
ció d’aspecte poc acurat a la zona central del 
fossat.

El darrer dels elements associats a aquesta 
fase seria la transformació, a la zona on anti-
gament trobàvem la pastera medieval, en un 
pou cec aprofitant un forat d’espoli del podi, 
que estaria relacionat amb l’ocupació domèsti-
ca d’aquest espai i que va ser anul·lat ja durant 
el segle xx.32

1.7. La transformació del carrer a finals 
del segle xviii

Aquesta fase està relacionada amb un nou re-
creixement de la cota d’ús i amb la pavimenta-
ció del carrer i el seu entorn, com ara la Baixa-
da de la Pescateria o plaça de l’Espiridió Jaume 
Tarragó i Plana, amb un empedrat a base de 
còdols emmarcats per blocs de pedra picada. 
De fet, és l’aspecte que tenia aquest espai en-
cara a principis del segle xx, com es pot veure 
en algunes postals antigues d’aquesta part de 
la ciutat.

Respecte a la datació d’aquesta reforma 
urbanística, si bé el material que hem recu-
perat dels nivells de recreixent de la cota no 
són gaire significatius, vam poder identificar 
i documentar una canalització d’aigua for-

mada per un bloc rectangular d’argamassa 
que protegia una quàdruple canalització feta 
amb tubs vidriats. Aquesta canalització ha 
estat identificada de forma intermitent en un 
tram d’uns 57 m lineals, amb un segment que 
discorre en sentit E-W pel mig del carrer del 
Trinquet Vell, però que a l’extrem oriental 
d’aquest carrer girava perpendicularment en 
sentit sud, cap a la plaça de l’Espiridió Jaume 
Tarragó i Plana. Els tubs són peces que s’en-
caixen entre si per una boca més estreta, amb 
un diàmetre central de 9 cm, i estan situades 
en paral·lel, protegides per una caixa de rajo-
les pels quatre costats, i alhora situades dins 
un dau d’argamassa que forma una caixa de 
85 cm d’amplada i 55 cm d’alçada. No s’ha 
detectat la seva presència més enllà de la zona 
d’inici del fossat, és a dir, coincidint amb la 
situació de l’immoble número 13 del Trinquet 
Vell, ocupat per uns safareigs, als quals aques-
ta conducció subministraria aigua.

Finalment, hem de dir que l’arribada del 
subministrament d’aigua a Tarragona es pro-
dueix a partir del 1798, gràcies a la construcció 
de la coneguda Mina de l’Arquebisbe, que els 
arquebisbes J. de Santiyan i F. Armañá van im-
pulsar. Per aquest motiu, hauríem de situar en 
aquest període les obres de reforma del carrer, 
relacionades amb aquesta infraestructura de 
subministrament d’aigua.

1.8. La transformació contemporània

La darrera fase històrica és la representada 
per l’estat previ d’aquest sector de la ciutat en 
el moment de començar els nostres treballs. 
Es tracta d’una transformació d’aquest espai 
produïda cap a mitjan segle xx, amb la qual 
podem relacionar els nivells de pavimentació 
del carrer i les infraestructures de la xarxa de 
clavegueram substituïdes en aquest projecte, 
del qual encara queda un reflex gràfic en algu-
nes fotografies conservades a l’Arxiu Històric 

32. En aquest moment es transforma en un abocador i, a més de restes residuals orgàniques pròpies del seu ús inicial, 
entre les deixalles abocades, a banda de ceràmica, es va localitzar algun tros de plàstic.
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de Tarragona, amb instantànies del moment 
de l’execució d’aquestes obres.33

2 Els treballs a l’entorn de l’antiga 
porta triumphalis  
(capçalera del circ)

Els treballs arqueològics executats van ser 
motivats per l’execució del projecte “Millora 
de la zona de la Porta Triumphalis del Circ 
de Tarragona”, promogut per l’Ajuntament 
de Tarragona i amb el finançament del Mi-
nisterio de Educación, Cultura y Deportes. 
Aquestes tasques arqueològiques, a tocar de 
la porta triumphalis, es desenvoluparen al sec-
tor conegut com la capçalera del circ, un es-

pai que s’integra en l’àrea visitable del recinte 
gestionat pel Museu d’Història de Tarragona, 
amb accés des de la Rambla Vella. Concreta-
ment, l’àmbit correspon a la part monumen-
tal ubicada al nord-est de la volta coneguda 
com a Sant Hermegild i l’actuació es perllongà 
fins a l’accés, per aquest sector, al Pretori (fig. 5). 
Es correspon amb un dels espais on s’actuà a 
ini cis de la dècada dels anys noranta del segle 
xx en el marc del projecte de recuperació de 
la capçalera del circ romà, quan s’executaren 
intervencions arqueològiques prèvies a la res-
tauració arquitectònica de l’edifici lúdic, una 
actuació que fou dissenyada per l’arquitecte 
Andrea Bruno i que culminà l’any 1996. Els 
treballs permeten comprovar que la porta 
triumphalis s’ubica al centre de la capçalera 

33. Volem agrair al Centre d’Imatges de Tarragona que ens cedís les imatges per il·lustrar la nostra exposició en el marc 
de les conferències de la Tribuna d’Arqueologia en què es basa aquest article.

Figura 5. Indicació dels sectors intervinguts a l’àrea de la porta triumphalis
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i que s’obre a la muralla tardorepublicana, i 
les poques restes que se’n conserven34 es van 
poder recuperar quan es va exhumar l’estrati-
grafia generada per la destrucció de les defen-
ses durant la Guerra del Francès i per la seva 
posterior adequació.

Respecte als treballs efectuats entre els anys 
2013 i 2014, es van establir dues fases d’execu-
ció. Una primera va consistir en el rebaix me-
cànic, amb el seguiment i el control arqueològic 
preceptius, amb la finalitat d’enretirar la runa 
provinent de l’enderroc de part dels immobles 
de la Baixada de la Peixateria, una actuació que 
es portà a terme durant els treballs ja esmentats 
de recuperació de les estructures del circ romà. 
També s’aplicà el mètode d’extracció mecànica 
de terres per eliminar els paviments i els nivells 
de circulació actuals que definien, fins al mo-
ment de l’actuació, l’espai de trànsit dels visi-
tants en el conjunt monumental entre el circ i 
la torre del Pretori. Pel que fa a la segona fase 
de la intervenció, consistí en l’excavació manu-
al dels sectors A i B (fig. 5), uns àmbits que es 
van definir per identificar la zona de pas de la 
porta triumphalis en direcció a l’arena del circ 
–sector A– (fig. 6 inf.) i l’espai ubicat a la pro-
longació de la volta de Sant Hermenegild (fig. 
6 sup.) al nord de l’esmentada porta triump-
halis –sector B–. Les conclusions finals de tota 
la intervenció arqueològica les desenvolupem 
diacrònicament, igual que ho hem fet amb les 
restes del carrer del Trinquet Vell, per tal d’as-
solir-ne una exposició comprensible.

2.1. El circ romà de Tàrraco

La fase més antiga documentada pertany a la 
construcció de l’edifici romà, i s’ha testimoniat 
una volta nova al nord de la porta triumphalis, 
a la qual s’accedia a través d’una porta, i part de 
les voltes radials, que sembla que haurien de se-
guir la disposició i l’estructura de les conegudes 

a la volta de Sant Hermenegild. Pel que fa a la 
configuració arquitectònica de la porta triump-
halis, ja se’n coneixia el límit meridional, que 
es conserva íntegre, però s’ha pogut recuperat 
i fer visible la seva línia oposada, amagada sota 
el farciment constructiu del segle xix. Es tracta 
d’una paret d’opus caementicium amb la cara in-
terna treballada com a obra vista, és a dir, opus 
vittatum. Cal dir, però, que in situ només n’apa-
reixen la base i la fonamentació, ja que la resta 
de l’alçat fou destruït per la voladura del polvorí 
de les tropes franceses l’any 1813. D’aquesta ma-
nera, el segment de mur es troba fracturat (fig. 
7 sup.) i en posició secundària, ja que l’impacte 
de la voladura feu que es posicionés sobre el seu 
costat intern, és a dir, que la cara vista al pas-
sadís romà va quedar disposada a tocar de la 
fonamentació del mur mateix.

La recuperació arqueològica d’aquest mur 
corresponent al límit nord de la porta trium-
phalis ens permet reconstruir el seu procés 
constructiu. Es pot establir que la primera fi-
lada d’opus vittatum es troba per sota del ni-
vell de circulació del passadís d’accés a l’arena 
i que, per tant, l’opus caementicum es va col-
locar a sac contra les trinxeres per poder anar 
marcant l’alineació del mur en alçat.

Una de les novetats aportades a partir dels 
treballs executats és la individualització de la 
desapareguda volta ubicada al nord de la porta 
triumphalis, és a dir, que s’ha establert que es-
tructuralment es defineix com una de diferent 
de la volta de Sant Hermenegild i que, per tant, 
la capçalera del circ es trobaria flanquejada per 
dues voltes de canó i no pas per una volta con-
tínua, tal com es podia pensar amb les dades 
conegudes amb anterioritat a la nostra inter-
venció. Així, doncs, la nova volta, amb una 
llum interna de 4,90 m,35 connectaria amb les 
escales d’accés a la part superior de la graderia 
i a la torre del Pretori per poder arribar, així, 
a la plaça de representació del Concilium His-
paniae Citerioris. 

34. Es tracta de la primera filada de carreus del lateral sud de la porta i de dos carreus del lateral nord (Menchon et al., 
1993: 275).

35. Aquesta mesura es presenta lleugerament superior a l’amplada de la volta de Sant Hermengild, la qual és de 4,55 m.



Díaz García, M.; Teixell Navarro, I. • Noves dades del circ romà de Tàrraco 232

Figura 6. Superior: vista de les restes conservades de la volta al nord de la porta triumphalis,  
en què es pot observar la porta que connectava amb el passadís de la porta triumphalis.  
Més amunt es tracen els murs paral·lels amb portes en ziga-zaga d’època moderna. Inferior:  
vista de la porta triumphalis des de l’arena amb la muralla tardorepublicana al fons. A l’esquerra 
es pot veure el seu límit septentrional amb els efectes de la voladura del 1813 (arxiu Codex)
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Mentre que el mur est de la volta només es 
va visualitzar parcialment en un tram d’1 m,36 
ja que anava més enllà de l’àmbit de la nostra 
actuació, el tancament occidental va ser do-
cumentat en millors condicions i vam poder 
constatar que es troba obrat amb formigó romà 
revestit per la cara interna amb opus vittatum, 
que presenta una amplada de 90 cm i que con-
serva dues o tres fileres (fig. 7 inf.), segons el 
tram, ja que fou afectat intensament per la vo-
ladura del 1813. Conforme ens apropem al seu 
extrem nord, es perden les línies de carreuons 
i fins i tot desapareix la fonamentació obrada, 
i només es conserva la lletada de morter que 
es va vessar sobre el fons de la rasa construc-
tiva per construir-hi damunt la fonamenta-
ció esmentada. Per la seva banda, la banque-
ta, d’una amplada d’1,2 m, fou construïda a 
sac i recolza en l’estructura, en les parets de 
la trinxera constructiva. Cal esmentar, com a 
curiositat arquitectònica, l’aparició a l’extrem 
sud del mur de la volta d’un gir perpendicular 
per formar un reforç, a mode de contrafort o 
tirant, el qual es construí coetàniament a la 
fonamentació i presenta una longitud d’1,4 m 
(fig. 7 inf.).

Pel que fa a l’ingrés a la volta que ens ocupa, 
cal dir que no era continu des de la volta sud. 
Fins ara, el planejament era que la volta de Sant 
Hermengild i l’entrada de la porta triumphalis 
a la ciutat cap a l’arena definien un espai obert 
a la circulació lliure sense barreres arquitec-
tòniques, però la troballa d’un mur d’opus vi-
tattum amb la mateixa orientació que el traçat 
axial de la porta triumphalis indica el contrari37 

(es tracta de la continuació del límit septentri-
onal ja detallat de la porta triumphalis, que cal 
perllongar fins a línia de muralla tardorepubli-
cana). D’aquesta manera, el tancament arqui-
tectònic impedia el pas lliure del públic cap al 
nord, ja que es canalitzava el possible flux de 
persones per un accés controlat per una por-
ta de dues fulles (fig. 6 sup.) d’1,8 m de llum, 
de la qual es conserven la base dels muntants 
amb els encaixos de les frontisses38 i part del 
marxapeu.

L’última prova en alçat que s’ha pogut docu-
mentar, encara que en conjunt es troben molt 
malmeses per la voladura de l’any 1813, són les 
voltes radials al nord de la porta triumphalis, 
que configuren una sèrie de voltes inclinades 
en disposició radial sobre les quals s’assentava 
la graderia del circ. S’ha pogut exhumar part 
dels murs de la que fou construïda a tocar de 
la porta triumphalis i ha quedat a la vista la 
seva porta d’accés (fig. 7 inf.),39 la qual fou 
tapiada en una fase posterior. Pel que fa als 
límits nord i sud de la volta, malgrat que no 
es trobin en el seu lloc original, s’ha pogut 
establir la correspondència de les parets amb 
una sèrie de blocs de formigó romà que cor-
respondrien a les parts superiors dels murs 
originals, que van ser danyats i moguts pels 
efectes de la voladura de l’exèrcit francès i que 
semblen encaixar amb les crestes de les líni-
es murals conservades in situ. Al nord de la 
volta identificada s’haurien de disposar altres 
voltes adjacents relacionades amb el sistema 
de graderies del circ, les quals foren bastides 
en opus caementicium encofrat.

36. Presenta una amplada d’1,2 m i les mateixes característiques que el mur homòleg corresponent al tancament occi-
dental, amb la diferència que el seu costat extern recolzava directament en la muralla tardorepublicana, a manera 
d’encofrat perdut.

37. Aquesta paret de tancament s’adapta a l’orientació que segueix el passadís transversal ubicat en l’eix de la capçalera 
del circ, i que forma la porta triumphalis del circ, a l’entrada des de la muralla. Aquest traçat no és perpendicular a 
les parets laterals i defineix un angle de 66º.

38. Al muntant est encara es conserva part de l’eix de la frontissa que ha quedat encastada en l’encaix obrat a la peça de 
pedra.

39. L’amplada de la volta radial identificada seria d’uns 5 m d’amplada amb una porta a l’eix d’1,5 m, una mesura que 
podria estar alterada, ja que no es defineixen clarament els muntants romans. Per la seva banda, el paredat localitzat 
d’una fase posterior podria ser la resposta a la variació respecte als 1,2 m d’amplada que es conserven a les portes 
d’accés de les voltes radials inclinades al sud de la porta triumphalis.
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A banda dels treballs romans en alçat per 
definir formalment el circ, s’han pogut consta-
tar treballs de regularització de la roca natural 
per tal d’assolir una plataforma constructiva, 
formada per un farciment de terra compactada 
sobre el qual es creà un sòl de treball.40 És en el 
paquet regularitzador on s’obriren les trinxeres 
constructives per a les fonamentacions i per a 
les primers filades d’opus vittatum descrites, 
i serà per sobre del sòl de treball esmentat, el 
qual es lliurava als trams inferiors de les es-
tructures ja construïdes, que es disposà un for-

migó de neteja, que devia estar cobert per la 
pavimentació definitiva de l’edifici, de la qual 
malauradament no s’ha documentat cap prova.

És en aquests estrats constructius on s’han 
recuperat escasses restes ceramològiques, 
consistents en un petit conjunt de vaixella que 
inclou, entre altres, ceràmica de cuina itàlica 
i cuina ibèrica, complementat amb importa-
cions itàliques de vernís vermell, fragments 
de vasos de parets fines, fragments informes 
d’àmfores i un petit fragment de llavi d’una 
copa Drag. 37 de TS hispànica. El conjunt es 

40. Es tracta d’un paquet de poc gruix format per restes de fragments de substrat natural argilós barrejades amb sorres 
groguenques provinents del treball de repicatge de pedra de tipus lumaquel·la calcària tipus Mèdol, i amb la presència 
de petits fragments de material constructiu, com ara esquitxos de morter.

Figura 7.  
Superior: Detall del 
mur d’opus vittatum 
que delimitava la porta 
triumphalis pel costat 
septentrional, caigut pels 
efectes de la voladura 
del 1813 sobre la cara 
interna, que recolza en 
el fonament conservat 
in situ. Inferior: vista 
frontal de la volta radial 
localitzada al nord de 
la porta triumphalis, 
en què es pot observar 
la construcció en opus 
vittatum i la porta 
d’accés a l’interior 
(paredada en una fase 
posterior). Damunt de 
les restes hi descansa 
un gran bloc d’opus 
caementicium originari 
de la paret lateral de la 
volta, que es troba en 
posició secundària com 
a resultat de la voladura 
del 1813 (arxiu Codex)
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pot datar de manera genèrica en el segle i dC 
i, per tant, s’emmarca en la data constructiva 
del circ sota el govern de l’emperador Domicià 
a finals del segle i dC.

2.2. L’ocupació tardoantiga: reutilització 
dels espais coberts del circ

A diferència de les proves documentades al 
carrer del Trinquet Vell, només s’han pogut es-
tablir alguna possible prova d’espoli i una sèrie 
d’aportacions de terres per tal de regularitzar 
l’espai en aquells punts, documentades allí on 
s’ha profunditzat amb l’excavació per a la cons-
trucció d’un pou de drenatge i amb les rases 
per a les canals relacionades amb la conducció 
d’aigües pluvials. Cal posar-ho en relació amb 
el moment d’ocupació de les estructures i de 
l’arena del circ per tal de condicionar-lo i adap-
tar-lo a nous usos derivats d’espais domèstics 
de la ciutat, que van reutilitzar les voltes i, al-
hora, els materials de l’antic edifici lúdic.

En l’aportació constructiva es recuperaren 
una sèrie de materials que indiquen una data-
ció de segle v dC, gràcies a l’aparició d’un plat 
de la forma Hayes 76 de TS Africana D, d’una 
àmfora d’origen africà del tipus Keay 35A i 
d’una altra de procedència sud-hispànica del 
tipus Keay 13C-D. Aquestes es complementen 
amb dos morters de producció africana dels 
tipus M/Ca/1.2 i M/Ca/2, també datats al llarg 
de tota la centúria. Només l’aparició d’una 
moneda d’imitació de l’emissió del genet cai-
gut decanta la cronologia a la primera meitat 
del segle v, ja que són peces que, encara que 
s’emeten a partir de la meitat del segle iv dC, 
sovintegen i semblen caracteritzar contextos de 
la primera meitat del segle v, com ara als estu-
diats a la font dels Lleons de la mateixa ciutat 
de Tàrraco (Teixell, 2008: 87).

2.3. Els segles xvii i xviii: la reconversió 
de l’antiga construcció lúdica en espai 
fortificat

Som conscients del salt en el temps que es pro-
dueix des del segle v fins al xvii, però durant 
la reocupació medieval del circ es defineixen 

nivells de circulació i regularització que reafir-
men les dades conegudes d’ocupació de l’espai, 
però que no han atorgat dades suficients com 
per ampliar-ne el coneixement.

No serà fins a l’època moderna que es pot 
identificar àmpliament una segona reforma de 
les restes circenses amb l’objectiu de reaprofitar 
l’espai. En un primer moment es va documen-
tar el desmuntatge de la porta d’accés a la volta 
romana al nord de la porta triomfal i, alhora, 
del mur d’opus vittatum on aquesta s’obria i 
anul·lava el tancament del passadís en volta. 
D’aquesta manera es creà un nivell de circula-
ció continu, que integrava en la pavimentació 
els elements inferiors dels muntants i les peces 
conservades del marxapeu romà, tal com de-
mostra el desgast d’aquestes peces i la regula-
rització dels encaixos dels muntants originals 
amb morter.

Però la prova que defineix l’espai dins dels 
usos de fortificació és l’aparició de dos murs 
a uns tres metres al nord del tancament romà 
desmuntat. Es tracta de dues línies obrades 
perpendiculars a les parets de l’antiga volta 
romana, separades 1,3 m. Originàriament, 
ambdós accessos estaven configurats a l’extrem 
oest pel que fa a l’estructura més propera a la 
porta triomfal romana i a l’extrem est pel que 
fa al més allunyat cap al nord. Aquesta entrada 
configura una estructura en ziga-zaga (fig. 6 
sup.), un recurs usat des d’antic en l’arquitec-
tura militar i que dota l’àmbit que ens ocupa, 
és a dir, la primitiva volta del circ romà, de 
característiques i usos defensius i militars.

Aquesta configuració estructural es troba 
representada en un plànol de Rafael Silvy de 
l’any 1748, a partir del qual podem establir 
la construcció de l’entramat defensiu entre 
el segle xvii i mitjan segle xviii, una datació 
corroborada per la presencià d’un bol de pro-
ducció blanca i blava catalana en el farciment 
constructiu associat als murs en qüestió. En el 
plànol de Rafael Silvy (Dupré et al., 1988: 29, 
fig. 2) es detalla el sector de la capçalera del circ 
conjuntament amb la muralla, la torre medie-
val de les monges i el baluard de Carles V, però 
no hi apareixen traçats el mur original de tan-
cament romà ni la seva porta, fet que ratifica 
el desmuntatge de les estructures romanes en 



Díaz García, M.; Teixell Navarro, I. • Noves dades del circ romà de Tàrraco 236

el moment constructiu de l’accés en ziga-zaga 
o en cronologies anteriors. 

Una última reforma de l’espai sembla ads-
criure’s a aquesta fase, encara que a causa de 
la manca de dades estratigràfiques i ceramolò-
giques no podem asseverar-ho i, per tant, pot 
ser que la modificació es produís en moments 
anteriors. Es tracta del paredat de l’accés a la 
volta radial situada al nord del passadís de la 
porta triumphalis, obrat amb blocs de pedra re-
aprofitats, pedres carejades i unides amb fang, 
que en tanca l’accés.

2.4. La voladura del polvorí de l’exèrcit 
francès: la destrucció i l’alteració de les 
estructures circenses

L’arqueologia ha pogut aportar més dades 
concretes de les conseqüències que tingué la 
voladura del polvorí que l’exèrcit francès tenia 
en aquest espai. Així, l’any 1813, l’exèrcit na-
poleònic el feu explotar abans d’abandonar la 
ciutat i va provocar la destrucció gairebé total 
d’aquest sector de l’antic circ romà. El resul-
tat fou l’enderrocament de la majoria de les 
parets, que es van convertir en runa, encara 
que algunes només es mogueren parcialment 
i es mantingueren dempeus. En altres casos, 
tal com ha demostrat l’excavació de l’àrea, 
fragments de mur de mides considerables van 
alçar-se i van caure a plom a prop de la seva 
fonamentació, però alterant la seva posició 
originària. 

Els devastadors efectes de la destrucció fran-
cesa van fer necessària una reforma d’aquest 
espai, que consistí en una acció de reompli-
ment per regularitzar l’àrea amb un estrat 
compost per terra, fragments de vaixella i, en-
tre altres materials, trossos de totes mides de 
murs d’opus caementicium, per tal de poder 
construir les cases que encara es conserven 
parcialment a la capçalera del circ. Així com 
aquelles que foren enderrocades per la recupe-
ració contemporània de l’espai monumental, 
una activitat que cal datar a partir d’inicis de 
segon terç del segle xix, tal com indica la pre-
sència de porcellana que es pot atribuir a la 
fàbrica Pickman’s de La Cartuja.

2.5. La recuperació de la capçalera del 
circ romà a finals del segle xx

L’exposició de les diferents fases que s’han identi-
ficat durant la intervenció es clou amb les accions 
que es portaren a terme per condicionar museís-
ticament aquest sector del circ romà. Els treballs 
foren promoguts per l’Ajuntament de Tarragona, 
a mitjan dècada dels noranta, en un moment en 
què es va obrir el pas que connectava la volta de 
Sant Hermenegild amb la torre del Pretori i es va 
estendre un paviment de graves sobre una capa 
de terra compactada per facilitar el pas dels visi-
tants fins a l’actuació present.

3 Reflexions finals

El resultat dels treballs que acabem de presen-
tar és fruit, com ja hem anat explicant al llarg 
d’aquestes línies, de projectes que no només es 
van cenyir a planificar i executar una excavació 
arqueològica. Aquests projectes contemplaven 
l’arranjament de vials i, com a dada més desta-
cada per la part que ens correspon, la recupe-
ració, la consolidació i la integració de les res-
tes exhumades dins els espais visitables del circ 
de Tàrraco. Es tracta d’intervencions integrals, 
cosa que no sol ser habitual en les intervencions 
urbanes preventives que es realitzen, i que van 
implicar grups de treball interdisciplinaris. Així, 
doncs, les dades arqueològiques que van propor-
cionar els treballs de camp van servir per acabar 
d’adaptar els projectes d’urbanització i integració 
de les restes, una tasca realitzada per l’Oficina de 
Projectes de l’Ajuntament de Tarragona en col-
laboració amb els tècnics del Servei Municipal 
de l’Habitatge, i també es van treballar i dur a 
terme els criteris de consolidació i adequació de 
les restes descobertes amb la col·laboració dels 
tècnics de la Conselleria de Patrimoni Històric 
de l’Ajuntament mateix. Finalment, les tasques 
d’excavació i neteja de les estructures van ser-
vir als restauradors perquè n’avaluessin l’estat, 
hi actuessin en conseqüència i, juntament amb 
les empreses constructores que van executar les 
darreres feines d’obra civil, acabessin de consoli-
dar i integrar aquests dos segments del circ en la 
Tarragona del segle xxi (fig. 8).
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1	 Marc	geogràfic

El castell de Tavascan està ubicat a la comarca 
del Pallars Sobirà. Al nord de la comarca tro-
bem tres valls, que, pel seu paisatge i la seva 
geografia, defineixen una subcomarca natural. 
Aquestes valls són les valls d’Àneu a l’oest, la 
vall de Cardós al centre i la vall Ferrera a l’est, 
les quals convergeixen a la zona de Llavorsí. El 
castell de Tavascan està situat a la part més alta 
de la vall de Cardós, que és la més estreta de 
les tres, amb una extensió de 220 quilòmetres 
quadrats (fig. 1).

Aquesta vall té la seva capçalera a la carena 
nord-oest de la Pica d’Estats, i aquesta part 
alta de la vall té una orientació d’est a oest. En 
aquesta part alta trobem un conjunt complex 
de capçaleres de valls, estanys i barrancs que 
alimenten el riu de Lladorre, també anome-
nat Noguera de Lladorre. Aquest riu, que es 
forma al pla de Castellassos per la unió del riu 
Romedo, que baixa del pla de Boavi, el riu de 
Certescan, que baixa de l’estany de Certescan, 
i del riu de Naorte, que ho fa de l’estany de 
Naorte.

Pel que fa a les parts mitjana i baixa de la 
vall, aquesta s’orienta de nord a sud i al llarg 
del seu curs el riu de Lladorre rep per tots dos 

costats molts afluents, que són rius, barrancs 
i canals muntanyencs. A migdia del poble de 
Lladorre rep, per l’est, les aigües del riu de Sant 
Miquel, que ve dels Boldissons, i just passat el 
poble de Lladrós el riu de Lladorre s’ajunta amb 
el barranc d’Aubac per formar el riu Noguera 
de Cardós. A partir d’aquí, la Noguera de Car-
dós rep per l’oest les aigües del torrent d’Esterri 
i més avall, per l’est, les aigües del riu d’Estra-
on. En el darrer tram, la Noguera de Cardós 
rep les aigües de la Noguera de Vallferrera i 
acaba a Llavorsí abocant les seves aigües a la 
Noguera Pallaresa.

La vall engloba quatre municipis: Esterri 
de Cardós, Lladorre, Tírvia i Vall de Cardós, 
on trobem vint-i-tres pobles: Ainet de Cardós, 
Aineto, Anàs, Arrós, la Bana, Benante, Boldís 
Jussà, Boldís Sobirà, Bonestarre, Cassibrós, 
Estaon, Esterri de Cardós, Ginestarre, Graus, 
Lladorre, Lladrós, Lleret, Noarre, Ribera de 
Cardós, Surri, Tavascan, Terveu i Tírvia. El 
castell de Tavascan pertany al municipi de 
Lladorre.

El municipi de Lladorre és un municipi d’al-
ta muntanya amb altituds superiors als 1.000 
metres sobre el nivell del mar. El municipi té 
un entorn natural de gran diversitat climàtica 
i una fauna i una flora característiques. És un 
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municipi amb una gran extensió territorial, de 
147 quilometres quadrats, dels quals el 80,5% 
forma part del Parc Natural de l’Alt Pirineu. El 
municipi està configurat per sis pobles: Tavas-
can, Aineto, Boldís Jussà, Boldís Sobirà, Lleret 
i Lladorre.

2	 El	turisme	i	la	gestió	del	
patrimoni històric, arquitectònic 
i arqueològic com a eina  
de desenvolupament local

Tradicionalment, Vall de Cardós ha basat la 
seva economia en la ramaderia ovina i ca-
vallina, principalment, però també bovina 
i porcina, en l’explotació del bosc i en una 
incipient indústria del ferro i de la mòlta. Du-
rant el segle xix es produïren una aturada de 
les fargues i un important procés d’industri-

alització d’altres llocs de Catalunya, fet que va 
comportar una emigració important de la vall. 
Durant la primera meitat del segle xx, la cons-
trucció de les centrals elèctriques va animar 
econòmicament la vall. Amb la presència de 
treballadors a la vall per a la construcció de 
les centrals hidroelèctriques, es van obrir els 
primers hotels i restaurants i es va anar creant 
un sector de serveis. Tenint com a base aquest 
incipient sector de serveis, a partir del darrer 
terç del segle xx el municipi de Lladorre va 
saber crear al voltant del paisatge i la natura 
del municipi una oferta turística, basada en el 
senderisme, la central hidroelèctrica i l’esquí, 
que té en el poble de Tavascan el seu punt de 
referència.

Un sector turístic que en el darrers anys ha 
notat símptomes d’estancament com a conse-
qüència d’una especialització excessiva en el 
patrimoni natural, que l’ha convertit en un 

Figura	1. Turó del castell vist al nord del poble de Tavascan. Castell de Tavascan
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sector molt estacionari, en el qual la pràctica 
de l’esquí és el pal de paller de l’oferta.

El municipi de Lladorre, a més del patrimo-
ni natural, disposa d’un important conjunt de 
béns culturals d’interès local o nacional, cor-
responent a elements històrics, arquitectònics 
i arqueològics, format per castells, esglésies, 
ponts, oratoris, edificis etnogràfics com ser-
radores, llobateres, bordes, molins..., que no 
s’havien reivindicat ni activat com a béns pa-
trimonials i turístics. Amb la voluntat d’ampli-
ar l’oferta turística del municipi, l’Ajuntament 
de Lladorre pren consciència que el patrimoni 
cultural del municipi pot ser una eina per evi-
tar l’estacionament del sector turístic i oferir 
noves activitats que poden seduir nous visi-
tants. Així, doncs, l’any 2007 l’Ajuntament 
inicia un programa de dinamització i activa-
ció d’aquest elements patrimonials a partir de 
quatre línies d’actuació: 
• Valoració i estat de protecció del patrimoni 

històric, arquitectònic i arqueològic munici-
pal. Al municipi de Lladorre es van localit-
zar fins a vint-i-tres elements patrimonials, 
dels quals només els castells de Tavascan i el 
de Lladorre gaudien de protecció com a béns 
culturals d’interès nacional. Per aquest mo-
tiu es va iniciar un programa per declarar 
béns culturals d’interès local els elements 
més destacats del municipi i fer una valora-
ció del seu estat.

• Projectes de conservació i restauració dels 
elements del patrimoni. La majoria d’aquests 
elements patrimonials es trobaven en molt 
mal estat de conservació i en alguns hi ha-
via fins i tot el risc de pèrdua total, motiu 
pel qual es van iniciar diversos projectes per 
conservar-los i restaurar-los, com és el cas 
de la mola de Lladorre o el forn de pa comu-
nal d’Aineto.

• Projectes de difusió. Amb la finalitat de 
donar a conèixer aquest patrimoni, es van 
crear uns itineraris patrimonials basats en 
elements del patrimoni cultural.

• Projecte d’excavació del castell de Tavascan. 
Com a projecte principal d’aquest progra-
ma de dinamització i activació del patrimo-
ni cultural, es va pensar en l’excavació i la 
restauració del castell de Tavascan, perquè 

aquest element patrimonial permetia expli-
car l’evolució històrica de la vall i perquè 
en l’aspecte turístic el castell de Tavascan 
oferia, a banda del seu valor patrimonial, la 
possibilitat d’aprofitar la seva ubicació per 
crear un mirador excepcional del poble de 
Tavascan i de la vall de Cardós.

3 El castell de Tavascan, una 
situació	privilegiada

El castell de Tavascan està situat a la punta del 
puig de la Solana de Gueron, a 1.212 metres 
d’altitud, i la seva posició li permet controlar 
la vall del riu Tavascan a l’oest i la del riu de 
Lladorre a l’est. Segons les poques proves do-
cumentals disponibles, el castell de Tavascan 
és una construcció tardana que es bastiria en el 
procés d’encastellament del comtat de Pallars, 
que tingué lloc durant els segles xiii i xiv.

Aquest castell es fundaria en el context de 
reorganització feudal de la vall com a conse-
qüència de les morts provocades per la pesta 
negra, l’esgotament de les formes de producció 
vigents des dels segles ix i x, les guerres que en-
fronten el comtat de Pallars amb els seus veïns 
transpirinencs de Comenge i Foix i la creixent 
intervenció de la corona catalanoaragonesa en 
els afers pallaresos.

Aquest context explica la seva construcció 
en un punt que permet el control dels ports pi-
rinencs de Tavascan a l’oest i de Colatx, Guilló, 
Lladorre i Artiga a l’est, uns ports que comu-
nicaven la vall de Cardós a Catalunya amb les 
valls d’Ustou i d’Aulus-les-Bains a França.

Segons J. Coromines, l’etimologia de Tavas-
can prové del sufix èuscar –azkan (final, últim) 
afegit a l’altre èuscar ate/ata (port, porta). Així, 
el nom original podria significar quelcom sem-
blant a lloc final o acabament dels sotaports, 
nom que s’adiu amb la situació del poble de 
Tavascan al capdamunt de la vall de Cardós, 
just abans dels ports que permeten el pas del 
Pirineu axial.

El novembre del 2007 es va iniciar l’exca-
vació del castell de Tavascan, que tenia com a 
objectiu extreure els nivells d’enderroc i deixar 
al descobert el perímetre i l’estructura interna 
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del castell per fer visible l’últim moment d’ocu-
pació. Fins al moment, s’han portat a terme 
cinc campanyes d’excavació:
• Novembre del 2007. S’inicia la primera cam-

panya d’excavació amb l’objectiu d’extreure 
la capa vegetal del jaciment i delimitar el pe-
rímetre del castell.

• Setembre del 2008. En la segona campanya, 
la intervenció arqueològica se centra a l’ex-
trem oest, al costat de la torre rodona.

• Setembre del 2009. En la tercera campanya 
es continuen els treballs arqueològics al cos-
tat oest del castell per delimitar el perímetre 
de la torre i de la possible porta d’accés al 
castell.

• Juny del 2012. Desprès de dos anys sense in-
tervenció arqueològica a causa de la crisi, el 
2012 es reprenen els treballs amb una quarta 
campanya arqueològica, aquest cop al costat 
est.

• Juny del 2014. L’última campanya arqueolò-
gica realitzada s’ha portat a terme a la part 
central del castell, a la zona del pati i de la 
cisterna.

4 Les referències documentals

La reconstrucció de la història d’aquest castell 
quasi “fantasma” no és senzilla, ja que, a dife-
rència d’altres castells pallaresos, no hi ha gaire 
documentació escrita que s’hi refereixi.

És possible que el castell de Tavascan ja exis-
tís l’any 1336, quan, per sentència i concòrdia 
arbitral entre el comte Arnau Roger de Pallars 
i el vescomte Roger de Coserans, la vall de Car-
dós, amb els seus “castris et aliis locis et fortali-
ciis” havia de passar a ser un feu dels Coserans 
en nom del comte de Pallars. Tanmateix, el 
castell de Tavascan no s’esmenta. 

La primera vegada que es documenta és 
l’any 1373, amb motiu del procés plantejat per 
Joan de Solmonts contra Arnau Roger per la 
possessió dels castells de Boldís i Tavasquan, 
un conflicte que s’allargà fins a l’any 1410. A 
partir d’aquest moment, el castell de Tavas-
can desapareix de la documentació fins a l’any 
1486, en plena guerra de conquesta del Pallars 
pel comte de Cardona. Entrem de ple en les 

cruentes guerres del segle xv, durant les quals 
la vall de Cardós quedarà “desmurada e totes 
les forces de aquella enderocades”. Probable-
ment, el castell de Tavascan també fou afectat 
per la devastació i no es reconstruí fins a finals 
del segle xv. Quan reaparegui, a més, el castell 
estarà en mans del rei i no del comte de Pallars.

L’any 1596, la documentació fa esment de les 
obres en una de les torres del castell.

El castell de Tavascan dels segles xvi i xvii 
tenia com a objectiu principal la guarda dels 
passos del Pirineu, cosa que n’explica la super-
vivència mentre nombroses fortaleses d’origen 
medieval anaven desapareixent. Cal tenir en 
compte que a partir del 1500 comença una 
nova època d’enfrontaments amb els territoris 
transpirinencs per diversos motius, alguns de 
nous –com les guerres de religió o les lluites 
imperialistes entre les monarquies hispànica 
i francesa– i d’altres de més antics –com els 
conflictes pel control de les pastures dels ports.

Les funcions de vigilància dels termes fron-
terers amb França apareixen ja a la documen-
tació de finals del segle xvi relativa al castell de 
Tavascan “...dita torre redona ans de cobrir-la 
se (...) de alsar dotze pams per a que pogués 
señorejar lo padrastre que té dita torre a dos-
centes passes a la part del port...” “fonch mi-
rada i visurada la torre redona per dit senyor 
visitador, la qual fonch trobada descuberta de 
teulada sota cel obert, la qual té necessitat pre-
cisa de que.s cobrie promptement por lo que 
dita torre redona és la que està en deffensa dels 
dos ports, y estan descuberta no poden estar 
dins de aquella les pesses ni soldats...”.

Tanmateix, a finals del segle xvi les dificul-
tats financeres del comte de Cardona eren im-
portants. Segons un document de l’any 1596, 
la manca de mitjans feia descuidar la guàrdia 
de la fortalesa, cosa que no només preocupava 
la guarnició i els visitadors, sinó també els 
batlles i els braços de Cort, que consideraven 
que la situació en què es trobaven posava en 
perill la seva seguretat.

El primer inventari del castell és de l’any 
1596 i es fa amb motiu de la inspecció realit-
zada per Francesc des Clergue, donzell de la 
vegueria de Montblanc, amb l’encàrrec especí-
fic del duc de Cardona d’avaluar la capacitat de 
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resistència del castell davant un eventual atac 
dels francesos “perquè ha pervingut a nostra 
notícia que les nostres fortaleses de València 
de Àneu y de Tabascan no estan ab la seguretat 
que la corensa del temps y alteracyó de Fran-
ça requereixen”. Un segon inventari fou escrit 
l’any 1608, en ocasió de la presa de possessió 
de la fortalesa pel nou capità Pere Pau Tàrre-
ga. Finalment, el tercer inventari fou realitzat 
l’any 1621 pel tresorer general del marquesat 
de Pallars.

En el primer inventari, del 1596, es par-
la d’una “torre nova” i d’una “torre redona”: 
“la dita torre redona està en deffensa dels dos 
pors i estan descuberta no poden estar dins de 
aquella les pesses ni soldats”. A més de les tor-
res, al voltant de l’espai central de la fortalesa, 
constituït per un pati o plaça, es distribuïen 
altres estances.

Els inventaris següents, dels anys 1608 i 
1621, mostren que el castell mantenia bàsi-
cament la mateixa estructura defensiva, feta 
de portals, murada i torres armades amb ar-
tilleria.

Després d’aquest últim període de pervi-
vència, es constata que a finals del segle xviii 
el castell de Tavascan es trobava ja deshabitat 
i enrunat. L’any 1790 ja només es recordava 
que a Tavascan “ha habido un castillo, ya oy 
derruído, y en su tiempo, según sus indicios 
de bastante fortificación, por esser de aquellos 
tiempos”.

5 El castell de Tavascan.  
Les actuacions arqueològiques

Els treballs arqueològics realitzats al castell de 
Tavascan al llarg de les cinc campanyes arque-
ològiques han permès avançar de forma no-
table en el coneixement de la fortificació: les 
seves dimensions, el perímetre de la muralla, 
la distribució interior o la cronologia de les res-
tes conservades. Tenint en compte el seu estat 
inicial, totalment ocult sota la runa, podem 
considerar que a través de l’arqueologia s’ha 
pogut recuperar i estudiar una fortificació que 
es creia gairebé desapareguda, les restes con-
servades de la qual són força notables.

El perímetre del castell està format per una 
muralla de 90 cm d’amplada, que s’adapta per-
fectament a l’orografia del terreny on s’ubica, 
amb una forma ovalada, i que està orientada 
est-oest i situada dalt d’una penya amb una 
situació estratègica, a sobre mateix de l’actual 
poble de Tavascan. La superfície del castell és 
d’aproximadament 255,76 m². El costat nord 
era defensat per un fossat excavat a la roca na-
tural, mentre que pels altres costats, sud i est, 
el castell era totalment inaccessible a causa del 
gran desnivell que defineix la forma del turó 
on se situa la fortalesa.

La fortalesa té dues torres. La de l’extrem 
oest, més primitiva, és de planta circular i la 
de l’extrem nord-est té forma semicircular i hi 
fou afegida en època moderna (fig. 2).

5.1. L’estratigrafia del castell

Els rebaixos efectuats durant les diverses cam-
panyes han permès constatar que la seqüència 
estratigràfica a l’interior del castell és, en con-
junt, molt homogènia i regular. Aquesta estra-
tigrafia està formada, a tots els espais o àmbits 
identificats, per un primer nivell superficial 
format per la cobertura vegetal (d’uns 15 cm 
de potència), sota la qual es localitza el potent 
nivell d’enderroc relacionat amb el procés d’en-
runament de les estructures murals del castell. 
L’enderroc té una potència variable, que va dels 
2,5 m metres de potència (a la zona de la torre 
nord-est) fins als 50 cm (a la zona sud del pati). 
Per sota de la capa d’enderroc s’identifiquen ja 
els nivells de circulació o paviments associats 
a l’última fase d’ocupació del castell.

Pel que fa als nivells de pavimentació i cir-
culació, cal assenyalar que la presència de pa-
vimentacions realitzades amb lloses de pissarra 
o petits còdols de riu disposats verticalment 
no és un fet generalitzat a totes les estances, ja 
que en moltes d’aquestes el nivell de circulació 
està constituït per terra compactada combina-
da amb la roca natural.

Els rebaix del nivell d’enderroc ha posat 
també de manifest la notable alçada conserva-
da –d’uns 1,5 metres– dels murs que configu-
ren les estances de la meitat est.
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5.2. L’organització interior

Després de la darrera campanya, de l’any 2014, 
és possible descriure ja, de manera força defi-
nitiva, l’organització interior del castell; la po-
sició, la forma i les dimensions de les diverses 
estances; la seva distribució dins el recinte, i 
els circuits de circulació i comunicació entre 
aquestes. Encara queden, però, algunes zones 
per excavar, com la meitat nord del pati de l’ex-
trem sud-oest, de vital importància per conèi-
xer el perímetre definitiu i les estructures que 
donaven accés al recinte.

Tot i això, podem afirmar que el castell de 
Tavascan és una fortificació clarament adap-
tada al turó on se situa, a la manera del que 
s’anomena un castell roquer. L’entrada a la for-
tificació se situa a l’extrem sud-oest i es fa a 
través d’una porta que dóna accés al pati cen-
tral, un espai probablement destinat a diver-
sos treballs quotidians, a l’emmagatzematge o 
a l’estada del bestiar de càrrega. A l’entorn del 
pati s’organitzaven les diverses estances.

Aquesta posició central convertia el pati en 
l’espai a través del qual es definien la circulació 
a l’interior del castell i la comunicació entre els 
àmbits de la meitat est i oest, ja que tots aquests 
es comunicaven amb el pati a través de portes 
o escales.

A l’extrem sud d’aquest pati, que constitu-
ïa un espai a l’aire lliure, s’ubicava la cister-
na d’emmagatzematge d’aigua, un element 
especialment important en aquests tipus de 
fortificacions, atesa la seva llunyania respec-
te als cursos d’aigua i la necessitat d’abasti-
ment.

5.3. Estructures relacionades amb l’accés 
al castell

A l’extrem sud-oest de la fortificació es conser-
ven un seguit d’estructures associades a l’accés 
al castell, que formen una entrada d’una certa 
complexitat, amb una clara voluntat de protec-
ció del recinte.

Figura	2. Planta general del castell de Tavascan després de la darrera intervenció, l’any 2014
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En campanyes anteriors ja s’havien posat al 
descobert les restes d’una gran porta confronta-
da amb el costat sud-oest del pati. La possibilitat 
de dur a terme nous rebaixos en aquesta zona, 
seguint l’extracció de l’enderroc vers l’oest, ha 
permès demostrar que aquesta porta es relaci-
ona amb el traçat d’un passadís que forma un 
angle recte i produeix un gir de 90°, que fa que 
aquest pas tombi en direcció sud. El passadís 
conservava restes de dos tipus de pavimentació: 
la primera, de terra compactada i calç i l’altra, 
localitzada just davant de la porta arran del pe-
nya-segat, constituïda per lloses de dimensions 
mitjanes disposades irregularment (fig. 3).

A l’extrem sud, just a la línia del penya-segat 
on s’han produït despreniments importants, 
s’identificaren les restes d’una nova porta ober-
ta, per un costat, al mur de muralla sud, i per 
l’altre, a una estructura mural que segueix en 
direcció oest, no excavada. Es tracta, en aquest 

cas, d’una porta d’1,65 m conservada en un 
brancal amb una alçada de 20 cm i a l’altre 
d’uns 70 cm. Els brancals són de pedra tallada 
i presenten un marxapeu monolític.

Desconeixem, per ara, amb quins altres es-
pais o elements es relacionaria aquesta darre-
ra porta, atès que la presència immediata del 
penya-segat recomanà no continuar les exca-
vacions en aquesta zona.

Tot i això, a simple vista es fa evident l’exis-
tència d’altres estructures del castell a l’extrem 
sud-oest, en una cota més baixa, que creiem 
que han de tenir relació amb el conjunt d’es-
tructures vinculades amb l’accés al castell o, 
fins i tot, amb algun àmbit intermedi entre 
l’entrada inicial i la porta d’accés al pati. Però 
no és possible elaborar cap hipòtesi al respecte 
fins que no es puguin continuar les excavaci-
ons en aquest punt amb les garanties de segu-
retat adequades.

Figura	3. Restes de les estructures associades a l’accés al castell. Zona sud-oest
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5.4. Les estances de la meitat oest

A l’extrem oest de la fortalesa s’ubica la torre 
circular, construïda a la part més elevada del 
turó i que, per ara, no ha estat excavada. Tot 
i això, les excavacions han permès descobrir 
les restes de l’escala que permetia l’accés a 
aquesta torre a través d’una porta situada 
al primer pis, un nivell actualment enrunat 
(fig. 4).

Al costat oest s’ubiquen espais de delimi-
tació poc clars, entre els quals destaca prin-
cipalment un gran àmbit de forma allargada 
d’orientació nord-sud amb un important pen-
dent i que, per les seves característiques i la 
seva orientació, cal interpretar com una zona 
de pas entre la porta d’accés al recinte, situada 
al sud-oest, i l’interior del castell.

Aquest espai presenta com a característica 
essencial un paviment a base de pedres de peti-

tes dimensions lligades amb terra, que culmina 
a la part més baixa amb un esglaonat.

Pel desnivell que s’observa en aquesta zona 
del castell s’interpreta que els àmbits existents 
no tindrien la funcionalitat d’habitatge, sinó 
de trànsit entre un costat i l’altre de la fortifi-
cació. Tal com veurem més endavant, les es-
tances pròpiament dites devien situar-se a la 
meitat est.

La cronologia d’aquestes restes constructi-
ves –la torre i l’àmbit esmentat–, és de difícil 
atribució, atesa la manca de material arqueolò-
gic associat a l’estratigrafia. Tot i això, aquesta 
part del castell i, sobretot, la torre circular po-
drien correspondre a construccions medievals 
vinculades al segle xiv.

Més enllà del recinte estrictament interior, 
també s’ha intervingut a l’extrem sud-oest de 
la fortificació, en un espai a l’entorn del tram 
exterior de la torre circular. En aquest lloc és 

Figura	4. Escala d’accés a la torre circular. Zona oest
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on suposadament es localitzava l’antiga entra-
da al castell, a la qual accedia un camí proce-
dent del poble. 

L’excavació d’aquesta zona posà al descobert 
l’existència de restes molt fragmentades del 
camí al tram just arran de la torre circular. Les 
restes d’aquest camí estaven constituïdes per 
un empedrat de codolets de petites dimensions 
lligats amb terra. Tenint en compte la tipologia 
d’aquest empedrat i el poc material arqueològic 
que s’associava a l’estratigrafia, no podem in-
terpretar-lo com un element d’època medieval, 
sinó que s’hauria d’associar a unes reformes 
succeïdes entre els segles xvi i xvii. L’existència 
d’aquesta fase de reformes es constata també, 
tal com veurem més endavant, a la meitat oest 
del castell.

A banda del camí esmentat, en aquesta zona 
es documentaren també algunes estructures 
murals que, malgrat excavar-se parcialment, 
interpretem com a elements constructius re-
lacionats amb la zona d’entrada al castell, una 
hipòtesi que caldrà corroborar en properes 
actuacions. Cal tenir present que aquest cos-
tat del castell ha sofert esllavissaments impor-
tants, que compliquen notablement la realitza-
ció d’excavacions i la interpretació de les restes. 
Tot i això, esperem poder corroborar aquesta 
hipòtesi en properes intervencions.

5.5. El pati central i la cisterna

L’espai identificat com a pati central estava prè-
viament determinat per la seva situació, al bell 
mig del recinte castral, però també per les da-
des procedents de les fonts documentals, ja que 
a l’inventari del 1596 es parla de l’existència 
d’un pati al centre del qual hi havia la cisterna 
d’aigua “tota enrunada de pedres i terra”.

Els rebaixos permeten constatar l’existèn-
cia d’una àmplia zona definida per una super-
fície de 66,28 m², la qual, tant per la seva situ-
ació central com per l’absència d’estructures 
murals que compartimentessin l’espai, s’ha 
de relacionar indubtablement amb la zona del 
pati, un espai obert i a l’aire lliure a l’entorn 
del qual s’havien situat les diverses estances 
del castell.

La zona està delimitada a l’est pels murs de 
tancament dels àmbits 1 i 2, al nord per l’àm-
bit 5 i a l’oest per l’àmbit 4 i els elements i les 
estructures relacionats amb les restes de l’en-
trada principal al castell. Els nivells rebaixats 
fins ara (encara no exhaurits) permeten, doncs, 
descriure aquest pati com un espai molt diàfan, 
de planta irregular, adaptat als límits de les di-
verses estances que l’envolten. És l’únic espai a 
l’aire lliure de l’interior del castell, el qual devia 
actuar, a més, com a centre distribuïdor dels 
accessos i els passos cap a les diverses estances.

Els treballs d’excavació de la zona del pati 
permeteren finalment aclarir la ubicació d’una 
cisterna d’aigua, a l’extrem sud d’aquest espai, 
de la qual se’n coneixia l’existència a partir de 
les fonts documentals. A l’inventari del 1596 
és un element que se cita com en un estat de 
conservació precari, “tota enrunada de pedres i 
terra”, per la qual cosa es mana que “se fassa un 
coll y assò ab la brevetat possible perquè en cas 
que dita fortalesa fos asitiada, lo que Déu nou 
vullle, dins dos dies faltarie al capità y soldats 
la aygua que per sos sustento necessiten”. La 
cisterna es documenta ja l’any 1549, quan es 
parla d’omplir-la i de la necessitat de netejar-la.

A partir de les excavacions realitzades, ara 
podem observar-ne les característiques, a més 
de constatar-ne l’existència. L’interior està co-
bert per una volta construïda a base de pedres 
de pissarra disposades a plec de llibre i lligades 
amb morter de calç, una estructura que recol-
za sobre les parets verticals de la cisterna, de 
planta interior circular, que conserva als murs 
un arrebossat a base de morter de calç destinat 
a la impermeabilització.

A l’interior, en el punt de contacte entre la vol-
ta i la paret circular de la cisterna, s’observa la 
presència de quatre forats de perfil quadrangular 
i distribuïts regularment en el cercle que forma la 
part superior de la paret de la cisterna, que s’han 
d’interpretar com els encaixos dels elements uti-
litzats per a la construcció de la volta.

A banda d’aquests quatre encaixos, a mitja 
alçada de la volta, al costat sud-est, s’obser-
va l’existència d’un altre forat de secció qua-
drangular, que correspondria a un petit canal 
d’aportació d’aigües des de l’exterior. Per ara, 
però, no ha estat possible identificar-lo a l’exte-
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rior. L’interior, de planta circular, presenta un 
diàmetre de 2,50 m.

El dipòsit té una fondària total de 4,50 m i 
un diàmetre central de 2,50 m. La part inferior 
té forma de cubeta de base plana i planta circu-
lar, d’uns 70 cm de diàmetre. La pavimentació 
d’aquesta base estava constituïda directament 
per l’estrat geològic natural, retallat i adaptat en 
pla durant la construcció de la cisterna (fig. 5).

Pel que fa al pati, té una extensió de 62,5 m2 
i una planta rectangular, més estreta al costat 
nord. És clarament un pati distribuïdor i de 
comunicació entre les estances de la meitat est 
i els espais de la meitat oest. Al pati hi conflu-
eixen també la porta d’entrada al castell des 
del costat sud-oest i les escales que permetien 
salvar el desnivell existent entre la part més 
alta, a l’oest, on se situa la torre sobirana, i les 
estances de la part est. Les excavacions cons-
taten que mai hauria existit una porta d’accés 
al pati a través del tram de muralla nord i que 
l’accés actual existent en aquest punt corres-
pon a un esvoranc d’època recent, sense relació 
amb cap porta prèviament existent.

Les característiques del nivell d’enderroc 
existent, de menor potència que a la resta dels 
espais del castell, indiquen que el pati consti-
tuïa un espai descobert i la primera zona a la 
qual s’accedia a través de l’entrada principal, 

situada a l’extrem sud-oest. Així ho indicaria 
la presència de les restes d’una gran porta, que 
donava accés al pati i que es relaciona amb el 
tram final del passatge interior, que es relacio-
na amb l’entrada al castell. 

L’accés inicial al pati central hauria permès 
l’entrada a la resta de les estances, tant a l’àm-
bit 4 i a la torre principal, situats a l’oest, com a 
les estances de la part de llevant (àmbits 1 i 2). 
De retruc, a través de l’àmbit 2 s’accedia també 
a la torre semicircular, situada a l’extrem nord-
est del castell. 

5.6. Les estances de la meitat est

A dia d’avui ja hi ha al descobert totes les restes 
existents a la meitat est del recinte, una zona on 
s’han pogut definir clarament l’espai i la forma 
de la torre semicircular a l’extrem nord-est i on 
s’ha demostrat l’existència de dos grans àmbits 
o estances (àmbits 1 i 2).

La torre nord-est

A l’extrem nord-est del conjunt s’ubica un es-
pai de planta semicircular clarament associat a 
l’estructura d’una torre de guaita o vigilància. 
Està definit per la continuació del mateix mur 

Figura	5. Secció sud-nord amb l’estructura de la cisterna
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de muralla, que en aquest lloc adopta la for-
ma semicircular. El mur presenta diferències 
de conservació notables, ja que en algun lloc 
preserva més de dos metres d’alçada, mentre 
que al tram nord el mur de la torre es troba 
conservat arran dels nivells de circulació.

L’interior de la torre estava reblert per l’es-
trat d’enderroc habitual, amb una potència 
màxima de 2,50 metres. Sota aquest estrat es 
localitzava un nivell de terres més netes, amb 
força presència de cendres i restes cremades, 
que cal interpretar com el nivell d’ús dels 
darrers moments d’ocupació del castell, que 
l’abundant material arqueològic localitzat situa 
a la segona meitat del segle xvii. 

La torre es comunica per l’oest amb un àm-
bit (àmbit 2) a través d’una porta oberta al mur 
mitger existent entre aquestes dues estances.

A l’hora d’interpretar aquesta torre semi-
circular, hem de tenir presents les descripcions 
que es fan a l’inventari del 1596, en què es parla 
específicament de l’existència de dues torres: 
la “torre nova” i la “torre redona”. Tot i que no 
s’esmenta la forma de l’anomenada “torre nova”, 
sembla evident que l’esment de la “torre redo-
na” s’ha de relacionar amb la torre sobirana, la 
qual, efectivament, és una torre de planta circu-
lar situada a l’extrem oest, al punt més alt de la 
fortificació. Per contra, i per eliminació, l’ano-
menada “torre nova” ha de correspondre forço-
sament a l’estructura semicircular que sobresurt 
a l’extrem nord-est del castell. La fortificació no 
té més torres que les esmentades.

Altra cosa és el motiu pel qual s’identifica 
aquesta torre com a “torre nova”, una definició 
que identificaria un element constructivament 
posterior a la torre rodona. Cal recordar que 
l’ús d’aquesta nomenclatura correspon a una 
documentació escrita a finals del segle xvi, 
segles després de la construcció del primitiu 
castell medieval (s. xiii). És molt probable, si 
tenim en compte l’evolució i l’adaptació general 
d’aquestes fortificacions, que el castell hagués 
estat objecte d’algunes reformes al llarg dels 
segles posteriors a la seva construcció inicial.

Però en aquest sentit cal tenir especialment 
en compte les informacions derivades de les 
fonts del segle xvi, en què algunes de les es-
tructures del castell es presenten com a força 

malmeses i amb necessitats importants de re-
paració. De l’any 1549 es conserva un docu-
ment de pagament al “ferrador fuster que féu 
los portals y fusta las torres, losador que co-
brí lo castell”, o del pagament de 8,5 lliures al 
mestre de cases de Tavascan “per la hobra del 
castell”. Igualment, a l’inventari del 1596 apa-
reixen esmentades les necessitats de reparació 
de la torre rodona: “...dita torre redona ans de 
cobrir-la se (...) de alsar dotze pams per a que 
pogués señorejar lo padrastre que té dita torre 
a dos-centes passes a la part del port...” “fonch 
mirada i visurada la torre redona per dit senyor 
visitador, la qual fonch trobada descuberta de 
teulada sota cel obert, la qual té necessitat pre-
cisa de que.s cobrie promptement por lo que 
dita torre redona és la que està en deffensa dels 
dos ports, y estan descuberta no poden estar 
dins de aquella les pesses ni soldats...”.

Ens trobem, doncs, a finals del segle xvi da-
vant d’una fortificació amb clares deficiències 
que calia reparar, atesa la important posició 
estratègica del castell per a la vigilància dels 
passos, sense oblidar tampoc els acords esta-
blerts entre les poblacions de banda i banda del 
Pirineu per evitar conflictes i enfrontaments.

Així, doncs, tenint en compte la hipòtesi que 
la torre nord-est correspondria a una construc-
ció del segle xvi, i a mesura que s’ha pogut 
avançar en la recerca arqueològica, sembla 
cada cop més probable que gran part o tota 
la meitat est de la fortificació avui conservada 
correspongui al resultat de les obres de refor-
ma que, segons interpretem, es faran durant els 
anys centrals del segle xvi i de les quals tenim 
les referències documentals aïllades que hem 
esmentat. En l’estat actual dels estudis, però, 
no podem afirmar de forma categòrica la cro-
nologia dels diversos elements que formen el 
castell ni distingir o determinar quines parts 
podrien ser originals i quines reformades en 
època moderna.

Cal tenir molt present que la identificació de 
diferències constructives en aquests territoris és 
especialment difícil, ja que les tècniques i les pràc-
tiques ancestrals perduraven i, a més, hi havia 
un ús continuat i idèntic de la pedra local com a 
material essencial per a la construcció. En aquest 
sentit, esdevé especialment significatiu observar 
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que totes les estructures i els murs que formen la 
fortificacions són bastits amb el mateix tipus de 
pedra, amb una disposició idèntica o, en qual-
sevol cas, impossible de distingir segons criteris 
tipològics i molt menys cronològics. 

Per altra banda, la hipòtesi sobre la possible 
cronologia constructiva de la torre nord-est en 
època moderna podria venir avalada per la loca-
lització de les restes d’una estructura documen-
tada durant l’excavació a l’interior de la torre 
i que considerem anterior a la seva existència. 
Es tracta de les restes d’un mur, conservat molt 
residualment, sota el darrer nivell d’ús.

Aquesta estructura presenta proves d’haver 
estat tallada per la construcció del tram circu-

lar nord de la torre. També són clares les di-
ferències en la seva fàbrica constructiva, que 
conserva traces d’obra en opus spicatum, una 
forma no documentada en cap de les estruc-
tures del castell.

Malgrat el caràcter residual d’aquestes res-
tes, que, per la seva posició a l’extrem nord, 
no presenten continuïtat, les hem d’interpretar 
indubtablement com el vestigi d’una construc-
ció clarament anterior a l’existència de la torre 
semicircular i també als nivells de circulació 
que s’hi associen. En cap cas podem associar 
les restes d’aquesta estructura a algun element 
existent a l’interior de la torre ni coetani a 
aquesta (fig 6).

Figura	6. La torre  
nord-est. Al fons,  
les restes d’un mur  
de construcció anterior
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És, doncs, evident que es tracta d’unes res-
tes anteriors a la construcció de la torre que 
la documentació del segle xvi esmenta com a 
“torre nova”, una construcció que, en època 
moderna, degué substituir les estructures me-
dievals d’aquesta part del castell, de les quals 
no podem interpretar gairebé res, ja que se’n 
preservà únicament el petit tram de mur es-
mentat.

Aquest fet demostra l’existència de reformes 
importants, com a mínim en aquesta part del 
castell, i permet posar en dubte la cronologia 
medieval d’algunes parts de la fortificació.

L’àmbit 1

Tal com ja se sabia abans d’iniciar les actua-
cions arqueològiques, aquest àmbit es carac-
teritza per la presència de l’estructura, força 
ben conservada, d’un forn de pa. Els rebaixos 
efectuats durant la campanya del 2012 han per-

mès definir clarament el perímetre que ocu-
pava aquesta estança, l’alçada conservada dels 
murs i la cota on se situaven els darrers nivells 
de circulació.

L’excavació constata la funcionalitat d’aques-
ta estança, destinada a obrador per a l’elabo-
ració del pa. L’espai és ocupat en gran part per 
l’estructura del forn, de planta semicircular 
i perfectament adaptat al mur de tancament 
nord de l’estança i als trams de muralla est i 
sud, que delimiten l’estança per aquests cos-
tats. L’espai restant, entre el mur de tancament 
oest i l’estructura del forn, es devia utilitzar 
per elaborar la massa i per introduir el pa a 
l’interior del forn a través de l’obertura, encara 
conservada, existent a una alçada d’un metre 
respecte dels nivells de circulació.

Tot i que la documentació escrita no fa re-
ferència a l’existència d’aquest forn, les restes 
conservades corroborarien la funcionalitat 
d’aquesta estança (fig. 7).

Figura	7. Àmbit 1 amb l’estructura del forn de pa
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L’àmbit 2
Correspon a l’estança més gran documentada a 
l’interior del castell (exceptuant el pati central). 
Presenta una forma trapezoïdal i es comunica 
a través de dues portes –a l’oest i a l’est– amb 
el pati central i amb la torre nord-est. Per les 
seves característiques i dimensions, sembla 
que aquesta estança podria relacionar-se amb 
la cambra que en el document de l’any 1596 
descriuen com a situada a l’entorn del pati i 
“ahont dormen los soldats quan los altres fan 
guàrdia o sentinella”. La identificació d’aquesta 
estança amb el dormitori dels soldats pot rela-
cionar-se amb la cita de l’inventari esmentat, 
però també amb les característiques de l’espai 
que, comparat amb la resta, sembla el més ade-
quat per a aquest ús (fig. 8).

D’entrada, l’inventari la descriu com una 
cambra situada a l’entorn del pati, cosa que 
s’avé clarament amb la posició de l’àmbit 2. 

Per altra banda, cal tenir present que aquest 
àmbit esdevé l’estança més gran de les que 
formen l’espai interior del castell i és també la 
més regular quant a forma i, sobretot, quant 
a topografia. Malgrat no haver-se excavat el 
nivell d’ús, sembla força probable que el sòl 
de circulació tingui una certa regularitat, cosa 
que no succeeix en cap dels àmbits o els espais 
identificats a la meitat oest del castell, on s’ob-
serva un habitual i acusat pendent dels nivells 
de circulació, la qual cosa faria impensable i 
impracticable el seu ús com a dormitori. Òb-
viament, tampoc el pati central podria haver 
tingut aquesta funcionalitat, ja que devia ser 
un espai a l’aire lliure.

Finalment, tampoc podem considerar com a 
dormitori l’estança identificada com a àmbit 1, 
ja que, tal com hem vist, en aquest espai s’ubi-
cava l’estructura del forn de pa, un element que 
ocupa gran part de l’estança. La presència del 

Figura	8. Vista general de l’Àmbit 2
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forn no seria coherent, per qüestions òbvies, 
amb l’ús d’aquest àmbit com a dormitori tenint 
en compte, a més, que la seva presència reduïa 
notablement el nombre de persones que s’hi 
podien encabir.

Així, doncs, l’observació del conjunt interior 
del castell, al costat de les referències derivades 
de les fonts del 1560, ens permet interpretar 
que l’estança identificada com a àmbit 2 es de-
via fer servir com a dormitori dels soldats, un 
fet que, a més, es devia veure afavorit per la 
presència del forn de pa a l’habitació situada 
immediatament al sud, el qual, si estava en 
funcionament, devia permetre la transmissió 
d’una certa calor al dormitori, una escalfor 
especialment gratificant durant els hiverns de 
Tavascan.

  Conclusions

Després de les darreres campanyes efectuades 
al castell, és possible valorar de forma més cla-
ra la cronologia constructiva de les estructures 
conservades del castell de Tavascan. Si bé sa-
bem, per la documentació escrita, que el castell 
és una fortificació bastida entre els segles xiii 
i xiv, les dades obtingudes indicarien que a la 
meitat est s’haurien produït modificacions i 
reconstruccions importants, que van eliminar 
de forma gairebé total la fortificació medieval.

En aquest sentit, tant la forma de la torre 
nord-est, de planta semicircular, com la fàbri-
ca dels murs, la grandària de les estances i la 
seva distribució indiquen que en aquesta part 
s’haurien produït modificacions importants 
en el segle xvi. Aquesta interpretació estaria 
també recolzada per les descripcions escrites 
del segle xvi, en què s’esmenta l’important es-
tat de degradació d’algunes zones del castell i 
la necessitat de dur-hi a terme reparacions de 

certa consideració. No podem tampoc oblidar 
que l’edat moderna és una època de trasbalsos 
i conflictes importants a la zona, en els quals 
el castell de Tavascan es trobà plenament im-
mers.

Finalment, a través dels materials arqueolò-
gics exhumats podem corroborar que l’aban-
donament del castell es produí a mitjan segle 
xvii, moment al qual corresponen les restes ce-
ràmiques localitzades. Aquest abandonament 
coincidiria amb les informacions procedents 
de les fonts escrites, ja que en un document de 
l’any 1790 s’esmenta que el castell de Tavascan 
es trobava en ruïnes: “ha habido un castillo, ya 
oy derruído, y en su tiempo, según sus indicios 
de bastante fortificación, por esser de aquellos 
tiempos”.
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1 Introducció

El Penedès és un territori natural molt prolífic 
pel que fa a l’existència de jaciments arqueo-
lògics. La seva localització geogràfica i el seu 
context geomorfològic el fan apte per a l’esta-
bliment humà ja des de cronologies antigues. 
No obstant això, és a partir de l’holocè que el 
nombre de jaciments augmenta exponencial-
ment, tot i que només una petita part dels llocs 
disposen d’informació arqueoestratigràfica 
útil a dia d’avui (Mestres i Esteve, 2016).

Sense ànim de ser exhaustius en l’aspec-
te historiogràfic, les primeres dades sobre la 
prehistòria de l’Alt Penedès procedeixen de la 
Cova de Can Pasqual (Castellví de la Marca), 
on es documentaren restes d’un vas ceràmic 
cardial i d’altres restes, probablement de l’edat 
del bronze (Bosch Gimpera, 1923). Més tard es 
publiquen els treballs de l’Esquerda de les Ro-

ques del Pany (Torrelles de Foix), un jaciment 
amb una suposada seqüència que abraça tota la 
prehistòria recent. Els vestigis més importants 
es corresponen amb la fase del neolític cardial i 
amb l’horitzó del neolític final-calcolític (Gri-
vé, 1932). Als anys cinquanta del proppassat se-
gle es publica la primera notícia de la Cova del 
Bolet (Mediona). Els pocs materials disponibles 
en aquella publicació (Giró, 1947-48), junta-
ment amb les dades conegudes posteriorment 
(Baldellou, 1979 i excavació inèdita de l’Equip 
Guineu de l’any 1992), mostren una llarga se-
qüència, que s’iniciaria al començament de 
l’holocè amb un epipaleolític microlaminar 
i que continuaria amb diverses fases neolíti-
ques (cardial, postcardial Molinot, final) i de 
l’edat del bronze. Durant l’any 1974, i després 
entre els anys 1981 i 1984, es duen a terme les 
campanyes a les Guixeres de Vilobí (Sant Martí 
Sarroca) per part de Josep Mestres (el primer 

Primers resultats sobre la seqüència del neolític 
final al bronze final c. 3350-900 cal. aC a la Cova 
de la Guineu (Font-rubí, Alt Penedès, Barcelona)
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any en col·laboració amb V. Baldellou). Aquest 
jaciment a l’aire lliure presenta nivells ocupaci-
onals del neolític cardial, epicardial i postcar-
dial (Mestres, 1981-1982; Mestres, 1987). Poc 
després, J. Mestres excava al jaciment de l’Hort 
d’en Grimau (Castellví de la Marca). Es tracta 
d’un conjunt d’estructures negatives funeràries 
i també de sitja-fossa amb cronologies entre el 
neolític postcardial i l’edat del ferro (Mestres, 
1988). Després d’aquest moment, ja durant els 
anys noranta, es comencen a donar les prime-
res excavacions preventives a l’aire lliure, en 
jaciments inèdits en aquell moment com el Pou 
Nou (Olèrdola), el Pujolet de Moja (Olèrdola) 
(Mestres et al., 1997) i el Mas d’en Boixos (Pacs 
del Penedès) (Farré et al., 2002). Tots aquests 
són camps de sitges amb cronologies entre el 
neolític cardial i l’edat del ferro. Recentment 
s’han dut a terme excavacions preventives de 
gran magnitud que han deixat al descobert ja-
ciments nous de les mateixes característiques, 
com la Serreta, el Mas Pujó i Cinc Ponts (Es-
teve et al., 2012).

Si ens centrem en la Cova de la Guineu, les 
primeres notícies es coneixen l’any 1961, quan 
fou descoberta per Pere Giró (Equip Guineu, 
1995). Després d’aquest moment, el jaciment 
fou excavat sense cap control a les darreries 
de la dècada dels anys setanta del proppassat 
segle per part d’un grup d’aficionats (AECC 
de Mediona). Aquest grup d’afeccionats va ac-
tuar de manera molt important en els dipòsits 
de l’interior de la cova i va donar a conèixer 
un lot de materials molt significatius, que van 
poder ser estudiats per membres de l’Equip 
Guineu durant la dècada dels anys vuitanta. 
Aquests materials oferien una idea bàsica i ge-
neral sobre les ocupacions a la cavitat, des del 
neolític antic cardial fins al bronze final. Més 
tard, després d’uns anys d’oblit, Josep Mestres 
excava el jaciment l’any 1983. Hi realitza un 
sondeig de 4 m2 a l’interior de la cavitat, amb 
una seqüència que comprenia un nivell (I) amb 
enterraments col·lectius del III mil·lenni aC i 
intrusions posteriors, un altre (II) amb restes 
del neolític postcardial i cardial i un darrer a la 
base (III), amb restes lítiques epipaleolítiques. 
A partir del 1988, s’inicia el projecte de recerca 
actual sota la direcció de camp de nombrosos 

investigadors (M. Bergadà, R. Bartrolí, G. Ribé, 
X. Esteve, J. I. Morales i F. X. Oms) i la coordi-
nació de Josep Mestres i Artur Cebrià. Durant 
totes aquestes campanyes s’ha pogut establir 
una de les seqüències holocenes més completes 
de Catalunya.

2 El jaciment

La Cova de la Guineu es troba al municipi 
de Font-rubí (Alt Penedès, Barcelona), a 725 
m.s.n.m. al cim del puig de la Plana Pineda 
(Serralada Prelitoral), molt propera a l’estratè-
gica carrerada del coll de la Barraca i per sobre 
de la font de Llinars, l’únic punt d’aigua na-
tural proper a la cavitat. L’entorn geològic de 
la zona del coll de la Barraca és el clàssic de la 
formació juràssic-triàsic: gresos vermells del 
Keuper a la base, calcàries del Muschelkalk al 
tram mitjà i dolomies de gra fi a la part supe-
rior. En aquest context, la Cova de la Guineu 
(de fet, un avenc amb conca de recepció prò-
pia, que compleix la funció de dolina) és una 
obertura per dissolució de les esquerdes de la 
capa de calcàries del Muschelkalk. L’aspecte 
actual del jaciment és una cavitat d’uns 25 m2 
(d’ara endavant, Sector Cova), un espai amb 
una morfologia d’abric de fins a 35 m2 (d’ara 
endavant, Sector Exterior) i tota la dolina ex-
terna, d’uns de 110 m2 (d’ara endavant, Sector 
Ampliació).

3 Les intervencions 1988-1997  
al Sector Cova

Després de la campanya arqueològica de J. 
Mestres, l’objectiu inicial de l’equip del SERP 
era avaluar el grau d’afectació del jaciment des-
prés de les activitats dels furtius i la perma-
nència o no de nivells arqueològics in situ de 
manera extensa. Així, doncs, la tasca tenia un 
doble objectiu: per una banda, eliminar les zo-
nes de farciment remogut, i per altra, comple-
tar i millorar la seqüència del jaciment (Equip 
Guineu, 1995; Morales et al., 2013). 

En aquest sentit, es va continuar excavant la 
zona treballada l’any 1983 (quadres D-E/4-5) i es 
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va assolir aquí en extensió el final dels nivells 
neolítics i l’excavació del nivell III, epipaleolític, 
que a més fou datat (Equip Guineu, 1995), amb 
el resultat de 9850 ±80 BP. Tots els espais que en-
voltaven aquest sondeig van ser primer netejats 
de remenats dels furtius i després aprofundits 
en excavació. En els més propers al sondeig es 
van excavar els pocs relictes in situ de la capa 
sepulcral del III mil·lenni aC (nivell Ic interior) 
i per sota es va documentar, en un espai proper 
als 10 m2, l’existència de nivells d’estabulació de 
ramats (fumier). Aquests es podien relacionar, 
culturalment parlant, amb el neolític postcar-
dial Molinot i es corresponien amb els nivell 
IIa i IIb (fumier) (Bergadà et al., 2005). Se’n va 
obtenir un lot de quatre datacions sobre carbó 
en columna, amb resultats entre 5580 ±70 BP i 
5330 ±70 BP. Per sota, el nivell IIc conté restes de 
fumier postcardial al sostre i materials del neo-
lític cardial a la base. En la majoria dels quadres 
no s’ha aprofundit més enllà dels nivells IIa i IIb 
(fumier), per la qual cosa els nivells IIc (cardial) i 
III (epipaleolític) estan a l’espera de ser excavats 
en extensió.

Per altra banda, en tots els quadres més pro-
pers a les parets de la cova els estrats arqueo-
lògics es trobaven molt alterats, tant a causa 
del télescopage dels estrats com per l’acció dels 
animals cavadors. Per aquest motiu, no s’hi va 

treballar de manera gaire intensiva i s’ha anat 
abandonant progressivament.

4 Les intervencions 1992-2015 
al Sector Davant Cova i Sector 
Exterior

Davant l’alteració dels nivells de l’interior de 
la cova, es va decidir expandir l’excavació vers 
l’exterior, ja que aquest tram no es trobava al-
terat pel furtius. Això va permetre obtenir més 
i millors dades sobre la formació arqueoestra-
tigràfica.

El Sector Exterior es divideix en dos trams. 
El primer, a l’entorn de la visera de la cavitat 
(Sector Davant Cova), que es va excavar entre 
els anys 1992 i 1998, i el segon, a l’espai exte-
rior, amb morfologia d’abric, excavat des del 
1999 fins l’actualitat (Sector Exterior) (fig. 1).

A nivell macro, s’han documentat tres ni-
vells estratigràfics, que contenen fins a cinc 
episodis arqueològics diferenciats: el nivell I 
es correspon amb un mínim de tres episodis 
de caigudes de blocs i que, amb sengles hiatus 
entre aquests, es corresponen amb els nivells 
superficial, a i b, el nivell Ia i el nivell Ia(b). 
En general, l’aportació sedimentària no seria 
important (tret dels blocs) durant la forma-

Figura 1. Localització del jaciment
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ció d’aquest nivell i això ha format, en alguns 
punts, palimpsestos. Després d’un moment 
d’aportació detrítica més important, en el qual 
no s’han detectat amb prou feines elements ar-
queològics (nivell Ib), es dóna un altre episodi 
estratigràfic diferenciat, que comprèn el nivell 
Ic i els nivells del neolític antic i antic-mitjà 
(Id i Ie).

En aquests sectors, en les cronologies que 
tractem en aquest treball (de l’edat del bronze 
fins el neolític final), els nivells es veien clara-
ment adossats a un gran bloc caigut de visera. 
A hores d’ara, considerem que es va despren-
dre després de les ocupacions postcardials a 
la cova.

En el primer tram, els quadres E7, E8, F7 i 
F8 van proporcionar una potència estratigràfi-
ca d’uns 2,5 m. Després del nivell superficial, es 
va excavar el nivell Ia, que presentava al sostre 
els episodis medieval primer i ibèric segon i a 
la base (separada per una franja de blocs) una 
ocupació de les darreries de l’edat del bronze. 

Ben delimitat, per sota d’aquest, el nivell Ia(b) 
presenta una conjunt de materials del bronze 
mitjà-recent. Després de l’episodi estèril Ib, el 
nivell Ic ja presenta característiques similars 
al dipòsit funerari de l’interior de la cova, del 
neolític final-calcolític. En aquest cas, la co-
loració i la textura del nivell estratigràfic són 
progressivament comunes a les dels nivells del 
neolític antic i antic-mitjà, amb més aportació 
sedimentària i menys importància de les cai-
gudes de blocs en la formació i la composició 
dels nivells. Cap a l’est de la cavitat (quadres 
B-C-D/7-8), la presència d’un graó, una possi-
ble estructura negativa del bronze recent-final 
i nombrosos caus van dificultar la tasca de res-
seguir aquesta seqüència en aquella direcció.

Al Sector Exterior s’hi va començar a inter-
venir l’any 1999 (quadres C-G/10-13), amb una 
aturada de cinc anys, durant la qual es va in-
tervenir al Sector Ampliació (2005-2010). Des 
de l’any 2011 s’hi intervé de manera exclusi-
va. Es tracta d’un tram ampli amb morfologia 

Figura 2. Estratigrafia de la secció C-G a la línia 11 amb el material significatiu situat.  
Les mostres datades d’Ia (base) i d’Ic es van escollir d’aquesta secció
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d’abric, protegit de les inclemències del temps 
per una paret de la cova i pel gran bloc després 
de la visera. No ha estat afectat per remocions 
clandestines i la presència de caus és menor 
que en altres parts del jaciment.

La seva seqüència és similar a la detectada 
al Sector Davant Cova, en un espai que asso-
leix pràcticament els 15 m2 d’extensió. Fins 
ara s’han pogut excavar totalment els nivells 
superficial, Ia, Ia(b), Ib i pràcticament tot l’Ic. 
En la darrera campanya d’excavacions (2015) 
es va arribar en dos quadres al sostre del nivell 
Id, de cronologia postcardial. 

Els nivells excavats fins ara són detrítics i 
argilosos (amb un component de sorres molt 
baix). El volum dels blocs sembla anar decrei-
xent a mesura que s’aprofundeix en la seqüèn-
cia. Destaquem que en els nivells Ia i Ia(b) 
els blocs són de decimètrics a quasi mètrics. 
Aquestes mesures canvien substancialment ja 
a la base del nivell Ia(b) i als nivells Ib i Ic, 
amb clasts centimètrics predominants i escas-
sos blocs. Culturalment, el nivell Ia té una clara 
continuïtat amb el sector Davant Cova, amb 
una cronologia del bronze final; el nivell Ia(b) 
no es trobaria representat en aquest sector. El 
nivell Ib, abans pràcticament estèril, representa 
aquí un episodi entre el calcolític i el bronze 
inicial. El nivell Ic, igual que a Davant Cova i 
a l’interior de la cavitat, es correspon amb una 
utilització del neolític final.

La matriu sedimentària també va variant a 
mesura que es canvia de nivell. Els estrats su-
periors tenen una coloració més fosca, amb un 
component orgànic prou important, de textu-
ra plàstica. En canvi, els nivells inferiors tenen 
una coloració rogenca (fruit de la lixiviació) i 
un component més sorrenc.

4.1. Les estructures

Tot i la dificultat de reconèixer arqueològica-
ment les estructures negatives en estrats com 
els del Sector Exterior, hem pogut detectar 
alguns elements que definirem a continuació. 

Del contacte entre el nivell superficial i el 
nivell Ia es va documentar una estructura de 
caracterització difícil. Sobre una plataforma de 

blocs col·locats de manera plana es van recupe-
rar les restes d’un ovicaprí (gairebé) complet en 
posició anatòmica, relativament alterat per fenò-
mens postdeposicionals i per un cau. La cultura 
material associada té una cronologia ibèrica. El 
fet que, a més, aquesta estructura estigués situ-
ada sota l’únic degotall actiu de la cova li confe-
reix, probablement, un significat cultual.

Del nivell Ia tenim una estructura de com-
bustió relativament plana amb limitació de 
blocs a cavall dels quadres F7 i F8 (fig. 3 in-
ferior). Es trobava al tram superior del nivell 
i a poca distància s’hi va coordenar material 
ceràmic ibèric. No obstant això, la cultura ma-
terial directament associada ja és de l’edat del 
bronze. L’estructura mesurava uns 65 cm de 
llarg per 55 cm d’amplada. A l’interior del fo-
gar es recuperaren restes faunístiques, algunes 
de les quals cremades i/o calcinades.

En aquest mateix nivell, al quadre E9 i als 
sectors propers s’ha determinat l’existència 
d’una possible fossa de grans dimensions, amb 
una profunditat de més de 100 cm i que conte-
nia nombrosos materials del bronze final i una 
gran quantitat de biomaterials.

Al nivell Ia(b) s’hi ha documentat una se-
gona estructura de combustió, a cavall dels 
quadres G11 i F11 (fig. 3 superior). També 
era plana i estava limitada per blocs (alguns 
termoalterats) només per la seva banda nord. 
Bona part de l’estructura es trobava rentada. 
Al voltant de l’estructura s’hi van recuperar 
poques restes materials, però, en canvi, estava 
rodejada de costelles de bòvid. Aquest fogar 
estava assentat i amortitzava un forat de pal de 
14 cm de diàmetre per 9 cm de profunditat. En 
el mateix nivell Ia(b) s’han pogut excavar altres 
(3) estructures negatives de petites dimensions, 
que determinem a hores d’ara com a forats de 
pal. Per últim, al racó sud del jaciment (qua-
dre F12) s’ha excavat recentment una possible 
estructura negativa de mida gran, amb més de 
100 cm de diàmetre màxim i una potència en-
cara indeterminada. A l’interior d’aquesta es-
tructura, molt rica en material arqueològic, es 
va recuperar també l’extrem d’una extremitat 
de Canis sp. en posició anatòmica estricta. A 
hores d’ara no podem estar segurs de si és un 
acte accidental o potser cultual.
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4.2. La inhumació primària a C-11

Durant la campanya del 2013 es va documen-
tar una inhumació primària al quadre C11 del 
Sector Exterior (fig. 4), en una petita fornícula 
de la paret est d’aquest tram del jaciment. Se-
gons la datació radiocarbònica i la correlació 
estratigràfica (nivell Ic), l’individu va ser inhu-
mat durant l’inici del neolític final.

Es tracta d’un individu infantil de 3-4 anys 
segons la dentició i les mesures de l’ili i l’hú-
mer (Crétot, 1978; Rissech et al., 2013). El sexe 

no s’ha pogut determinar a causa de la manca 
de trets dimòrfics en individus infantils abans 
del brot puberal.

L’índex de preservació total de l’indivi-
du segons Alesan i altres (1990) és del 59,1% 
tenint en compte totes les regions anatòmi-
ques. En total, és un índex de preservació 
baix, en què apareixen millor representades 
les extremitats superiors i inferiors i com a 
menys representades, les cintures escapular 
i pelviana.

Pel que fa al ritual funerari, sembla que 
l’individu va ser dipositat de manera aïllada 
recolzat a la paret est del Sector Exterior de la 
cova (fig. 1). Probablement, l’individu anava 
embolcallat amb algun tipus de teixit, que va 
fer que durant la descomposició del cos tots 
els ossos quedessin superposats; en primer 
lloc, parts de l’esquelet axial, com costelles 
i vèrtebres; a continuació, les extremitats su-
periors, i per últim, la cintura pelviana i les 
extremitats inferiors (1-d). Es van detectar 
alguns desplaçament d’ossos no només fruit 
de l’acció gravitacional, i també algunes frac-
tures post mortem, factors que ens indiquen 
que la inhumació va patir certs moviments, 
els quals, ara per ara, no es poden justificar 
completament.

Un dels elements més problemàtics a l’hora 
de determinar el tipus d’inhumació i les seves 
característiques és la presència de certs mate-
rials que podrien ser considerats com a aixovar 
i que es trobaven al seu voltant, però no cla-
rament relacionats. Entre aquests destaca un 

Figura 3. Estructures de combustió del Sector 
Exterior i Sector Davant Cova

Figura 4. Inhumació primària infantil a C-11
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conjunt de cinc denes lobulades i quatre denes 
de barrilet sobre calcita. 

L’escassetat d’inhumacions primàries en 
cova (infantils o adultes) durant aquesta fase 
i, per tant, la impossibilitat d’establir la relació 
directa entre inhumat i aixovar en la majoria 
de coves sepulcrals, no ens permet ara per ara 
establir una relació clara entre la inhumació i 
els elements esmentats.

5 Els horitzons culturals  
i les datacions disponibles

Atesa l’escassa diferenciació dels nivells a causa 
de l’homogeneïtat en la matriu i la presència 
de grans blocs, la reconstrucció estratigràfica 
del sector no sempre ha estat fàcil. Per això 
s’ha procedit a una tasca extensa i laboriosa 
de reconstrucció de l’estratigrafia a partir de la 
projecció dels nivells. Només quan s’ha pogut 
determinar que una mostra era considerada 
fiable, dins una estructura o en nivell dispers, 
ha estat enviada a datar. 

Del Sector Exterior i el Sector Davant Cova 
hem obtingut dotze datacions, de les quals 
onze AMS i una convencional. Malgrat això, 
aquesta darrera (Gif-10027) pot ser considera-
da de la mateixa naturalesa perquè es va em-
prar un únic tronc cremat. S’han realitzat un 
total de quatre datacions per al nivell Ia, una 
per als nivells Ia (base) i Ib i dues per al nivell 
Ic, que omplen tot el lapse cronocultural ex-
cavat fins ara al Sector Exterior, des del bron-

ze final fins el neolític final. Els nivells i les 
datacions del neolític postcardial i el neolític 
cardial (Sector Davant Cova) es presentaran 
en altres treballs.

Els percentatges de 13C/12C ratio es poden 
considerar com a òptims, tant pels carbons 
(entre c. 24-260/00) com per les restes òssies 
(entre 16-200/00). Els resultats, ben ajustats a 
la cultura material disponible, s’analitzaran a 
continuació.

Les ocupacions del bronze recent-final (ni-
vell Ia) se situen entre c. 1350-1000 cal. aC, 
encara que la datació Gif-10027, a causa de la 
seva àmplia variació estàndard, allarga aquesta 
densitat fins a c. 850 cal. aC. La cultura mate-
rial d’aquesta fase està formada per un conjunt 
ceràmic no gaire ampli, amb vores bisellades, 
nombrosos efectius d’un gran vas amb aca-
nalats i alguns efectius de cordons impresos 
combinats amb coll en angle.

A la base del nivell Ia(b) hi ha un petita 
concentració de materials, que es podrien as-
sociar al bronze mitjà, entre els quals destaca 
un exemplar d’apèndix de botó, perfils en S, 
vores impreses, etc. Aquest episodi està repre-
sentat únicament per la datació OxA-29339 
i es localitzaria c. 1620-1500 cal. aC. Tot i 
aquesta datació, cal remarcar la manca quasi 
absoluta d’elements típics, com les ceràmi-
ques amb acabats engrutats i les decoracions 
de cordons impresos.

El nivell Ib té una datació entre c. 2200-1950 
cal. aC, procedent d’una estructura negativa 
tocant a la paret sud del jaciment. El material 

Taula 1. Datacions del Sector Exterior i el Sector Davant Cova de l’edat del bronze i el neolític final  
de la Cova de la Guineu. Calibratge amb el programa OxCal 4.2.4 (Bronk Ramsey, 2009) i la corba IntCal’13 
(Reimer et al., 2013)

Nivell Mostra Referència D13C Data BP SD Cal. aC 2σ

Ia Carbó no determinat Gif-10027 23.84 2830 80 1212-827

Ia Carbó Quercus sp. perennifoli OxA-23640 26.02 2941 26 1225-1050

Ia Molar Ovis aries Beta-414541 18.8 2950 30 1260-1051

Ia Carbó no determinat OxA-23642 26.04 3030 26 1392-1210

Ia (base) Carbó Quercus sp. OxA-29339 24.28 3289 26 1623-1506

Ib Metàpode Canis sp. Beta-414542 19.5 3690 30 2196-1977

Ic exterior Carbó Quercus sp. perennifoli OxA-23641 24.72 4156 28 2878-2632



Oms, F. X; Mestres, J.; Cebrià, A.; Morales, J. I.; Mendiela, S.; Pedro, M. • La Cova de la Guineu 261

Figura 5. Representació gaussiana de les datacions radiocarbòniques de la Cova de la Guineu. OxCal v.4.2 
(Bronk Ramsey, 2009) i corba IntCal’13 (Reimer et al., 2013). En groc, les datacions del nivell Ia (bronze final); 
en blau, les del nivell Ia (base) (bronze mitjà); en vermell, les del nivell Ib (calcolític-bronze inicial), i en verd, 
les del nivell Ic (neolític final)

Figura 6. Denes lobulades i de calcita del nivell Ic i puntes de sageta amb aletes i peduncle del nivell Ib
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associat a aquest nivell és un conjunt de va-
sos campaniformes amb decoracions a base 
de triangles incisos, amb algun vas de mida 
molt gran. Aquestes característiques i la data-
ció disponible certifiquen la seva pertinença al 
tipus regional Salomó. No obstant això, més 
important que aquest conjunt és la documen-
tació d’un ampli grup de vasos d’acompanya-
ment (per sobre d’un centenar). També hem 

recuperat un lot de quatre puntes amb aletes i 
peduncle, així com dos botons amb perforació 
en V i un punxó de coure.

Del nivell Ic tenim dues datacions. La pri-
mera es va realitzar sobre un carbó del Sector 
Davant Cova. L’objectiu era obtenir una data-
ció sobre resta no humana del nivell exterior 
equivalent a la zona d’enterraments col·lectius 
(dins la cova). Va proporcionar una datació en-

Figura 7. Selecció del repertori ceràmic de la Cova de la Guineu
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tre 2900-2650 cal. aC. La segona datació es va 
obtenir d’una resta humana de la inhumació in-
dividual infantil del quadre C-11, ja esmentada 
anteriorment. La datació resultant, netament 
anterior a l’anterior, és de 3350-3100 cal. aC. 
El conjunt ceràmic d’aquest nivell no és gaire, 
significatiu ja que no s’han documentat en cap 
cas els elements característics verazians (doble 
mugró superposat, cordons llisos, pastilles repu-
jades, etc.). No obstant això, hem recuperat un 
notable conjunt ceràmic a base de bols llisos de 
mides diferents, dos vasos amb carena molt bai-
xa de tipus cubilet i efectius esfèrics amb corona 
de mugrons. Una altre element destacat d’aquest 
nivell és la presència de les denes d’os lobulades 
paral·leles i també de les denes de calcita. Bona 
part d’aquest conjunt, a més, es va recuperar a 
redós de la inhumació infantil. No obstant això, 
l’alteració del conjunt no ha permès determinar 
que es tracti d’aixovar.

A causa d’irregularitats a la corba de calibrat-
ge (wiggle-matches a Reimer et al., 2013), l’ho-
mogeneïtat aparent de les datacions en format 
BP del nivell Ia no es veu reflectida en el test T 
i el Chi-2. Per aquest motiu, hem de considerar, 
de manera provisional, que representen tres mo-
ments diferents d’utilització. Les datacions dels 
nivells Ia (base) i Ib no es poden comparar amb 
cap altra, ja que actualment només en disposem 
d’una. Per últim, les datacions del nivell Ic són 
homogènies per caracteritzar un horitzó del 
neolític final-calcolític, però mostren amb cla-
redat dos moments ben diferenciats, un de més 
antic i clarament associat a les representacions 
més antigues del neolític final verazià (Martín 
i Mestres, 2002) i un altre, de més recent, que 
mostra un episodi més avançat i ple de l’horitzó 
neolític final-calcolític.

6 Conclusions

Durant les darreres deu campanyes, a la Cova 
de la Guineu hem pogut detectar una seqüèn-
cia encara mal coneguda a Catalunya, com és 
el pas del neolític final fins al bronze final, en 
què destaca un nivell calcolític gairebé inèdit 
a casa nostra o, en tot cas, molt poc publicat.

Si fem un repàs territorial de les cronolo-
gies esmentades en aquest treball, els usos de 
les coves com a indrets funeraris en el neolític 
final són molt comuns arreu del territori. Els 
darrers exemples publicats són els de la Cova 
de l’Avi (Daura et al., 2015) o la Cova del Pantà 
de Foix (Cebrià et al., 2013), entre molts altres. 
En tot cas, és destacable que a la Guineu s’hagi 
excavat una inhumació primària infantil fora 
de l’àmbit d’inhumació prioritari, el paradol-
men del Sector Cova (Pedro, 2016; Oms et al., 
2016). D’aquest moment en destaca sobretot la 
presència del lot de denes lobulades, només do-
cumentat abans a la Cova Colomera CE9 (Oms 
et al., 2010) i, fora de context, a l’Avi. A escala 
territorial, el neolític final es troba ben repre-
sentat al Penedès, tant en coves com a l’aire 
lliure. És aquest darrer el que ha proporcionat 
dades més recents, a jaciments com la Serreta 
i Cinc Ponts (Esteve et al., 2012).

A continuació, tal com s’ha dit, els nivells 
calcolítics són mal coneguts a Catalunya. Un 
dels conjunts publicats darrerament és el del 
Bosc del Quer (de Castro i Carlús, 2014), així 
com el de l’Institut de Manlleu (Boquer et al., 
1995), ambdós establiments a l’aire lliure a la 
comarca d’Osona. En el cas de la Guineu, les 
dades preliminars indiquen que es tractaria 
d’algun tipus d’establiment puntual, amb prop 
de dos-cents vasos i nombroses restes faunísti-
ques i d’altres biomaterials. Cal recordar que, 
uns pocs segles o anys abans, l’espai immediat 
del Sector Cova fou emprat per inhumar-hi una 
cinquantena d’individus. A hores d’ara, doncs, 
ens és difícil caracteritzar la naturalesa d’aquest 
establiment. Si ens centrem estrictament en el 
material campaniforme tardà, al Penedès és 
molt més comú en cova que no pas a l’aire lliure. 
Entre els primers destaquen el cas de l’Esquerda 
de les Roques del Pany (Grivé, 1932) i el de la 
cova de la Font del Molinot (Baldellou i Mestres, 
1977), i entre els segons, Cinc Ponts (Esteve et 
al., 2012) i Olèrdola (Mestres, 2008). El bronze 
inicial té una presència més important a la regió 
i també més equilibrada en tots els biòtops, tot 
i que amb un pes més rellevant als jaciments de 
la plana, com ara el Camp Cinzano (Amorós, 
2008), el Mas d’en Boixos (Bouso et al., 2004), 
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el Pou Nou i els Cirerers, entre altres (Mestres 
i Esteve, 2016). En canvi, el bronze final repre-
senta un canvi de dinàmica destacable. La plana 
penedesenca sembla desocupar-se en gran ma-
nera (Mestres i Esteve, 2016) i les poques traces 
d’aquest període es localitzen en cavitats com 
ara la Cova de la Guineu.

D’aquesta manera, la seqüència de la Guineu 
esdevé una referència pel que fa al desenvolu-
pament arqueoestratigràfic i el volum de mate-
rials. En els propers anys s’extraurà el gran bloc 
desprès de la visera i es continuaran excavant 
en extensió els nivells del neolític postcardial 
i del neolític cardial que encara resten per tre-
ballar als sectors Davant Cova i Exterior. Això, 
combinat amb el nombre ingent de dades que 
ha proporcionat la plana penedesenca i que, 
en bona part, resten inèdites i estan en procés 
d’anàlisi, fan del Penedès una de les àrees amb 
més potencial de l’arqueologia catalana.
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1 El projecte de recuperació 
patrimonial del Molí d’Espígol

La ciutat ibèrica del Molí d’Espígol es troba al lí -
mit nord de la plana d’Urgell, al terme munici pal 
de Tornabous (Urgell), aproximadament a uns 
1.700 m al nord-est del seu nucli urbà (fig. 1).1 

Actualment és el jaciment ibèric més extens 
i important de les comarques occidentals cata-
lanes i és un punt de referència obligat per a la 
recerca científica protohistòrica del nostre país. 
A més, disposa de la màxima protecció legal en 
l’àmbit patrimonial, ja que està catalogat com 
a Bé Cultural d’Interès Nacional des del 2009,2 
i té un llarg recorregut en l’àmbit de la recerca 
científica gràcies a les actuacions efectuades 
des de principis dels anys setanta (fig. 2).3 

La importància del Molí rau en sis elements: 
la seva àmplia cronologia, unes dimensions 
que depassen el patró de l’àrea ilergeta, un ur-
banisme ortogonal amb carrers amples i edifi-
cis “singulars”, l’existència d’un espai suburbà 
ben definit, la monumentalitat i la profunditat 
dels seus sistemes defensius i, finalment, l’ex-
cepcional estat de conservació de les seves es-
tructures.

Pel que fa a la seva cronologia, es tracta d’un 
assentament de llarga durada, ja que es fun-
da a la primera edat del ferro, s’expandeix i es 
consolida durant tota l’època ibèrica i s’aban-
dona cap al 200 a. de la n. e. –amb una breu 
reocupació un segle més tard. En segon lloc, 
les dimensions del jaciment (aproximadament 
5 ha) el fan ser, de llarg, l’assentament conegut 

Darreres intervencions al Molí d’Espígol 
(Tornabous, Urgell). El projecte de l’1% cultural: 
l’excavació arqueològica i els treballs  
de consolidació i restauració del jaciment
Òscar Escala Abad,* Andreu Moya i Garra,* Gemma Piqué Palacín,**  
Jordi Principal,*** Enric Tartera Bieto* i Ares Vidal Aixalà*

    * Iltirta Arqueologia SL, iltirtarqueologia@gmail.com, escalabad@gmail.com, andreumoya@gmail.com,  
etartera@gmail.com, aresvidal@gmail.com

  ** Restauradora-conservadora de béns culturals, arquitrau@gmail.com
 *** Museu d’Arqueologia de Catalunya, jprincipal@gencat.cat
 1. Les seves coordenades són UTM31N/ETRS89 E 339617, N 4619235.
 2. Acord GOV/18/2009, de 10 de febrer (DOGC núm. 5323, 20.02.2009, 13773-13777).
 3. Les primeres intervencions arqueològiques al Molí les va realitzar Mn. Antoni Llorens a principis dels anys setanta 

i foren continuades per les actuacions del professor Joan Maluquer de Motes entre el 1975 i el 1984 i les de Miquel 
Cura entre el 1987 i el 1994. Finalment, les intervencions foren represes entre el 2006 i el 2008 pel Museu d’Arque-
ologia de Catalunya sota la direcció de Jordi Principal.

mailto:iltirtarqueologia@gmail.com
mailto:arquitrau@gmail.com
mailto:jprincipal@gencat.cat
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més extens dins d’aquest horitzó cronològic a 
la plana occidental catalana i, per tant, esdevé 
la primera ciutat coneguda a l’àrea ilergeta. 
Quant a la seva extensió i la seva longevitat són 
factors decisius a l’hora d’entendre l’organit-
zació de l’assentament, caracteritzada per un 
urbanisme complex en desenvolupament cons-
tant que conviu amb el procés paral·lel de crei-
xement i canvi dels perímetres i els sistemes 
defensius de l’establiment (fig. 3). Alhora, tot el 

conjunt s’alimenta també d’importants espais 
suburbans –barri artesanal i camp de sitges– 
que s’estenen al voltant de l’assentament. Per 
últim, l’estat del conjunt és excepcional, si bé 
de manera desigual segons la zona i l’època, i 
esdevenen les restes de major potència i més 
ben conservades en el seu conjunt a les terres 
de Lleida. Malauradament, una manca crònica 
d’inversió en el jaciment va portar a la degra-
dació i ocultació graduals d’aquest important 
conjunt monumental.

L’any 2010, per tal de revertir aquesta situ-
ació, es va elaborar el projecte “El Molí d’Es-
pígol (Tornabous, Lleida). Capital de la Ibèria 
ilergeta” (Julià et al., 2010). Aquest document 
es dividia en dos vessants. D’una banda, un 
primer apartat destinat a un programa cientí-
fic centrat especialment a aprofundir en la se-
qüència cronològica del jaciment, amb èmfasi 
específic en les fases fundacionals, les quals, 
donada la potència de les restes conservades, 
eren les més mal caracteritzades del jaciment.

D’altra banda, el segon apartat del projecte 
estava destinat al programa de consolidació 
i restauració per a la recuperació patrimoni-
al, centrat en tres grans línies d’intervenció 

Figura 1. Localització del jaciment del Molí d’Espígol (Tornabous, Urgell)
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fonamental per garantir la conservació del 
monument: el sanejament i la consolidació 
d’estructures per aturar-ne la degradació, la 
implantació d’un sistema de drenatges per eva-
cuar les aigües de l’interior i evitar-ne l’acció 
nociva sobre les restes, la restitució d’estructu-
res i nivells corresponents al segle iii a. de la n. 
e. i com l’eliminació de diverses restauracions 
antigues que afectaven la comprensió del ja-
ciment.

Finalment, no fou fins a l’any 2013 que 
aquest projecte va ser dotat econòmicament 
en el marc de l’1% cultural i amb el finança-
ment del Ministeri de Foment, la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Lleida. La pro-
moció del projecte estigué a càrrec de l’Ajun-
tament de Tornabous, l’empresa constructora 
que l’executà fou ha estat l’UTE Molí d’Espígol 
i la direcció tècnica de l’obra estigué en mans 
de l’Enginyeria Inalba SL. La coordinació del 
projecte ha recaigut en Jordi Principal (Mu-
seu d’Arqueologia de Catalunya), els treballs 
de restauració i consolidació foren dirigits per 
la restauradora i conservadora Gemma Piqué 
i els treballs arqueològics foren realitzats per 
l’equip d’Iltirta Arqueologia SL.4 

2 La fortalesa del Molí d’Espígol 
durant la primera edat del ferro: 
novetats de la recerca

L’existència de materials ceràmics de tradició 
preibèrica en el registre arqueològic del Molí era 
una notícia coneguda d’antic (Maluquer et al., 
1971, 24; Boleda, 1976, 17; Saula, Boleda, 1994, 
23). Aquestes restes corresponien a ceràmiques 
decorades amb acanalats, algunes de les quals 
havien estat recollides arran de l’arrasament 

Figura 2. Vista general del Molí d’Espígol de l’any 1994 i vista aèria de l’any 2006
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Figura 3. Planta general del Molí d’Espígol (2014)

4. L’equip d’Iltirta Arqueologia que participà en la intervenció arqueològica al Molí estigué format per Mario Aguilar, 
Alba Castellano, Òscar Escala, Andreu Moya, Marta Mulet, Enric Tartera i Ares Vidal.
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d’una part del jaciment a mitjan segle xx, poc 
després d’haver-se descobert, mentre que altres 
havien aparegut en el transcurs de les inter-
vencions arqueològiques realitzades i s’havien 
interpretat com productes d’una tradició fossi-
litzada que mantenia certa presència en època 
ibèrica (Cura, 2006, 49). Tanmateix, el professor 
Maluquer (1982, 273; 1986, 10) ja havia conside-
rat aquests materials com un indici de l’origen 
de l’establiment en el segle viii a. de la n. e.

No va ser fins a l’actuació realitzada l’any 
2006 que es va identificar la primera estruc-
tura associada a l’ocupació de la primera edat 
del ferro (Principal, 2006-2007). Amb tot, les 
restes no permetien una lectura urbanística de 
l’establiment. Posteriorment, els resultats dels 
sondejos realitzats els anys 2007 i 2008 dugue-
ren a reinterpretar la “muralla 2” de M. Cura 
(2006, 50 i 71-72) com les restes d’una fortifi-
cació de la primera edat del ferro (Principal 

Figura 4. Àrea d’intervenció del projecte científic situada al quadrant nord-est del Molí d’Espígol i indicació 
del sondeig realitzat a l’hàbitat
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et al., 2007, 15-16; 2010, 13-25).5 En definitiva, 
l’origen del Molí s’establia en un hàbitat forti-
ficat que, amb la seva originalitat constructiva 
pròpia (tècnica, materials...), presentava certes 
reminiscències arquitectòniques amb la forta-
lesa dels Vilars d’Arbeca.

Constatada, doncs, l’existència d’una fase 
preibèrica al Molí, l’actuació de l’any 2013 tin-
guè com a un dels objectius principals aprofun-
dir en la seva caracterització, per la qual cosa 
es donà continuïtat a les restes conegudes de la 
muralla de la primera edat del ferro i esrealit-
zà un sondeig a l’interior de la fortalesa (fig. 4). 
Així, els treballs arqueològics se centraren bà-
sicament en tres aspectes: el sistema defensiu, 
l’espai extramurs i l’hàbitat.

2.1. El sistema defensiu de la primera 
edat del ferro

En el moment d’iniciar la intervenció, el Molí 
preibèric es definia com un assentament forti-
ficat amb un sistema defensiu integrat per una 
muralla torrejada i un possible fossat (Princi-
pal et al., 2007, 15-16; 2010, 13-25).

De la muralla, se’n coneixien uns 28 m line-
als i s’havien identificat les restes o els indicis 
d’almenys tres torres –d’est a oest T-3, T-1 i 
T-2.6 D’aquest tram de muralla, se n’observa-
ven almenys uns 16 m en planta, mentre que 
la resta –uns 12 m– s’estimava a partir d’una 
trinxera d’espoliació que s’estenia aproxima-
dament entre les torres T-1 i T-3.

La darrera lectura de la seqüència construc-
tiva d’aquesta muralla superava la proposada 
per M. Cura (2006, 71-72). Inicialment, la mu-

ralla es trobava definida per un primer llenç 
d’uns 2 m d’amplada, sobre el qual es recolza-
ven les torres. Posteriorment, es bastirien unes 
cortines a mode de folre d’uns 2 m d’ampla-
da, que revestien el primer mur i s’entregaven 
contra els braços de les torres. Així, la muralla 
assolia una amplada global d’uns 4 m. Tant les 
torres com els diferents paraments de la mu-
ralla compartien les mateixes característiques 
arquitectòniques, que es concretaven, prin-
cipalment, en l’ús de blocs de pedra calcària 
lligats amb fang, en una tècnica constructiva 
amb un aparell irregular que combinava mò-
duls de llarg i de través i uns paraments exte-
riors marcadament atalussats.

Pel que fa al fossat, les proves arqueolò-
giques que en suggerien l’existència es con-
cretaven en les restes d’un mur localitzat el 
2008, que reproduïa el recorregut de la mura-
lla preibèrica. Aquesta estructura equidistava 
entre 4,5 i 5 m del parament més exterior de 
la muralla i uns 2 m del frontal de la torre 
T-1. Es tractava d’un mur de pedra calcària, 
de traçat curvilini i factura tosca i irregular, 
que tenia una amplada compresa entre 0,7 i 1 
m i del qual s’havien documentat uns 10 m. 
El mur tendia a convergir amb la muralla de 
l’ibèric antic (MUR-2), que es bastia puntu-
alment sobre les seves restes. La lectura més 
atrevida d’aquesta estructura la interpretà 
com l’escarpa del possible fossat preibèric; 
per contra, la més prudent es limità a llegir-la 
com un mur d’escarpa al peu de la fortificació 
de la primera edat del ferro.

La caracterització de la fortificació preibèri-
ca responia, doncs, a la reinterpretació d’unes 
construccions posades al descobert en inter-

5. Després de les actuacions dels anys 2007 i 2008, la identificació de les muralles definida per M. Cura va modificar-se 
i la numeració va establir-se en ordre cronològic. Ja es recull així en alguns treballs (Principal et al., 2007; Sala et al., 
2013) però, contràriament, encara no es reflecteix en l’article monogràfic d’aquestes actuacions (Principal et al., 2010), 
cosa que pot dur a equívocs. En qualsevol cas, en aquest text l’antiga “muralla 2” de M. Cura correspon a l’actual 
muralla MUR-1 (primera edat del ferro) i la “muralla 1” a la muralla MUR-2 (ibèric antic), mentre que la “muralla 
3” roman com a muralla MUR-3.

6. No hem afegit a aquest recompte el tram d’uns 19 m comprès entre la possible T-2 i unes restes incertes situades al 
carrer 5, que M. Cura (2006, 50) associà a aquest recinte emmurallat. Si es tenen en compte, el perímetre identificat 
de la muralla s’elevaria fins els 47 m lineals. Si bé aquesta hipòtesi sembla ser la més plausible, preferim mostrar 
cautela.
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vencions antigues i a les dades dels darrers son-
dejos realitzats el 2007 i el 2008. Malgrat que el 
sondeig de 2008 va assolir el nivell fundacional 
del folre de la muralla, en cap cas s’havia afron-
tat la intervenció directa sobre les estructures 
mateixes. Per tant, la descripció d’aquestes edi-
ficacions es fonamentava en una lectura de la 
seqüència constructiva en horitzontal a partir 
de la seva avaluació visual superficial.

L’actuació del 2013 va permetre aprofundir 
en el coneixement de la fortificació primigènia 
del Molí. Més enllà de resseguir el perímetre 
del primer recinte emmurallat, ampliar-lo i do-
nar-li continuïtat, la intervenció s’endinsà en la 
descripció arquitectònica del nou tram de mu-
ralla descobert, cosa que ha permès plantejar 
una proposta d’evolució diacrònica. D’aquesta 

manera, s’han precisat, completat i/o modificat 
els esbossos i les interpretacions que se n’havi-
en fet fins al moment.

Les novetats més rellevants sobre els ele-
ments que componen el sistema defensiu de la 
fortificació preibèrica se sintetitzen en:

1. El perímetre conegut de muralla preibè-
rica assoleix els 47 m lineals continus i una am-
plada mitjana d’uns 4,5 m (fig. 5).7 La muralla 
torrejada delimita un recinte de traçat curvili-
ni, que formaria part del quadrant nord-orien-
tal d’una fortalesa amb una planta de tendència 
oval o arrodonida. L’estat de conservació de les 
restes és irregular i està determinat per l’afecta-
ció de les trinxeres d’espoli de les pedres de la 
muralla, datades de forma preliminar durant 
el segle iii a. de la n. e.

Figura 5. Vista general del recinte fortificat original de la primera edat del ferro (MUR-1)  
i de la muralla bastida durant l’ibèric antic (MUR-2)

7. Tenint en compte la nota anterior, el perímetre estimat de les restes del recinte emmurallat podria assolir els 94 m 
lineals.
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2. El nombre de torres identificades, que es 
disposen radialment i equidisten entre 8 i 9 m 
(figs. 4 i 5), s’eleva de tres a quatre. Més enllà de 
la torre T-18 i la més que probable torre T-29 –en 
què no s’ha actuat–, la intervenció completà la 
delimitació de la torre T-3 i posà al descobert 
una nova torre, la T-4. La torre T-3 correspon 
a una construcció de planta trapezoïdal de 6,8 
m de llargada per 6,4 m d’amplada amb un 
nucli massís i uns paraments atalussats de ca-
larenc, que puntualment conserven restes d’en-
lluït. Per la seva banda, la torre T-4 se situa al 
sud-est de la torre T-3. Es tracta d’una torre 
quadrangular de 4,1 per 4,6 m amb un nucli 
també massís i paraments atalussats de pedra 
calcària. La singularitat d’aquesta estructura 
està determinada perquè és l’única de les qua-
tre torres que es folra amb un segon parament 
de pedra, amb la qual cosa la planta original 
escairada s’arrodoneix i les seves dimensions 
s’amplien fins als 5,5 m per 7,2 m.

3. El recinte emmurallat és el resultat final 
d’una obra complexa i articulada, la construc-
ció de la qual es dilata en el temps. En línies 
generals, es confirmà la seqüència constructiva 
que ja s’havia descrit. Inicialment, la muralla 
es troba definida per un primer mur, al qual 
s’adossen les diferents torres. Posteriorment, es 
basteixen uns segons paraments, que s’estenen 
entre torre i torre. Només en el cas singular de 
la torre T-4 el folre de la muralla és construc-
tivament posterior al folre de la torre, perquè 
el primer s’adossa clarament al segon. Precisa-
ment, la constatació que entre el nucli rectan-
gular de la torre T-4 i la instal·lació del seu folre 
–i, per extensió, dels folres de la muralla– hi 
ha un lapse de temps permet assenyalar que 
la materialització del projecte constructiu és 
progressiu i té una evolució diacrònica pròpia.

4. La pedra i l’argila són els materials cons-
tructius elementals. El tipus de pedra predomi-
nant és la calcària del país. L’ús de l’argila es 
materialitza principalment en forma de lligam 

entre les pedres o de tovots, ben disposats en 
una elevació o com a farciment. A més, també 
van documentar-se restes d’enlluïts d’argila als 
paraments externs de la torre T-3 i del folre 
entre T-1 i T-3, així com en diversos trams dels 
paraments interns i externs de la muralla. 

5. La tècnica constructiva característica de 
la muralla torrejada preibèrica del Molí –ele-
vacions atalussades bastides amb blocs calcaris 
lligats amb fang i disposats de llarg i de través– 
es fa evident al parament extern de les diferents 
construccions. No obstant això, l’estructura 
interna d’aquestes construccions respon a una 
realitat més heterogènia. En aquest sentit, el 
primer mur de la muralla és l’estructura que 
presenta una casuística més diversa. Més que 
un mur corregut constructivament homoge-
ni, sembla ser el resultat de la unió de diver-
sos mòduls arquitectònics formalitzats amb 
aparells diferenciats. Els diversos tipus d’obra 
tenen en comú la façana exterior, sempre de pe-
dra, atalussada i amb els blocs disposats de llarg 
i de través. La resta, en canvi, es concreta d’una 
manera diferent: un tram amb elevació de tovot 
sobre sòcol de pedra i amb el parament interior 
enlluït d’argila; un tram paramentat amb pedra 
per ambdues bandes i un nucli amb filades de 
pedra disposades amb certa regularitat i lligam 
d’argila i fragments de tovot; o un tram amb 
dos paraments de pedra, que contenen un nu-
cli definit per la superposició alterna de capes 
de pedres planes i capes de terra i fragments de 
tovots.

6. Més enllà de la dinàmica constructiva 
general, puntualment es posen de manifest 
obres de refacció de la muralla, que cal em-
marcar en la seva evolució diacrònica (fig. 6). 
En concret, durant la primera edat del ferro, 
la remodelació més significativa afectà el tram 
de muralla amb elevació de tovots motivada 
per l’esllavissament del parament intern envers 
l’inte rior de la fortalesa a causa, possiblement, 
d’unes deficiències estructurals. Tot plegat mo-

8. Les mesures de la torre T-1 són 7 m de llargada per 5,7 m d’amplada.
9. De la torre T-2 en desconeixem les mesures. De fet, només se n’ha observat l’extrem inferior d’un dels braços laterals 

(Principal et al., 2010).
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tivà una reforma constructiva que comportà 
la instal·lació d’un mur de blocs calcaris dis-
posats de llarg i de través, que s’aplacà contra 
les restes de la construcció original. Aquest ar-
ranjament donà com a resultat un traçat intern 
de la muralla trencat en forma de cremallera.

7. L’espoliació de part del frontal del folre 
de la torre T-4 fou aprofitada per realitzar un 
sondeig i poder analitzar arquitectònicament 
l’organització entre el nucli original de la torre 
i el folre. Aquesta finestra permetè documen-
tar la seqüència de sedimentació que separa 
ambdós elements i que manifesta un hiatus 
temporal entre una i altra construcció. El més 
sorprenent, però, fou la localització d’una pe-
dra clavada, instal·lada i falcada dins d’un re-
tall (fig. 7). Si ens atenem als paral·lels regionals 
–la fortalesa dels Vilars–, la interpretació més 
suggeridora d’aquest element duu a plantejar 
la possible existència d’una barrera de pedres 
clavades al Molí. Aquesta hipòtesi, però, només 
podrà ser corroborada amb una intervenció 
extensiva al peu del recinte emmurallat prei-
bèric. Amb tot, en funció de les restes monu-

Figura 6. Vista en secció dels paraments de la muralla MUR-1. S’aprecia l’evolució constructiva  
i el grau elevat de desplom especialment dels paraments interiors

Figura 7. Detall de la pedra que s’associa a una 
possible línia de pedres clavades o camp frisó  
al peu del nucli quadrangular de la torre T-4
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mentals instal·lades al peu del folre de la torre 
T-4 en un moment avançat de la primera edat 
del ferro (v. infra. 2.2), no es poden descartar 
altres hipòtesis interpretatives, com ara que la 
pedra fos la base d’una estela i, per tant, una 
mena de precedent d’aquest espai singular fora 
muralles.

8. Si bé no va documentar-se cap element 
nou que puguem associar objectivament al 
fossat preibèric, la identificació de la contraes-
carpa del fossat de l’ibèric antic, que estaria en 
funcionament fins que fou bastida la muralla 
de l’ibèric ple (MUR-3), obre la perspectiva que 
pugui associar-se al mur d’escarpa identificat 
l’any 2008. És a dir, que cal plantejar-se la pos-
sibilitat que el primer fossat ibèric estigui fossi-
litzat sobre un fossat anterior, que fou parcial-
ment amortitzat o modificat per la construcció 
de la muralla de l’ibèric antic (MUR-2). 

Les noves evidències de la fortalesa prei-
bèrica del Molí mantenen vigent la hipòtesi 
plantejada que, en la línia dels Vilars d’Arbeca 
(Alonso et al., 1998; GIP 2003), el disseny de 
l’establiment podria respondre a un esquema 
geomètric traçat a cordill a partir d’un eix 
longitudinal, sobre el qual es dibuixarien dos 
cercles secants (Sala et al. 2013, 258-261). El 
perímetre de l’oval resultant definiria el re-
corregut de la muralla preibèrica i des dels 
punts centrals de cada circumferència es dis-
tribuirien les torres regularment. Més enllà 
de les mesures esbossades pel model teòric 
(cercles de 60,1 i 72,2 m de diàmetre i dispo-
sició de les torres entre 23 i 26º), necessitem 
encara documentar més traçat de muralla per 
poder concretar amb certesa les dimensions 
i les proporcions definitives de l’esquema del 
recinte enmurallat.

El sistema defensiu de la primera edat del 
ferro no té encara una periodització fixada, per 
la qual cosa les atribucions cronològiques són 
preliminars. Malgrat tot, podem presentar-ne 
una proposta d’evolució diacrònica en què la 
seqüència, almenys, mostra clarament dos es-

tadis constructius. Així, en la fase fundacional 
(segle viii a. de la n. e.), el recinte emmurallat 
estaria definit pel primer mur i les torres ados-
sades. No pot excloure’s que aquesta primera 
fortificació tingués associada una possible línia 
de pedres clavades. En un moment més avan-
çat (segle vii a. de la n. e.), les defenses es refor-
çarien amb el folrat de la torre T-4 i del primer 
llenç de muralla i s’instal·laria el possible fos-
sat.10 En aquest moment també es produirien 
les refaccions arquitectòniques realitzades a 
l’elevació de tovots del primer mur de la mu-
ralla i, com es veurà tot seguit, s’instal·laria un 
espai cultual extramurs al peu de la torre T-4.

2.2. L’espai cultual extramurs

La torre T-4 i la muralla de l’ibèric antic 
(MUR-2) es troben separades per un petit 
espai de només 3 m d’amplada. La identifica-
ció al retall de la trinxera d’espoli de la torre 
d’una construcció de pedra que, aplacada al 
frontal de la torre, s’avançava sobre aquesta 
àrea motivà la realització d’un sondeig a fi i 
efecte d’esbrinar la naturalesa d’aquesta estruc-
tura. Així, es posà al descobert l’existència de 
quatre esteles situades al peu de la torre, uns 
elements clarament al·legòrics que donen una 
forta càrrega simbòlica i ideològica a aquest 
espai extramurs.

Després que la torre T-4 s’hagués engran-
dit amb un folre, molt possiblement en un 
moment avançat de la primera edat del ferro 
(segle vii a. de la n. e.), al seu frontal s’adossa-
ren almenys quatre estructures rectangulars 
massisses de pedra calcària amb un parament 
lleugerament atalussat i un aparell disposat de 
llarg i de través. A l’eix central de la torre se 
situà el mòdul més gran, el qual integrà en el 
seu parament exterior almenys tres grans este-
les plantades i contigües (fig. 8a). Dues eren de 
pedra calcària (Molí I i Molí II) i una de pedra 
sorrenca (Molí III). Acarada a aquests monòlits 

10. Les dades estratigràfiques assenyalen la contemporaneïtat del mur d’escarpa i el folre de la muralla del tram comprès 
entre les torres T-1 i T-2 (Principal et al., 2010, 22).
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s’instal·là la quarta estela, una gran llosa calcà-
ria erecta i exempta (Molí IV) (fig. 8b). 

Aquestes esteles són representacions en 
gran format11 amb un cert antropomorfisme, 
un caràcter que es concreta de diverses mane-
res. D’una banda, per la forma mateixa d’uns 
suports sense treballar (Molí I i Molí II). De 
l’altra, per la morfologia implícita d’un suport 
amb l’extrem superior cefàlic, que suggereix 
la silueta del bust d’una persona (Molí IV) o, 
fins i tot, per la presència d’un suport treballat 
i decorat amb unes petites incisions gravades i 
unes cúpules esculpides (Molí III).

Entre les esteles annexes a la torre i l’estela 
exempta transcorre un gran enllosat de pedra 
calcària en sentit nord-oest–sud-est. Si bé té 
continuïtat pels dos extrems, la llargada do-
cumentada de la superfície enllosada és d’uns 
4,3 m i té una amplada màxima d’uns 2 m. 
L’estela isolada està separada de la resta per 
només 1,5 m de distància, per la qual cosa 
cal suposar que es trobaria envoltada per la 
zona enllosada. D’altra banda, la lluïssor de 
la superfície de les lloses manifesta un desgast 
d’ús profund, que denotaria que fou un espai 
de pas i de trànsit intens.

Les esteles antropomorfes ens remeten a 
representacions escultòriques que responen a 
tota una tipologia de suports (implícits, ex-
plícits, esquemàtics, figuratius...), els quals, 
segons el període, tenen una interpretació 
variada: déus i divinitats, éssers protectors, 
imatges d’ancestres, personatges rellevants 
de la comunitat, herois mítics que expliquen 
l’origen del llinatge, guerrers, etc. Les diferents 
interpretacions comparteixen la visió de les es-
teles com a imatges de record, de protecció i de 
veneració que esdevenen elements de cohesió 
de grup, sobre els quals es basteix la memòria 
col·lectiva. En definitiva, són manifestacions 
que ens apropen al món del culte i de les cre-
ences de les comunitats que les erigeixen.

En el cas específic del Molí, sense voler ser 
concloents, i en el marc de la consolidació 
d’unes elits –un procés que culminaria amb 
l’eclosió de l’aristocràcia ilergeta en un mo-
ment posterior–, ens sembla força suggeridor 
proposar una lectura de les esteles com a sím-
bols legitimadors d’aquests grups dominants. 
Així, doncs, podrien respondre a representa-
cions d’ancestres o herois mítics amb què es 
divinitza l’origen del llinatge i se’n justifica la 

11. Les mesures (alçada, amplada i gruix) de cadascuna de les esteles són les següents: Molí I: 250 x 29 x 20 cm, Molí II: 
170 x 50 x 13 cm, Molí III: 200 x 35 x 27 cm i Molí IV: 208 x 54 x 17 cm.

Figura 8. Detall parcial de l’enllosat que discorre al peu de la torre T-3 amb els mòduls i les tres esteles 
adossades al seu folre (A) i detall de l’enllosat amb l’estela exempta sobre la qual s’adapta l’elevació  
de la muralla de l’ibèric antic (MUR-2) (B)
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preeminència.12 En definitiva, la monumenta-
litat i la complexitat del sistema defensiu del 
Molí permeten qualificar l’assentament com 
d’una veritable fortalesa, que cal entendre com 
a seu d’un poder polític. Però, a més, l’exis-
tència d’un espai de memòria i de culte, que 
complementa l’entitat i la significança de l’es-
tabliment, l’assenyalen com a centre ideològic 
i religiós que legitima l’elit i l’organització so-
ciopolítica establerta.

En qualsevol cas, les esteles del Molí ens 
permeten assenyalar que la fortalesa disposa 
d’una àrea extramurs, que és:

– un espai monumental i singular, al peu de 
la torre T-4, potser proper a una porta encara 
no descoberta;

– un espai urbanitzat, organitzat i complex 
que, a més de les esteles, integra les estructures 
en forma de pòdiums i l’enllosat, i que molt 
probablement seria més extens;13

– i, en definitiva, si ens atenim a la càrrega 
simbòlica i ideològica de les esteles, un espai 
de tipus cultual de caràcter religiós.

La transcendència de les esteles ultrapas-
sa la primera edat del ferro. Si bé el procés de 
sedimentació acabà reblint aquesta àrea, el fet 
que en època ibèrica es mantinguessin erectes 
i no fossin ni destruïdes ni abatudes així ens 
ho fa pensar. I encara més: la muralla de l’ibè-
ric antic (MUR-2) es basteix directament sobre 
l’estela exempta, que no només respecta, sinó 
que integra en la seva elevació. Potser aques-
ta sigui la prova definitiva de la perpetuació 
del seu simbolisme i una manera explícita de 
manifestar el respecte i la veneració als ances-
tres, de cercar la protecció dels avantpassats 
divinitzats i, en definitiva, de legitimar –i tal 

vegada sacralitzar– la construcció del nou re-
cinte defensiu ibèric.

2.3. L’hàbitat de la primera edat del ferro

Un dels objectius del programa científic recollit 
en el projecte d’intervenció era la consecució 
d’una seqüència cronoestratigràfica que perme-
tés caracteritzar la fase preibèrica del Molí. Tot 
i que ja s’havia demostrat la fundació preibèri-
ca de la fortalesa, ja havia quedat demostrada a 
partir de materials fora de context o de sondejos 
associats a les estructures defensives (Principal 
et al., 2010), però cap en relació amb l’hàbitat. 
Així, doncs, la realització d’un sondeig estrati-
gràfic per obtenir la seqüència d’ocupació de la 
fase fundacional esdevingué una prioritat de la 
intervenció del 2013.

El sondeig se situà al barri nord-est del ja-
ciment (fig. 4), a tocar de dues habitacions ex-
cavades als anys setanta (sectors 250 i 251) i 
datades durant el segle iv a. de la n. e. (Cura, 
2006, 46 i 72).14 En aquest sondeig es documen-
tà una seqüència estratigràfica de prop de 3,6 
m de potència, que atesta l’ocupació ininter-
rompuda d’aquest espai des del segle viii fins 
al segle iv a. de la n. e.

Pel que fa a la primera edat del ferro, s’iden-
tificaren dos estadis constructius clarament 
diferenciats, que responen a dos habitatges su-
perposats que s’adossen al recinte emmurallat. 
El primer estadi (EC24C) correspon a l’hàbitat 
del moment fundacional del poblat i funcionaria 
amb el primer recinte emmurallat, creiem que 
cap al segle viii a. de la n. e. Les dimensions in-
tegrals d’aquesta primera estança (HAB-8) són 

12. Fins a dia d’avui, les manifestacions de culte heroic de la primera edat del ferro en terres catalanes es limitaven al 
registre funerari (Graells, 2007; 2011). La identificació d’un espai en un hàbitat que podria tenir aquesta lectura 
esdevé una novetat de primer ordre per a la recerca. El nostre cas, ara per ara força singular, contrasta amb el re-
gistre arqueològic del sud de França, on l’existència d’estatuària de la primera edat del ferro és tan nombrosa com 
heterogènia (Gruat, Garcia, 2013; Roure, Pernet, 2011).

13. Les limitacions del sondeig i la presència de la muralla de l’ibèric antic van impedir documentar l’espai en tota 
l’extensió i la dimensió.

14. Segons les referències de J. Principal, existeixen alguns materials que permetrien endarrerir la datació d’aquestes 
estances fins al segle v a. de la n. e.
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una incògnita a causa de la limitació d’espai del 
sondeig (fig. 9).15 De tota manera, s’han excavat 
fins a tres nivells d’ús de l’habitatge, que es tro-
ben associats a diversos elements d’arquitectura 
domèstica (forats de pal, llars…), entre els quals 
destaquen les restes d’una llar en forma de lingot 
xipriota (LL-24026) documentada al paviment 
més modern de l’estança. Els paral·lels d’aquest 
tipus de llars solen tenir una ubicació preemi-
nent i central als espais on apareixen, motiu pel 
qual creiem que l’estança HAB-8 podria tenir 
una amplada aproximada d’uns 3 m.

Sobre el darrer nivell d’ús de l’habitació 
l’HAB-8 es diposita un gran rebliment argilós, 
que esdevé la base sobre la qual s’estableixen 
els límits de l’HAB-7 –estança corresponent al 

segon estadi constructiu (EC24B)– i la refacció 
interior de la muralla (fig. 10). Val a dir que en 
aquest nivell aparegueren les restes d’un en-
terrament infantil (EN-24037), situat a l’angle 
nord-est de l’habitació, just per sota de la refac-
ció interior de la muralla. L’esquelet correspon a 
una inhumació primària d’un individu subadult 
(perinatal-infantil I) de probable sexe femení i 
d’edat no superior als quatre mesos (Armenta-
no, Nociarová, 2015). La seva ubicació i les seves 
característiques ens porten a pensar que es trac-
taria d’un ritual funerari domèstic associat a la 
fundació de la nova fase constructiva.

La datació radiocarbònica per AMS realit-
zada sobre les tíbies del perinatal se situa en el 
2535±33 BP (CNA-2980.1.1).16 El calibratge a 2σ 

Figura 9. Planta general de l’habitació HAB-8 (primera edat del ferro)

15. Les dimensions inicials del sondeig eren 5,2 m per 3 m. Per qüestions de seguretat laboral i de calendari, les mesures 
del sondeig van reduir-se fins a 2,1 m per 1,6 m.

16. La datació radiocarbònica per AMS va ser realitzada al laboratori del Centro Nacional de Aceleradores (CNA) de 
la Universidad de Sevilla i va ser finançada pel Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat de Catalunya.
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i amb el 95% de probabilitat situa l’enterrament 
entre el 799-543 cal. ANE, prenent els valors 
extrems de lea calibració.17 La distribució de 
probabilitats per intervals resulta poc clarifi-
cadora: 799-730 cal. ANE (40%), 692-659 cal. 
ANE (14%) i 652-543 cal. ANE (46%). Malaura-
dament, doncs, aquesta datació s’emmarca en 
l’anomenada “catàstrofe del ferro” i, com que 
se situa entre inicis del segle viii i mitjan segle 
vi a. de la n. e., resulta massa laxa. Per tant, no 
ens permet precisar una cronologia absoluta 
per a la instauració d’aquest estadi constructiu 
i la refacció de la muralla MUR-1. Tanmateix, 
de forma preliminar i a l’espera que continuïn 
les excavacions dels contextos preibèrics, pen-
sem que caldria situar ambdues accions durant 
el segle vii a. de la n. e.

Pel que fa a la caracterització de l’estança 
HAB-7, tampoc en coneixem la longitud. A 
diferència de l’HAB-8, però, s’identificaren 
els murs que la delimiten pel nord i el sud, de 
manera que sabem que tindria una amplada 
d’1,6 m. Destaca l’estat de conservació del mur 
nord (MR-24005), que conserva 1,2 m d’alçada, 
amb un sòcol de pedra i una elevació de to-
vots, degudament enlluïts amb un revestiment 
d’argila groguenca (fig. 11). Esfondrats sobre el 
darrer nivell d’ús de la casa, es documentaren 
les traces d’un embigat i d’un entramat d’ele-
ments vegetals carbonitzats (fig. 12). També es 
localitzaren les restes d’un forat de pal en po-
sició central, que en el moment de l’esfondra-
ment suportava aquesta superestructura. El fet 
que les traces d’embigat s’acabin sobtadament a 

Figura 10. Planta general de l’habitació HAB-7, amb localització i foto de detall de l’individu perinatal 
descobert sota el llenç de reforç interior de la muralla (primera edat del ferro)

17. El calibratge s’ha realitzat amb el programari Calib 7.0 i la corba, amb IntCal13 (Reimer et al., 2013).
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mitja estança ens du a plantejar la hipòtesi que 
es tractaria més aviat d’un entresolat o sostre-
mort que no pas de la coberta de la casa.

Tot i que només s’incidí en un petit sondeig, 
l’organització de les estructures murals iden-
tificades semblen indicar que en tota la faça-
na oriental del poblat es trobaria construït un 
barri d’habitatges que compartirien els murs 
mitgers i que s’adossarien contra la muralla, 
que els serviria de tancament del fons de les 
cases. Aquesta disposició respon al model de 
poblat d’espai central, abastament conegut a les 
terres lleidatanes des del bronze final (Junyent 
et al., 1994; López Cachero, 1999) i que arriba 
al desenvolupament màxim durant la primera 
edat del ferro, essent-ne el paradigma la for-
talesa dels Vilars. Ara, a la llum de les noves 
descobertes, també caldrà valorar la fortalesa 
del Molí com un exponent d’aquest model ur-
banístic d’hàbitat.

Però, a més, la potència conservada de les 
elevacions dels murs de pedra i tovots dels ha-
bitatges preibèrics suposen un actiu patrimoni-
al i científic enorme i un estímul per continuar 
les intervencions arqueològiques en aquesta 
àrea del jaciment.

3 L’oppidum del Molí d’Espígol 
durant l’ibèric antic. Novetats  
de la recerca

Com en el cas de l’ocupació de la primera 
edat del ferro, el coneixement que es tenia 
sobre l’horitzó de l’ibèric antic al Molí abans 
de la intervenció del 2013 era limitat i força 
parcial, tant pel que fa al sistema defensiu 
com als espais d’hàbitat. El magnífic estat 
de conservació de les estructures de l’ibèric 
ple (segles iv-iii a. de la n. e.) i una seqüència 
estratigràfica certament potent havien impe-
dit assolir els contextos precedents de forma 
extensiva.

Amb tot, els nivells dels segles vi i v a. de la 
n. e. havien estat documentats en sondejos es-
tratigràfics realitzats expressament o en aquells 
sectors en què l’excavació havia estat excepcio-
nalment més profunda. Les dades enregistra-
des eren prou significatives com per reconèi-

Figura 11. Vista de la superposició de murs de la 
primera edat del ferro i l’ibèric antic. En la part 
inferior, elevació del mur MR-24005 que delimita 
l’habitació HAB-7 pel nord (primera edat del ferro). 
En la part superior, els murs MR-19091 i MR-19019 
(ibèric antic) que delimiten, respectivament, les 
habitacions HAB-6 i HAB-5

Figura 12. Imatge de l’embigat vençut d’un possible 
trebol. Tot i que les cendres s’estenen per tota 
l’habitació, a la fotografia s’aprecia que les traces  
de l’embigat s’aturen a mitja estança
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xer que durant l’ibèric antic es configuraren 
els eixos principals que articularen l’expansió 
urbanística de l’oppidum: l’ampliació del perí-
metre emmurallat, l’obertura de la porta oest i 
l’establiment de la xarxa de carrers. La instau-
ració d’aquests elements, que es mantingueren 
de forma continuada fins a finals del segle iii a. 
de la n. e., esdevingué el preàmbul de l’eclosió 
de la gran ciutat ilergeta de l’ibèric ple.

Gràcies al seguiment arqueològic dels treballs 
de restauració i consolidació i a les obertures ex-
tensives realitzades en relació amb les muralles 
(MUR-1 i MUR-2) i amb el sondeig de l’hàbitat 
adossat al primer recinte emmurallat (MUR-1), 
la intervenció del 2013 incidí en la caracterit-
zació de l’horitzó cosa que ha permès revisar, 
matisar i replantejar antigues interpretacions 
que es repetien recurrentment en la bibliografia.

3.1. La pervivència del primer recinte 
emmurallat (MUR-1) durant l’ibèric antic

La continuïtat del primer recinte emmurallat 
(MUR-1) més enllà de la primera edat del ferro 
ja havia estat apuntada (Principal et al., 2007, 
17; 2010, 23; Sala et al., 2013). El tram de mu-
ralla antiga conservat dempeus es qualificà 
d’arx, és a dir, com una mena d’espai fortifi-
cat dins del nou recinte emmurallat (MUR-2) 
bastit durant el segle vi a. de la n. e. Aquest 
manteniment es justificava principalment per 
la constatació que la torre T-1 havia estat en 
funcionament com a habitatge almenys fins a 
finals del segle iii a. de la n. e. (Cura, 2006, 72).

Després de l’actuació del 2013, noves dades 
avalen la pervivència fins a l’ibèric ple de part 
del primer recinte emmurallat. D’una banda, 
la datació del rebliment de les seves trinxeres 
d’espoliació, que cal situar durant el segle iii 
a. de la n. e. De l’altra, el sondeig realitzat a 
l’hàbitat adossat al primer recinte emmurallat, 
que va permetre documentar tota la seqüència 
d’ocupació dels habitatges al llarg de l’ibèric 
antic i constatar el manteniment de l’estruc-
tura defensiva.

L’adveniment de l’ibèric antic no només 
suposà la remodelació de l’urbanisme annex 
a la muralla, sinó també la de la muralla. No 

podem afirmar, encara, que les reformes ar-
quitectòniques siguin generalitzades a tota 
l’estructura, però es fan paleses en almenys 
dos sectors del perímetre i, en ambdós casos, 
corresponen a reforços estructurals realitzats 
al parament intern de la muralla. D’una banda, 
al sud de la torre T-4 es documentà el recobri-
ment del primer mur amb un nou parament 
de pedra calcària, amb la qual cosa s’amplià el 
gruix interior de l’estructura defensiva.

De l’altra, entre les torres T-1 i T-3 les refac-
cions constructives també comportaren el re-
vestiment d’aquest tram de muralla preibèrica, 
que originalment es definia per una elevació 
de tovots i que, en el transcurs de la primera 
edat del ferro, ja havia estat reforçat amb un 
mur aplacat al parament interior. A la llarga, 
tot i el regruix, aquest sector de muralla tornà 
a cedir, com ho manifesta el desplom agut del 
parament intern (fig. 6).

L’arranjament d’aquests nous problemes 
estructurals es produeix amb l’inici de l’ibè-
ric antic i està associat a un gran rebliment a 
l’interior de la fortalesa, amb el qual s’eleva la 
cota d’ocupació del nou urbanisme. Pel que fa 
concretament aquest tram del primer recinte 
emmurallat, possiblement es refà l’elevació 
amb pedra –posteriorment espoliada gai-
rebé del tot–, que es revesteix amb elements 
d’arquitectura de terra. En un extrem, sobre 
les restes de la muralla anterior s’instal·la un 
parament de tovots disposats en filades re-
gulars, que s’aplaca a la nova elevació de pe-
dra. A l’altre extrem, es basteix un sòcol de 
llosetes, que sustenta una elevació de terra  
–sense tovots evidents– i regularitza el traçat 
trencat de la reforma preibèrica de la muralla 
primigènia. La superfície interior d’ambdues 
construccions de terra es troba acuradament 
enlluïda i esdevé, alhora, el parament interior 
de la muralla i el mur de fons dels habitatges 
de l’ibèric antic.

La pervivència d’un tram del primer recinte 
emmurallat és, doncs, un fet, com també ho 
és la seva convivència amb la nova muralla de 
l’ibèric antic. Amb les dades actuals, però, és 
difícil creure que les restes de la primera mu-
ralla de la fortificació es mantinguessin com 
un recinte tancat propi a la manera d’una ciu-
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tadella enlairada, perquè l’ampliació de la su-
perfície emmurallada va comportar el desman-
tellament de bona part del primer perímetre 
defensiu. L’excepció fou la del sector situat al 
punt més prominent del jaciment, que roman-
gué com un testimoni de la fortalesa arcaica. 
Així, doncs, l’extrem septentrional de la for-
tificació de l’ibèric antic s’organitzà com una 
gran façana monumental amb dues terrasses 
fortificades, la superior amb l’antic llenç torre-
jat (MUR-1) i la inferior amb la nova muralla 
sense bastions (MUR-2).

El manteniment de la muralla i les torres res-
pon, potser, a una motivació simbòlica i ideolò-
gica, com a element d’enllaç amb la tradició del 
passat, o bé potser atén a simples qüestions pràc-
tiques i funcionals, o tal vegada es pot explicar 
per una combinació de tot plegat. El cert és que el 
tram on es conserva l’antiga muralla és l’únic on 
la nova muralla ibèrica no té habitatges adossats, 
ja que l’espai que les separa18 no deixa prou super-
fície com perquè se n’hi estableixin. Tampoc pot 
excloure’s que aquest fet estigui determinat per 
altres condicionants que l’arqueologia encara no 
ha fet evidents, com ara la presència d’una porta 
–que, d’altra banda, la prospecció amb georadar 
deixa intuir (Sala et al., 2010; Sala, 2014)– o l’or-
ganització del fossat preibèric.

3.2. El nou sistema defensiu: la muralla 
MUR-2 i el fossat FOS-4

La muralla de l’ibèric antic del Molí (MUR-2) 
fou descoberta per J. Maluquer en les excava-
cions d’inicis dels anys vuitanta del segle xx 
i, malgrat no va assolir-ne els nivells de cons-
trucció, ja va proposar-ne una datació de finals 
del segle v a. de la n. e. A mitjan dels vuitanta 
se n’havia documentat un llenç continu de més 
de 110 m lineals i uns 2 m d’amplada sense bas-
tions ni torres adossats i construït a partir de 
dos paraments que contenien un reble interior 
de pedra (Maluquer, 1986, 14).

M. Cura (2006, 49) va incrementar el conei-
xement sobre aquesta muralla. D’una banda, 
va identificar dues obertures, que va anome-
nar porta d’Ilerda i porta de Iesso. De l’altra, 
va realitzar un sondeig al sector 82 que li va 
permetre arribar a la base de l’estructura. En 
aquell punt la muralla presentava una alçada 
conservada de 2,8 m. Pel que respecta a la seva 
datació, la va endarrerir lleugerament i la situà 
durant el segle v a. de la n. e. o com a màxim 
a finals del segle vi a. de la n. e.

Posteriorment, J. Principal (2006-2007) va 
realitzar un sondeig al sector 99 també en què 
assolí la base de la muralla MUR-2. En aquesta 
actuació es va constatar que la muralla s’aco-
modava sobre un buidament que retallava el 
substrat geològic. El conjunt escadusser de ma-
terials recuperats –sense importacions– per-
metia datar-ne la construcció cap a la segona 
meitat del segle vi a. de la n. e. El 2008 es van 
poder documentar els treballs de preparació de 
la superfície per acomodar la construcció de la 
muralla MUR-2, aquest cop amortitzant una 
estructura anterior (MR-11043). A més, es va 
bandejar definitivament l’existència de la porta 
de Iesso, de manera que l’accés nord-oest es-
devingué l’únic accés conegut de l’oppidum de 
l’ibèric antic (Principal et al., 2010). 

L’aportació principal de la campanya d’ex-
cavacions del 2013 al coneixement del sistema 
defensiu de l’ibèric antic fou l’increment del pe-
rímetre conegut de la muralla MUR-2. Entre el 
que s’ha pogut localitzar a l’ampliació de l’àrea 
excavada de la façana nord-oriental (16 m) i la 
delimitació realitzada a l’occidental (58 m), s’hi 
han afegit 74 m lineals. Per tant, amb els 184 m 
continus d’aquesta muralla, creiem que ja conei-
xem el recorregut de més de la meitat del recinte 
emmurallat de l’ibèric antic (fig. 3 i 13).

Els treballs realitzats al peu de la torre T-4 
de la muralla preibèrica (MUR-1) van perme-
tre documentar per tercera vegada l’existència 
d’un retall de regularització o adequació asso-
ciat a la construcció de la muralla MUR-2. Un 

18. Els paraments d’ambdues muralles es troben separats uns 6,5-7 m, espai que es redueix a només 2,5-3 m entre els 
frontals de les torres i la muralla de l’ibèric antic.
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Figura 13. Nous trams descoberts de la muralla de l’ibèric antic (MUR-2):  
sector sud-oest (A) i sector nord-est (B)

Figura 14.  
Detall del nivell 
de fonamentació 
de la muralla 
de l’ibèric antic 
(MUR-2) a l’extrem 
nord-est, on s’ha 
documentat una 
rasa d’espoliació 
de més de 2 m  
de profunditat
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cop més, aquest afectava l’estratigrafia anterior 
i va poder-se’n localitzar un punt en què la cota 
de fundació de l’estructura presentava un es-
glaonament que podria ser conseqüència de la 
necessitat d’estabilitzar-ne la base de l’estruc-
tura en un espai amb pendents significatius.

L’altra novetat important respecte a la mu-
ralla MUR-2 deriva dels treballs realitzats a la 
porta nord-oest, l’anomenada porta d’Ilerda. 
L’any 1992 se’n va descobrir el peu dret occi-
dental, una impressionant canalització i dos 
murs que la flanquejaven i que servien de con-
tenció d’una rampa que permetria l’accés a 
l’interior de l’oppidum (Cura, 2006, 47).

L’any 2013, els treballs de restauració de la 
muralla i de drenatge dels espais interiors moti-
varen la intervenció arqueològica en aquest sec-
tor, cosa que permeté documentar per primer 
cop el peu dret oriental de la porta. Alineada 
perfectament amb el carrer 3, presenta una llum 
de poc menys de 4 m. La nostra intervenció con-
firmà la interpretació proposada per M. Cura 
dels murs adossats a banda i banda de la porta 
que contenien un gran rebliment de terra i pe-
dres, segons la qual configuraven una rampa que 
permetia salvar la diferència de cota entre l’inte-
rior de l’oppidum i l’exterior. Malauradament, la 
instal·lació d’aquesta rampa arrasà l’estratigrafia 
contemporània de la construcció de la porta. En 
relació a la claveguera, que M. Cura associà a 
l’ibèric antic, creiem que cal situar-ne el basti-
ment al segle iv a. de la n. e. i en relació amb la 
construcció de la rampa monumental (fig. 15).

No és fàcil encara establir, sense cedir es-
cletxes al dubte, la datació de la construcció de 
la muralla MUR-2. Des d’un primer moment, 
la relació d’aquesta muralla amb els carrers 7 
i 8 –que la ressegueixen pel seu exterior i són 
l’eix viari d’un barri del segle iv a. de la n. e.– 
portà a situar-la sense dubtes durant l’ibèric 
antic. A més, els diferents conjunts ceràmics 
exhumats fins ara no han estat prou resolutius. 
Tanmateix, tot i la limitada base empírica de 
què disposem, ens agradaria avançar la hipò-
tesi d’una datació de mitjan segle vi a. de la n. 
e. Aquesta proposta deixaria prou marge tem-
poral com perquè l’urbanisme interior de l’op-
pidum quedés ben definit i establert i arribés 
fins a l’extrem de saturar-se, de manera que es 
forgessin les condicions necessàries per tal que 
es produís l’ampliació urbana documentada al 
segle iv a. de la n. e.

El que sí que va poder-se documentar amb 
escreix durant la campanya del 2013 és la 
magnitud i la profunditat de l’espoli sofert 
per la muralla MUR-2. A través dels 16 m 
del seu nou traçat davant de la façana nord-
oriental va observar-se’n la discontinuïtat de 
la cota de conservació, determinada per la 
contundència i la profunditat de l’espoliació, 
que en alguns punts arribà a més de 2 m de 
profunditat (fig. 13b i 14).

En les intervencions del professor Maluquer 
ja es va poder constatar que, a partir d’un cert 
punt d’inflexió al nord, la muralla MUR-2 es 
conservava a una cota inferior del carrer i de 

Figura 15. Vista de la claveguera construïda sota la rampa de l’anomenada porta d’Ilerda amb les lloses  
de coberta (A) i un cop excavada (B)
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les estructures del segle iv a. de la n. e. Aquest 
fet fou interpretat com la prova que en el mo-
ment d’ampliació de la ciutat s’amortitzà la 
muralla i s’aprofitaren les pedres per a la cons-
trucció del barri extramurs. La interrupció de 

la muralla que dugué M. Cura a plantejar la 
possibilitat de l’existència de la porta d’Iesso 
és, de fet, producte d’aquests espolis, que es po-
den qualificar de generalitzats al llarg de tota 
la façana oriental.

Figura 16. Secció longitudinal (A) i vista general (B) del fossat FOS-4 de l’ibèric antic i detall de la muralla 
MUR-3 (C) contruïda a l’interior del fossat a l’ibèric ple
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Segons la nostra opinió, almenys durant 
el segle iv a. de la n. e. i fins a mitjan se-
gle iii a. de la n. e. –moment en què es daten 
els espolis–, la muralla MUR-2 continuaria 
dempeus i serviria a la ciutat com a mur de 
terrassa interior amb què es resoldrien els 
importants desnivells produïts per la topo-
grafia antiga. Tenim, però, pocs indicis del 
que podia succeir en aquest espai a partir 
d’aquest moment.

La campanya del 2013 també va documentar 
les evidències d’un fossat defensiu (FOS-4), que 
funcionaria davant la muralla MUR-2. El des-
cobriment va realitzar-se en un sondeig obert 
per permetre l’excavació dels drenatges de la 
zona 12. D’aquest fossat, que estaria constituït 
per un gran retall amb una contraescarpa es-
glaonada, només se n’observà poc més de 4 m 
d’amplada. En desconeixem el traçat més enllà 
dels límits del sondeig i la seva excavació no 
aportà materials que en permetin la datació di-
recta. Al seu interior, però, s’han localitzat les 
restes de la muralla de l’ibèric ple (MUR-3), a 
la qual s’adossava el barri extramurs (zona 12), 
a uns 2’5 m per sota dels nivells d’ús d’aquest 
(fig. 16).

Creiem que el bastiment de la muralla MUR-
3 dins del fossat és una dada prou evident com 
per defensar que el fossat s’hauria mantingut 
obert i en funcionament almenys fins al segle 
iv a. de la n. e. i que, per tant, complementaria 
el sistema defensiu del Molí com a mínim des 
de l’ibèric antic. Si és certa aquesta premissa 
–de la qual estem convençuts–, durant l’ibè-
ric antic el fossat FOS-4 tindria almenys 14 m 
d’amplada.

Existeix també la possibilitat que el fossat 
fos encara més antic. Com ja ha estat asse-
nyalat, si es relacionen les restes d’aquest fos-
sat amb l’escarpa de la primera edat del ferro 
(Principal et al., 2010, 22-24), podríem tenir 
noves proves del fossat preibèric, el qual, da-
vant la torre T-1, tindria almenys uns 17 m 
d’amplada. Aquest fossat es veuria modificat 
durant l’ibèric antic amb la instal·lació de la 
muralla MUR-2 i estaria en funcionament 
fins a la construcció de la muralla MUR-3, 
cap al segle iv a. de la n. e.

3.3. La configuració de l’urbanisme ibèric

Abans de la intervenció del 2013, els indicis so-
bre l’arquitectura domèstica al Molí anteriors 
al segle iv a. de la n. e. es limitaven als murs 
descoberts l’any 1988 sota l’edifici singular A 
(Cura, 2006, 47 i 65) i als sectors 250 i 251, ex-
cavats primer per Mn. Antoni Llorens a inicis 
dels anys setanta i represos l’any 1990 per M. 
Cura (2006, 46).

L’urbanisme conegut del Molí es caracteritza 
per la presència d’un carrer perimetral (carrers 
1 i 5), que ressegueix per l’interior el traçat de 
la muralla MUR-2 i circumval·la els barris que 
s’hi adossen, i per l’existència d’un eix trans-
versal est-oest (carrer 3), que és el que articula 
la xarxa viària ortogonal (Monrós, 2012, 141-
153). De resultes de la lectura interpretativa 
dels elements dispersos coneguts anteriors al 
segle iv a. de la n. e., podem afirmar que els 
components que determinen aquest urbanis-
me ja es trobarien definits en l’ibèric antic. Re-
cordem que tant la ubicació com l’amplada de 
la porta oest i el mur de façana localitzat sota 
l’edifici singular A (segle v a. de la n. e.) s’afi-
leren perfectament amb el traçat del carrer 3.

3.4. L’hàbitat de l’oppidum de l’ibèric 
antic

L’hàbitat de l’ibèric antic fou objecte d’atenció 
en la intervenció del 2013 en dos àmbits dife-
renciats: en el sondeig realitzat als habitatges 
adossats al primer recinte emmurallat i en el 
seguiment dels treballs de restauració i conso-
lidació del barri nord-oest.

D’una banda, el control de l’excavació de 
les rases d’instal·lació dels drenatges posà al 
descobert les evidències d’una fase arquitec-
tònica anterior a les zones 14 i 18 (fig. 17). En 
ambdós casos s’han localitzat diversos murs 
que, amb una alineació divergent respecte a les 
estructures murals de les estances de l’ibèric 
ple, n’esdevenien el precedent. No fou possi-
ble caracteritzar de manera completa aquests 
espais, ni tan sols recuperar materials que en 
permetin la datació, però, tot i això, podem si-
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pedra, de manera que no se’n conserva la su-
posada elevació, també de tovots. L’estança té 
una amplada mitjana d’uns 3 m i una llargària 
coneguda de 5,2 m.

Pel que fa a les estructures domèstiques, 
es tracta d’una estança bastant pobra, ja que 
només hi aparegueren les restes d’un enllosat 
força maldestre i irregular que enllaçava amb 
un nivell d’ús també molt brut i irregular, una 
fossa reblerta de cendres i una petita banqueta 
adossada al mur nord. Els materials apareguts 
situen el funcionament de l’habitatge a inicis 
del segle vi a. de la n. e. 

El segon estadi de l’ibèric antic (EC19C) es 
troba representat per l’habitatge HAB-5, cons-
truït a sobre d’un rebliment potent de més d’un 
metre de gruix que segella l’estadi anterior. Els 
materials apareguts situarien l’ocupació en un 
moment avançat del segle vi a. de la n. e. És 
una estança d’uns 3,2 m d’amplada mitjana i 
almenys els 5,2 m de llargada del sondeig. Tot 
i que les dimensions són molt similars a les de 
l’habitatge precedent, aquesta estança és una 
mica més ampla perquè el mur meridional es 
troba lleugerament desplaçat al sud i varia una 
mica la seva orientació respecte al mur més an-
tic. Les elevacions dels murs es conserven en 
molt bon estat i mantenen una alçada mitjana 
d’uns 1,3 m. Tots els murs estan recoberts per 
un enlluït d’argila groguenca, molt ben conser-
vat sobre l’elevació de tovots i només de mane-
ra testimonial sobre els sòcols de pedra (fig. 11).

Com a element destacable d’aquest estadi 
constructiu pot assenyalar-se la documenta-
ció de diferents nivells d’ús successius amb es-
tructures típiques d’hàbitat, com ara banquetes 
adossades i llars centrals. En un dels paviments 
s’identificà un seguit de tres estructures d’ar-
gila crua, dues centrades i situades a l’extrem 
oest de l’habitació i la tercera desplaçada vers 
el sud, que conservava una fina capa d’enlluït 
d’argila (fig. 19). Aquests elements continuaren 
en funcionament en el sòl posterior i, per tant, 
són elements que pervisqueren en el temps, la 
qual cosa ens porta a pensar que podrien ha-
ver estat alguna mena de suports de pal o d’un 
element de tipus estructural.

Durant l’ibèric antic, doncs, les dimensi-
ons de les estances recuperen l’amplada de les 

Figura 17. Vista de l’urbanisme de l’ibèric antic que 
apareix sota els habitatges de l’ibèric ple al sector 
nord-oest del Molí d’Espígol

tuar aquestes restes entre la construcció de la 
muralla MUR-2 (mitjan segle vi a. de la n. e.) i 
la refacció de l’hàbitat ja en l’ibèric ple (segles 
iv-iii a. de la n. e.).

D’altra banda, en el sondeig realitzat a l’hà-
bitat contigu a la muralla MUR-1 s’identifica-
ren dos estadis constructius, als quals caldria 
afegir un tercer estadi del segle v a. de la n. e. 
documentat a les habitacions conservades al 
nord del sondeig i que no es troba representat 
en el sondeig. El primer estadi de l’ibèric antic 
(EC19D) correspon a l’habitatge HAB-6, que 
es basteix sobre un potent rebliment d’argiles 
d’uns 80 cm que segella les restes més moder-
nes del barri preibèric (fig. 18). L’estança està 
delimitada per la muralla i els murs mitgers 
estan situats a nord i sud. Igual que a les es-
tances més antigues, no s’identificà el mur de 
façana oest. Els murs mitgers d’aquesta estan-
ça es troben escapçats a l’alçada del sòcol de 
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Figura 18. Planta general de l’habitatge HAB-6 (ibèric antic)

Figura 19. Planta general de l’habitatge HAB-5 (ibèric antic)
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primeres cases preibèriques. Aquest fet podria 
estar lligat a la construcció de la muralla de 
l’ibèric antic (MUR-2), amb la qual s’amplia 
l’espai habitable dins el recinte, cosa que hau-
ria permès una major densitat de població i, 
en conseqüència, es recupera la possibilitat de 
construir uns àmbits domèstics més grans.

4 La civitas del Molí d’Espígol 
durant l’ibèric ple. Novetats  
per a la recerca

No és fàcil ni és l’objecte d’aquest treball rea-
litzar la síntesi del que es coneix sobre la ciutat 
ibèrica del Molí en la seva fase de l’ibèric ple. 
Aquí només es pretén fer la justa referència als 
treballs de descobriment inicials de Mn. Llo-
rens i del professor J. Maluquer, que van ser 
continuats per M. Cura (2006).

El Molí és un referent obligat a l’hora de trac-
tar el món ibèric al territori ilerget. Les caracte-
rístiques del seu urbanisme ortogonal, la con-
centració d’edificis “singulars” al llarg del carrer 
3, una extensió sense paral·lel i l’existència d’un 
barri artesanal suburbà (Principal et al., 2012) 
ens donen indicis sobre la funció important que 
segurament tingué dins la so cietat ilergeta. Són 
aquests elements els que ens duen a qualificar-la 
com a civitas al segle iv a. de la n. e.

Els treballs de restauració i conservació del 
2013 van realitzar-se sota control i seguiment 
arqueològics, de manera que preventivament 
van realitzar-se intervencions arqueològiques 
d’abast desigual en diferents punts de la ciutat 
ibèrica. En la major part dels espais, el segui-
ment va concretar-se en la revisió de les rases 
d’instal·lació dels drenatges, que per fortuna van 
coincidir generalment amb rebliments, i en la 
supervisió de les neteges d’estructures i l’exca-
vació d’estrats superficials. Aquestes actuacions 
no van documentar dades significatives.

Tot i això, en almenys quatre punts la inter-
venció va ser més extensiva i va aportar dades 
noves que contribueixen a conèixer millor la 
ciutat ibèrica. Es tracten concretament de:

1. El descobriment efectiu de la muralla 
MUR-3.

2. L’excavació de la porta oest.

3. El desmuntatge de les escales del carrer 
3 i la perllongació cap a l’est del seu enllosat.

4. El desmuntatge de les escales del carrer 5 
i la recuperació dels pendents originals.

4.1. L’entramat defensiu de l’ibèric ple

La descoberta per part de J. Maluquer del barri 
extramurs deixava sense resoldre el problema 
del tancament d’aquestes habitacions pel nord-
est i la possibilitat que aquest complex configu-
rés alguna mena de fortificació. Anys més tard, 
M. Cura (2006, 50) va delimitar una estructura 
de pedra al llarg de 6 m darrere dels sectors 
152 i 153, amb un gruix d’entre 3 i 5 m. Tot i 
la mala conservació de la construcció, en va 
constatar l’espoli i en va reconèixer el caràcter 
defensiu, per la qual cosa la va definir com a 
“muralla 3” (Cura, 2006, 50).

La nostra intervenció no va tenir la possibi-
litat d’actuar en aquesta estructura més enllà 
del seu desbrossat. Està clar que tant per la seva 
implantació –tancant el barri extramurs– com 
per les seves magnituds ha de tractar-se d’una 
estructura de tipus defensiu. Per poder tenir-ne 
una explicació satisfactòria hauríem de recu-
perar-ne els paraments, confirmar la seva sin-
cronia amb el barri extramurs i finalitzar la 
seva delimitació. Tot i que no dubtem de la seva 
funció defensiva, de moment encara mantenim 
les nostres reserves a l’hora de qualificar-ho 
com a llenç de muralla.

Sobretot perquè, tal com ja hem avançat an-
teriorment, en un sondeig vam documentar la 
muralla que tanca el barri extramurs (MUR-
3). Es tracta d’un mur de pedra lligada amb 
argila d’almenys 1,40 m de gruix construït des 
del fons del fossat FOS-4, a més de 2,5 m per 
sota de les cotes d’ús del barri. No se n’observà 
la cara interna, però el negatiu de l’espoliació, 
d’una profunditat d’1,2 m, en confirmà l’asso-
ciació amb l’arquitectura del barri extramurs. 
S’estima que l’alçada de la muralla assolí al-
menys els 6 m d’elevació. A tall d’hipòtesi pen-
sem que la base de la muralla MUR-3 seria més 
ampla que les dimensions realment observa-
des, amb la qual cosa es garantiria l’estabilitat 
de la construcció, que actua a mode de terrassa 
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i conté el material amb què es reblí el fossat. És 
a dir, el gruix de l’estructura defensiva s’esten-
dria sota els habitatges, motiu pel qual no va 
observar-se el límit del parament intern. Així, 
en alguna cota encara no determinada, és ben 
possible que la muralla reduís l’amplària per 
permetre una major superfície d’hàbitat.

Sorprèn la magnitud de l’obra realitzada al 
segle iv a. de la n. e. L’habilitació de la super-
fície per bastir-hi el barri extramurs suposà la 
construcció de la muralla MUR-3 –que alhora 
esdevingué mur de terrassa– i el terraplena-
ment de bona part del fossat FOS-4 amb uns 
2,5 m de rebliment antròpic (fig. 16).

Vint-i-sis metres enllà, en direcció nord-
oest, es documentaren altres elements defen-
sius, que podrien correspondre a la fortificació 
de l’ibèric ple. Es tracta d’una potent construc-
ció angular massissa de pedra lligada amb ar-
gila d’una mica més de 17 m de llarg i amb una 
amplada d’almenys 2,5 m –en desconeixem els 
límits interiors–, de la qual s’aprecien dos dels 
angles (fig. 3).

Per la forma angular i per la localització de 
l’estructura, prop de l’angle nord, ens sembla 
suggeridora una interpretació com a torre de-
fensiva. L’extraordinària amplada de l’estruc-
tura podria compensar la manca d’espai sobre 
una muralla que ha hagut de reduir l’amplada 
per habilitar el barri extramurs. De tota ma-
nera, caldran més intervencions per aconse-
guir-ne una millor comprensió i establir-ne la 
funció dins l’entremat de la fortificació.

El mateix es podria dir d’un mur de pedra 
d’uns 12 m de llarg i uns 0,8 m d’ample que té 
un traçat en paral·lel a la possible torre. Aquest 
només es troba paramentat per un dels costats, 
cosa que acostuma a ser indici d’un funciona-
ment com a mur de terrassa. La interpretació 
final d’aquesta estructura dependrà, en bona 
mesura, de la de la torre, perquè la disposició 
i l’orientació podrien indicar-ne una relació 
funcional. Podríem avançar com a hipòtesi la 
possibilitat que es tractés del mur d’escarpa 
d’un fossat ibèric que les prospeccions geofí-
siques semblen detectar. No descartem encara 
una solució més complexa, que és la possibilitat 
que l’estructura formi part d’una rampa que 
habiliti un accés al barri extramurs (porta o 

poterna) relacionat amb l’ampla torre que ens 
sembla interpretar. Esperem amb interès la 
continuació dels treballs que permetin resol-
dre aquesta incògnita.

La intervenció a la porta oest –de la qual ja 
s’ha fet esment– va permetre recuperar més in-
formació sobre el sistema defensiu durant l’ibè-
ric ple. Per començar, tenim les restes d’una 
estructura angular massissa feta amb pedra 
lligada amb argila. Es tracta d’una estructura 
d’almenys 3 m de frontal i 6 m de fons, que 
tindria continuïtat en direcció nord-est i que 
podria anar a buscar les restes de la possible 
torre defensiva que hem tractat anteriorment. 
La profunditat de l’estructura, així com la seva 
planta angular, semblarien indicar una torre. 
D’altra banda, la distància del frontal d’aques-
ta estructura respecte a la muralla MUR-2 és 
de 10 m i coincideix força amb la distància 
entre els paraments exteriors de les muralles 
MUR-2 i MUR-3 allà on aquesta darrera va 
identificar-se amb seguretat. Aquest és un fet 
que podria indicar que ens trobem davant d’un 
element que forma part de la muralla MUR-3.

Entre aquesta estructura –torre o llenç de 
muralla– i el mur de la rampa que entrega 
al peu dret nord-oriental de la porta oest es 
defineix un espai de planta angular. Aquesta 
obertura s’organitza com un passadís d’1 m 
d’amplada que podria connectar el carrer 7 i el 
barri extramurs amb l’espai al peu de la rampa, 
a l’exterior de la ciutat, on es prefigura el barri 
artesanal. Els nivells d’ús d’aquesta poterna es-
tarien arrasats si tenim en compte tant la cota 
com la manera en què l’enllosat del carrer 7 
desapareix prop d’aquest punt.

Fent síntesi sobre les novetats a la porta oest 
en època ibèrica plena, creiem que el panorama 
ha canviat força. S’ha pogut veure que la seva 
obertura s’alinea clarament amb el carrer 3 ja 
des del moment de la seva construcció durant 
l’ibèric antic. Al segle iv a. de la n. e. es pro-
dueixen moviments importants de terres, que 
habiliten la construcció del barri extramurs 
i remodelen la porta oest amb la construcció 
d’una rampa imponent amb una gran clave-
guera al seu interior.

De la rampa enfora no tenim encara elements 
de discussió més enllà de les dades interessants 
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aportades per les prospeccions geofísiques, que 
indiquen la profusió de construccions (Sala et 
al., 2013; Sala, 2014). No podem deixar d’ima-
ginar, però, un sistema de defensa de la rampa 
cap a l’exterior, lligat amb el fossat i amb el bar-
ri periurbà. Malgrat tot, no es podrà abordar 
aquesta qüestió tan rellevant sense resoldre el 
drenatge de l’àrea, ja que els nivells freàtics són 
molt propers a la superfície actual del sòl.

4.2. La trama urbana

Pel que fa a la xarxa viària, s’hi intervingué de 
manera puntual a l’hora d’instal·lar el sistema de 
drenatges de les cases, sempre reposant els enllo-
sats afectats. Només destaquem l’aparició d’una 
claveguera al punt de contacte entre el carrer 2 i 
la plaça. Aquesta claveguera podria correspondre 
al nivell de carrer del segle iv a. de la n. e. 

Més enllà d’aquestes intervencions puntu-
als, es decidí excavar en extensió en dos sectors 
dels carrers 3 (3/2) i 5 (5/2). Aquestes interven-
cions s’han dut a terme amb la finalitat de fa-
cilitar la circulació i de donar continuïtat als 
enllosats dels carrers. Ambdues actuacions van 
tenir elements en comú, tant pels seus objectius 
com pels seus resultats. 

D’una banda, al sector 5/2 es van desmuntar 
estructures que no eren ben bé originals, sinó 
reposicions o interpretacions d’estructures exca-
vades, com per exemple la claveguera CN-5079 
i els enllosats del voltant. La seva excavació ens 
va permetre descobrir restes de morter de calç 
i pòrtland als rebliments de sota d’aquestes es-
tructures. Un cop extretes aquestes construcci-
ons i les escales que les acompanyaven, es van 
recuperar els pendents i els enllosats originals 
del segle iv a. de la n. e., cosa que ha donat co-
herència al carrer (fig. 20b).

Figura 20. Vistes generals dels carrers 3 (A) i 5 (B)
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Pel que fa al sector 3/2, també es van desmun-
tar els murs de terrassa i les escales de les res-
tauracions anteriors i es van excavar els nivells 
d’ús del segle iii a. de la n. e. En aquesta fase no 
es documenten grans enllosats, sinó més aviat 
el que en semblen les preparacions, amb pedres 
de mida mitjana i petita, els indicis d’estructures 
de canalització de l’aigua pluvial i abundants 
restes ceràmiques. Podria ser que les lloses bo-
nes s’haguessin desmuntat d’antic per reaprofi-
tar-les. L’excavació finalment va assolir l’enllo-
sat del carrer del segle iv a. de la n. e (fig. 20a).

Ambdues intervencions ens van permetre 
constatar l’agençament acurat dels enllosats del 
segle iv a. de la n. e., recuperar els materials 
dipositats en els seus nivells d’ús i documentar 
les seqüències estratigràfiques que s’hi super-
posaven. Esperem que les noves dades enre-
gistrades en les actuacions del 2013 aportin 
base empírica que permetin aprofundir en el 
coneixement sobre la trama urbana de la civi-
tas del Molí.

5 Els treballs de restauració i 
consolidació del Molí d’Espígol

Després d’un llarg període sense realitzar cap 
tipus de manteniment ni control especialit-
zat de l’estat de conservació, el jaciment del 
Molí mostrava una degradació molt acusada. 
Per aquest motiu, durant el 2010 es va redac-
tar un pla d’actuació general de condiciona-
ment, drenatge i consolidació dels paviments i 
els murs de la ciutat ibèrica (Julià et al., 2010) 
amb l’objectiu d’aturar els processos d’alteració 
que patia el jaciment i garantir la salvaguarda 
de les restes conservades. Per tal d’establir els 
criteris i els processos conservatius i de restau-
ració que havien de regir la intervenció, valorar 
els procediments i avaluar el comportament in 
situ de les solucions projectades, es va realitzar 
una prova pilot en dues estances del jaciment 
(sectors 87 i 88).19 Aquestes proves van servir 

especialment per fixar el sistema d’acabat dels 
paviments.

5.1. Criteris, organització i registre de 
l’actuació de restauració i consolidació

Els criteris d’actuació que van regir meto-
dològicament la intervenció foren la mínima 
intervenció, la màxima reversibilitat, el màxim 
respecte de les propietats històriques, físiques, 
estètiques i científiques originals i la màxima 
compatibilitat de materials.

El projecte de conservació i restauració ac-
tuà pràcticament en totes les estructures visi-
bles del jaciment amb anterioritat a la inter-
venció arqueològica del 2013 (fig. 21). Per tal 
de donar al conjunt una uniformitat, des de la 
coordinació del projecte es va creure oportú 
recuperar els nivells d’ocupació del segle iii a. 
de la n. e., que corresponen a l’etapa de major 
esplendor del jaciment.

L’extensió i el volum de les restes en què 
s’actuà són molt amplis. Per aquest motiu, 
es va considerar convenient fer una divisió 
de l’espai de treball en vuit sectors. També 
es va establir una metodologia de treball que 
permetés fer, en primer lloc, les actuacions 
d’urgència que havien de garantir la conser-
vació preventiva del conjunt i, posteriorment, 
la consolidació i la restauració del conjunt fins 
a aconseguir la cota de presentació desitjada 
de les restes. També es van definir unes zones 
com a reserva arqueològica, uns espais no ex-
haurits estratigràficament i amb potencialitat 
científica en què no es van realitzar els pa-
viments definitius perquè no condicionessin 
una excavació futura.

Les actuacions i els processos realitzats a 
cada estructura s’enregistraren documental-
ment i fotogràficament. Per tal d’agilitzar les 
tasques de terreny –un sol tècnic per contro-
lar l’actuació en unes tres-centes estructures 
i una mitjana de deu operaris–, i per tal de 

19. Intervenció realitzada l’any 2010 per l’empresa Àbac Conservació i Restauració SL sota la coordinació de Maria 
Molinas i Sílvia Llobet i l’execució de Mireia Cañadell i Gemma Piqué.
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gestionar el volum ingent de documentació 
generada, s’organitzà un sistema de registre 
de dades amb l’ajuda d’unes fitxes de camp, 
que s’informatitzaren en una base de dades 
creada especialment. A cada estructura se 
li donà una numeració pròpia i única i tota 
la informació generada sobre cadascuna es 
recollí a la seva fitxa específica (descripció, 
fotografies, estat de conservació i procés de 
restauració…).

5.2. Estudi previ i estat de conservació

L’estat de conservació del jaciment abans de la 
intervenció era molt precari. Presentava greus 
problemes per l’acumulació d’aigua als espais 
tancats i per la creació d’escorrancs motivats 
per la morfologia urbana en pendent i per la 
naturalesa argilosa del sòl. Aquesta problemà-
tica, lligada a la tècnica constructiva del pa-

redat amb lligam de fang, havia provocat que 
la major part de les construccions tinguessin 
deficiències estructurals com ara desploms, 
elements despresos, descalçaments, bomba-
ments o enderrocaments. L’eflorescència sali-
na era també un problema molt evident, un 
fenomen endèmic a tota la plana d’Urgell, on 
el sòl és altament ric en sals solubles. En aquest 
cas, l’afectació era visible sobretot a les zones 
baixes dels murs.

Pel que fa al creixement biològic, cal destacar 
l’existència d’algun ametller plantat sobre les es-
tructures i la presència d’una colònia de xisques 
o canyissos a la zona de la porta nord o porta 
d’Ilerda, per on passava un antic rec. La pre-
sència animal també era, i encara és, una causa 
important d’alteració de les restes arqueològi-
ques. En aquest sentit, era sorprenent la plaga 
de conills que afectava la zona. Es trobaven caus 
per tot el jaciment, alguns dels quals eren tan in-
vasius que fins i tot travessaven les estructures. 

Figura 21.  
Àrees d’intervenció 
del programa  
de consolidació  
i restauració  
del Molí d’Espígol  
de l’any 2013
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Durant la dècada dels noranta del segle xx es 
van dur a terme dues intervencions de consoli-
dació de les restes arqueològiques, que es van 
realitzar amb morters amb base de ciment. Les 
actuacions es van focalitzar a recréixer i/o con-
solidar els coronaments dels murs i a reforçar 
les zones més afectades, per la qual cosa es van 
refer les juntes entre les pedres i es construïren 
estructures de reforç que incorporaven malla 
metàl·lica. Aquestes intervencions han resultat 
perjudicials per a les restes patrimonials, perquè 
han accelerat el rentat de les zones originals sub-
jacents i han afavorit l’eflorescència de les sals 
per la pedra en lloc de per la junta.

5.3. Instal·lació d’un sistema de drenatges

Davant els problemes que causava la circula-
ció i l’entollament de l’aigua de la pluja, es va 
considerar necessària la instal·lació al jaciment 
d’un sistema general de drenatges. L’esquema 
bàsic de l’operació va consistir en la col·locació 

d’una trama de tubs drenants que recorren to-
tes les estances i recullen l’aigua per conduir-la 
cap a diferents punts d’evacuació. Per dissenyar 
el pendent de circulació de l’aigua s’aprofitaren 
els pendents naturals del jaciment. El pas dels 
tubs a través de les restes arqueològiques com-
portà l’obertura de rases i la perforació d’al-
gunes estructures (fig. 22). Prèviament, per 
tal d’assegurar les restes més febles, es realitzà 
una consolidació preventiva de les estructures. 
L’excavació de les rases es feu amb seguiment 
arqueològic per garantir la documentació de 
possibles noves troballes. A les zones on es va 
restituir el paviment s’instal·là, a la cota final 
de presentació una bonera com a punt de re-
collida de l’aigua.

5.4. Procés de conservació i restauració

La debilitat estructural de les restes va fer plan-
tejar-nos que la primera fase de la intervenció 
havia de ser una consolidació preventiva gene-

Figura 22. Vistes de la instal·lació dels drenatges als habitatges adossats a la muralla de l’ibèric antic  
(MUR-2) (A) i a la muralla de l’ibèric ple (MUR-3) (B)
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Figura 23. Procés de consolidació d’un dels murs del jaciment (MR-40): vista de l’estat de l’estructura abans 
de la intervenció (A), vista de l’estructura després de la neteja (B) i vista de l’estructura un cop consolidada (C)
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ral dels punts més vulnerables. Posteriorment, 
un cop estabilitzat el conjunt, es procedí a la 
restauració completa sector per sector (fig. 23). 

L’estratègia d’actuació que va seguir-se fou 
la següent:

1r. Eliminació de la capa vegetal i tracta-
ment de les superfícies de les pedres amb bio-
cida (Biotin T) per eliminar el creixement bio-
lògic inferior. Pel que fa a les xisques, es provà 
d’eliminar-les amb la retirada de la terra plena 
dels seus rizomes i, abans de reblir l’espai amb 
terra neta, s’espargí calç aèria per fer una capa 
estèril i evitar al màxim la proliferació de la 
colònia vegetal.

2n. Neteja de les restes terroses disgrega-
des de les juntes dels murs i eliminació de les 
intervencions antigues amb ciment. En el cas 
dels reforços, es valorà què resultava més per-
judicial per a l’estructura, si treure’l o mante-
nir-lo. En bona part dels casos s’optà per eli-
minar-los i substituir-los de forma progressiva. 
Amb l’obertura dels carrers 3 i 5 s’eliminaren 
els falsos històrics i altres elements refets en 
intervencions anteriors que distorsionaven la 
lectura de la trama urbana.

3r. Adequació dels paviments per situar-los 
a 20 cm de la cota final de presentació. En la 
major part dels casos calgué fer recreixements 
de les estances amb rebliments de terra del 
mateix jaciment, que es piconà amb elements 
mecànics. Si s’havia de realitzar un rebaix, es 
feu sempre amb seguiment arqueològic. A les 
àrees de reserva arqueològica, la superfície es 
deixà amb una lleugera inclinació cap al punt 
de drenatge per facilitar l’evacuació de l’aigua 
i, posteriorment, es cobrí de grava fins assolir 
la cota de presentació.

4t. Consolidació de les estructures per tal 
de recuperar la cohesió de les restes i corregir 
les patologies identificades (descalçaments, ele-
ments despresos, desploms…) amb morters de 
calç hidràulica natural20 i pedres del jaciment. 
A causa de l’escassetat de pedra, els reforços 
que es realitzaren en zones no visibles es feren 

amb maons ceràmics. S’escollí aquest tipus de 
material perquè funciona bé amb les càrregues 
de pes i perquè és transpirable. En els casos en 
què calgué posar pedres per omplir buits a la 
part inferior, es col·locà malla de fibra de vidre 
(Mallatex) com a element diferenciador.

5è. Recreixement de les estructures para-
mentades. Per tal de millorar la comprensió 
de les estructures, es realitzaren els recrei-
xements necessaris fins assolir les cotes de 
presentació establertes en el projecte d’obra. 
S’actuà tant en les restes exhumades en les 
interven cions antigues com en les posades 
al descobert durant l’execució del projecte i 
que quedaven integrades en el recorregut de 
presentació al públic. Els materials emprats 
en la reconstrucció foren els mateixos que en 
la consolidació. Els elements diferenciadors 
utilitzats van ser la malla de fibra de vidre o el 
geotèxtil a les zones horitzontals en contacte 
amb l’original. Per marcar una línia visual de 
recreixement, es col·locaren plaquetes cerà-
miques al llarg de la junta de contacte entre 
l’elevació original i la zona recrescuda, gene-
ralment equidistants uns 50 cm. En aquestes 
plaquetes hi havia inscrit l’any d’execució de 
l’obra (2013) i una fletxa que marca la direc-
cionalitat del recreixement.

6è. Recreixement i execució de paviment. 
A partir dels resultats de la prova pilot del 
2010, el tipus de paviment escollit va ser el de 
terra estabilitzada amb calç. El funcionament 
d’aquesta mena de sòls es fonamenta amb la 
idea de construir un sistema de drenatge su-
perficial amb la terra del jaciment compacta-
da, la qual, per millorar-ne les propietats, duu 
una lleugera aportació (entre un 3 i un 8%) de 
calç aèria (CL-80). Amb el pas del temps i la 
humitat pròpia del terreny, aquests paviments 
s’estabilitzen. La metodologia de realització 
dels paviments va seguir els passos següents: 
esponjament de la terra, remullada o assecatge 
per obtenir el punt d’humitat idoni per a l’ho-
mogeneïtzació òptima, estesa de la calç i bar-

20. La proporció del morter emprat ha estat 1 mesura de calç hidràulica natural, 2,5 mesures de sorra natural rentada 
i 1/2 mesura de terra batuda garbellada fina.
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reja de la mescla; compactació de la capa tractada 
amb picons mecànics o manuals, i, finalment, el 
curat de la superfície per evitar un assecatge for-
çat. Aquest procés es feu en capes d’uns 10-15 cm 
i es repetí tantes vegades com calgué.

5.5. Valoracions finals

Les tasques de conservació i restauració realit-
zades al Molí l’any 2013 permeteren la recupe-
ració de la resistència física de les seves estruc-
tures i la millora de la llegibilitat del conjunt 
arqueològic. Amb la intervenció, el jaciment ha 
guanyar comprensió i espectacularitat.

Es comprovà que, després de la consolida-
ció de les juntes, les sals començaven a aflo-

rar pel morter i no per les pedres. Per tant, 
s’assolí l’objectiu que fos el nou morter el que 
treballés com a zona de sacrifici per evitar al 
màxim l’eflorescència de les sals a les pedres 
originals.

La instal·lació del sistema de drenatges és 
la feina que més ha contribuït a la conserva-
ció del jaciment. Es constatà que les estan-
ces que abans quedaven negades ara queden 
totalment drenades. Tot i que en un principi 
foradar els murs semblava una actuació agres-
siva, a la llarga ha resultat ser la solució més 
conservativa per al conjunt de les restes. Els 
drenatges han quedat completament integrats 
al jaciment. 

Pel que fa als paviments de terra estabilitza-
da amb calç, cal assenyalar que les inclemèn-

Figura 24. Procés de restauració de la porta d’Ilerda: vista dels treballs en curs (A) i vista un cop consolidada  
i restaurada
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cies meteorològiques succeïdes tot just un cop 
acabats o en el transcurs de la seva execució 
–episodis continuats i seguits de pluja, boires 
i gelades– foren un handicap per a la seva con-
secució reeixida. El que queda clar és que, en la 
mesura del possible, s’ha d’evitar fer paviments 
estabilitzats durant els períodes estacionals de 
climatologia extrema.

La reconstrucció volumètrica d’estructures 
i l’obertura d’alguns carrers han permès real-
çar el conjunt del jaciment i fer-ne evident la 
monumentalitat. En aquest sentit, els espais 
que més es beneficiaren d’aquesta acció foren 
el carrer 3, que s’obrí completament a la circu-
lació, i la porta d’Ilerda (fig. 24), que es restituí 
i recuperà com a accés a l’interior de la ciutat 
ibèrica.

El projecte de restauració i conservació ha 
representat una gran embranzida per a l’estabi-
lització del jaciment. Ara el repte és afrontar-ne 
el manteniment, que és la millor estratègia per 
garantir la conservació futura del Molí.

6 Conclusions

L’execució del projecte de l’1% cultural al 
Molí d’Espígol ha suposat un revulsiu per al 
jaciment (fig. 25). Des de l’òptica patrimoni-
al, el projecte ha permès la consolidació i la 
restauració de pràcticament totes les restes 
visibles del jaciment i la instal·lació d’una 
xarxa de drenatges. L’estat de conservació 
de les restes arqueològiques reclamava, per 
tal de garantir-ne la preservació futura, una 
actuació integral profunda. En aquest sentit, 
creiem que els treballs de recuperació patri-
monial assoliren els seus objectius: s’instal·là 
un sistema soterrat de recollida i evacuació 
de l’aigua de pluja, s’alliberaren les restes ar-
queològiques de materials nocius aplicats en 
antigues restauracions, s’afermaren estructu-
ralment els murs i les muralles, es milloraren 
visualment i estèticament els acabats i, en 
darrera instància, es feu més comprensible 
el jaciment. 

Figura 25. Vista aèria del Molí d’Espígol l’any 2014

 F
ot

o:
 M

us
eu

 d
’A

rq
ue

ol
og

ia
 d

e 
Ca

ta
lu

ny
a



Escala, O; Moya, A.; Piqué, G.; Principal, J.; Tartera, E.; Vidal, A. • El Molí d’Espígol 299

Amb tot, des que es materialitzà el projecte, 
el jaciment es troba tancat i només s’obre al 
públic en molt comptades ocasions. A més, els 
treballs de manteniment de les restes arqueo-
lògiques no es duen a terme amb la cadència 
que requereixen i, en conseqüència, s’ha iniciat 
un nou procés de degradació. La consolidació i 
la restauració eren una necessitat palmària del 
Molí. La inversió pública realitzada per dur-
les a terme, però, encara no ha tingut el retorn 
social que exigeix. Esperem que les institucions 
públiques implicades en la gestió del monu-
ment trobin ben aviat una solució que permeti 
obrir-ne les portes de forma estable i periòdica 
per tal que tota la ciutadania pugui gaudir del 
jaciment.

Però, a més, el projecte també ha estat un 
estímul per a la recerca. Les novetats científi-
ques han estat extraordinàries, fins al punt que 
eixamplen i consoliden els arguments que de-
fineixen el Molí com un dels centres de poder 
principals de les planes inferiors de la vall del 
Segre durant bona part del primer mil·lenni a. 
de la n. e. De la fortalesa de la primera edat del 
ferro a l’oppidum de l’ibèric antic i de l’oppidum 
a la ciutat consolidada de l’ibèric ple, l’evolució 
arquitectònica i urbanística del Molí és el reflex 
del procés de canvi que, entre els segles viii 
i iii a. de la n. e., fa transitar les comunitats 
de la regió des d’una societat de cabdillatges a 
l’organització estatal arcaica ilergeta. L’evolució 
històrica del jaciment demostra els canvis que es 
produeixen en l’estructura sociopolítica i econò-
mica de les comunitats preibèriques de la regió 
que acabaran esdevenint el poble ilerget, al cap-
davant del qual es consolidarà una elit aristocrà-
tica. A partir del segle ii a. de la n. e., els ilergets 
hauran de fer front a les noves transformacions 
socials, polítiques i econòmiques que imposarà 
la romanització.

Els treballs arqueològics han permès si-
tuar l’origen de l’establiment durant el se-
gle viii a. de la n. e., moment en què sembla 
bastir-se ex novo en una zona planera i pro-
pera a un curs d’aigua. L’hàbitat neix com 
un gran poblat fortificat amb un sistema de-
fensiu monumental: muralla torrejada, pro-
bable fossat i una possible línia de pedres 
clavades. El Molí de la primera edat del ferro 
(segle viii-mitjan segle vi a. de la n. e.) es 
manifesta com una veritable fortalesa defi-
nida per un entramat complex d’estructures 
defensives. Aquest sistema, més enllà d’ésser 
un element de protecció, esdevé la manifes-
tació exuberant i ostentosa d’un cabdillatge 
que resideix a la fortificació i que legitima el 
seu estatus i el del seu llinatge a través d’una 
arquitectura magnificant i, fins i tot, a través 
d’elements simbòlics de tipus religiós, com 
és el cas de l’àrea cultual amb esteles situada 
al peu d’una de les torres. El Molí preibèric 
s’erigeix, doncs, com la seu d’un poder po-
lític i ideològic local que exercia el control 
sobre un territori d’inf luència.

Els Vilars són, sens dubte, el paradigma 
d’aquest model d’assentament (Junyent, López, 
2016 i bibliografia anterior citada). Amb el Molí, 
la fortalesa d’Arbeca ha superat finalment la so-
litud i la certa incomprensió que determinaven 
el fet d’ésser un unicum de la primera edat del 
ferro del nord-est peninsular. La interpretació 
en aquesta mateixa línia d’algun altre establi-
ment excavat d’antic, com el del Bell Pla de 
Guissona (López, 2000, 484-498 i bibliografia 
citada), o descobriments recents, com la mura-
lla i la torre de l’horitzó preibèric del castell de 
l’Albi (Casabona et al., 2010; Casabona, Gallart, 
2015), completen la nòmina d’establiments de la 
primera edat del ferro que s’han considerat cen-
tres de poders locals.21 Aquests es distribuirien 

21. La investigació futura haurà de precisar què i quan s’interpreta un establiment com a centre de poder. Creiem que l’entitat 
dels Vilars i del Molí no ofereixen dubtes. Les restes conegudes del Bell Pla també ho podrien fer pensar. Ara bé, el cas 
del castell de l’Albi podria ser més discutible. El petit tram de muralla i la torre quadrangular coneguts tenen certament 
paral·lelismes constructius amb els Vilars o el Molí. Tot i això, el patró d’assentament difereix d’ambdós –jaciments al 
pla, planta en dobles cercles secants...– i la migradesa de l’extensió coneguda limita la caracterització de l’establiment. 
Són els elements defensius atributs suficients com per definir-lo com a seu d’un cabdillatge? Tot jaciment amb estructures 
defensives ha de ser necessàriament la seu d’un poder local? No pot correspondre a un assentament que complementa 
l’organització territorial d’un centre principal? El que és clar sembla que la recerca té encara camp per córrer...
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de forma més o menys regular per les planes de 
les valls subsidiàries a llevant del riu Segre, des 
d’on es controlaria un petit territori i una xarxa 
d’altres establiments secundaris i de menor en-
titat (tossal del Molinet del Poal, Sant Joan Vell 
de Térmens, tossal de les Tenalles de Sidamon, 
l’Estany d’Arbeca...).

Cal encara precisar quin és el paper que 
juguen en aquesta equació, per exemple, els 
poblats de la Pedrera (Térmens-Vallfogona de 
Balaguer) o de la Serra del Calvari (la Granja 
d’Escarp). D’una banda, situades sobre el curs 
del riu Segre, les restes que es coneixen tant 
del poblat com de la necròpolis de la Pedrera 
fan pensar en un establiment d’entitat amb una 
llarga ocupació. De l’altra, la rellevància de la 
Serra del Calvari a les terres del Baix Segre és 
aclaparadora. Amb el seu urbanisme ortogo-
nal, és l’epicentre del poblament de la prime-
ra edat del ferro que s’aglomera a l’entorn del 
Montmeneu, una xarxa d’assentaments que 
s’associen a l’explotació i la distribució del mi-
neral fèrric (Vàzquez et al., 2016). Podrien ser 
ambdós també seus d’un poder local?

Tots aquests jaciments mostren una realitat 
cultural comuna que es manifesta amb uns trets 
compartits, bona part dels quals arrelen en la 
tradició de les comunitats del Grup del Segre-
Cinca a la fi de l’edat del bronze: arquitectura de 
pedra i terra consolidada, necròpolis tumulàries 
d’incineració, cultura material... Com a novetat 
del període, es documenten els primers objectes 
de ferro i les primeres manifestacions de side-
rúrgia local del ferro, la presència de materials 
de filiació o d’influència fenícia, el sorgiment 
del nou model d’assentament que representen 
els Vilars o el Molí, la consolidació d’una elit i 
els indicis d’heroïtzació.

La relació entre els assentaments princi-
pals està encara per definir, com també resten 
establir les àrees d’influència de cada centre, 
que només han estat esbossades de forma pre-
liminar (Junyent, López, 2016, 69-70). Quina 
mena de relació existia entre els diferents cab-
dillatges? Existia alguna organització superior 
a escala supralocal? Són centres que es coordi-
nen i es reparteixen el territori o són poders en 
plena competència? Són les defenses de les for-
tificacions –en certa mesura considerades so-

bredimensionades per al grau de confrontació 
bèl·lica que es pressuposa en el context històric 
del moment– la prova de la conflictivitat entre 
aquests? Hi ha més preguntes que respostes, 
però, en qualsevol cas, creiem que l’evolució 
posterior de les diferents fortaleses deixa en-
treveure un panorama de concurrència.

Inicialment, al Molí de mitjan segle vi a. 
de la n. e. l’ibèric antic suposa la continuïtat 
de l’assentament de la primera edat del ferro. 
A finals de la centúria, però, la fortalesa inicia 
l’embranzida i el desenvolupament que la duu a 
configurar-se com l’oppidum ibèric més extens 
i important de les planes inferiors de la vall del 
Segre. En aquest moment, al Molí, s’eixampla 
la superfície ocupada, s’hi basteix un nou re-
cinte emmurallat, s’hi fixen els eixos viaris que 
articulen l’urbanisme ibèric i s’hi remodela la 
distribució interior. Tot i el canvi substancial, 
puntualment es respecta la façana septentrio-
nal del recinte fortificat original, mentre que la 
resta sembla que fou amortitzada.

L’expansió urbanística del Molí de l’ibèric 
antic assenyala la puixança de l’assentament i, 
a més, marca una clara diferenciació amb els 
establiments principals del període anterior. 
En el cas dels Vilars, malgrat l’ocupació i el 
desenvolupament urbanístic, que van mante-
nir-se plenament actius durant l’ibèric antic i 
l’ibèric ple, l’hàbitat quedà sempre constret pel 
cinyell que suposaren la muralla i el gran fossat 
que encerclava la fortificació. Aquest fet, sens 
dubte, limità la capacitat de creixement i des-
envolupament de l’establiment arbequí.

En canvi, ni la muralla ni el fossat del Molí 
n’impediren el creixement expansiu i, quan 
fou necessari, la muralla fou enderrocada i 
el fossat reblert, ocupat i refet. La capacitat 
d’adaptació a les necessitats i les realitats can-
viants dugueren a consolidar-lo com un cen-
tre de referència econòmica, social i política. 
Aquest procés culminarà durant l’ibèric ple 
(segles iv-iii a. de la n. e.) amb la construcció 
d’un barri extramurs clos per una nova mura-
lla, la monumentalització de l’accés amb una 
porta amb rampa, la implementació de solu-
cions defensives complexes (bastions, portes i 
poternes, fossat), un urbanisme articulat amb 
espais socials diferencials i especialitzats (àm-
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bits singulars, de culte...) o la instal·lació, més 
enllà del fossat, d’un camp de sitges i d’un 
barri suburbà manufacturer.

En definitiva, el Molí és avui en dia l’únic 
jaciment de la Ilergècia les restes del qual per-
meten considerar-lo com una veritable ciutat. 
L’entitat del jaciment (dimensions, caracterís-
tiques...) el diferencien i el singularitzen de la 
resta d’hàbitats coetanis ilergets. Es fa, doncs, 
difícil creure que el Molí fos simplement un 
assentament qualsevol més, sinó que podria ser 
el centre polític i econòmic principal de la regió 
durant l’ibèric ple.

És el Molí l’Atanagrum que esmenta Titus 
Livi (21, 61, 6-7)? Fou el Molí la capital dels 
ilergets? El professor Joan Maluquer de Motes 
(1982, 277; 1986, 6) ja ho deixà entreveure. Tot 
i que és cert que ara per ara no podem respon-
dre aquestes preguntes –de fet, tal vegada no es 
podrà mai–, també és ben cert que, en l’estat 
actual del coneixement, l’arqueologia encara no 
ha ofert una candidata millor. El vell debat sobre 
la capitalitat ilergeta –Atanagrum o Iltirta– res-
ta encara obert (cf. Pérez, 1999; Principal et al., 
2007, 55-56; Junyent, 2016, 148-150). En qualse-
vol cas, el Molí cau en decadència i és abandonat 
a finals del segle iii a. de la n. e., quan entra en 
joc Iltirta amb les seves emissions numismàti-
ques. Tanmateix, els vestigis de la Lleida ibèrica 
són escadussers i majoritàriament no són ante-
riors a finals del segle ii a. de la n. e.

Més enllà d’aquesta qüestió, el Molí es mos-
tra, sense cap dubte, com un establiment de 
primer ordre de forma continuada durant sis 
segles, compresos entre la primera edat del fer-
ro i l’època ibèrica plena. En aquest període, 
doncs, el Molí es prefigura com un element 
clau per comprendre i caracteritzar la dinàmi-
ca evolutiva i els processos de canvi que viu-
ran les comunitats preibèriques que duran al 
sorgiment i al desenvolupament de la societat 
ibèrica ilergeta.

Creiem que l’interès científic del Molí d’Es-
pígol és cabdal i, per tant, la prossecució del 
projecte d’excavacions arqueològiques seria 
d’allò més interessant i tan prometedor com 
necessari que el públic pogués visitar-lo i fru-
ir-lo. La conjuntura econòmica, però, sembla 

que hi juga encara en contra. Esperem que ben 
aviat es pugui redreçar la situació...
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* Arqueòleg municipal de Cabrera de Mar.

  Resum

Des de la troballa del jaciment de Ca l’Arnau-
Can Mateu el 1997, s’han fet moltes interven-
cions a la vall de Cabrera de Mar, bàsicament 
marcades per l’evolució urbanística del poble, 
i algunes d’aquestes, com és el cas de Can Ro-
don de l’Hort i Can Benet, han proporcionat 
troballes de molta entitat. Tot plegat, avui dia 
ens ha facilitat una visió molt millorada de 
l’extens jaciment arqueològic d’època romana 
republicana que ara anomenem Ilturo.

  El període posterior  
a les primeres excavacions

L’any 1998, dins el cicle de la Tribuna d’Ar-
queologia 1998-1999, vàrem donar a conèi-
xer la descoberta d’aquest jaciment arqueo-
lògic (Martín Menéndez, 2002). El contingut 
d’aquell primer treball eren els resultats pre-
liminars del que s’havia trobat els anys 1997 i 
1998 en les intervencions fetes en dues parcel-

les conegudes amb els noms de Ca l’Arnau i 
Can Mateu, situades l’una al costat de l’altra, 
al cantó occidental de la riera de Cabrera de 
Mar, just enfront de l’edifici de l’ajuntament 
del poble.

En aquest nou treball no és el nostre objectiu 
tornar a repetir el que ja es va aportar en aque-
lla publicació, però sí que és interessant que 
puguem recordar alguns aspectes fonamentals, 
com per exemple que el que s’havia trobat es 
componia de dos conjunts arqueològics super-
posats, el més recent dels quals era un forn de 
producció d’àmfores i les seves instal·lacions 
addicionals, i el més antic, i molt més extens, 
un assentament de caire residencial, amb cro-
nologies d’entre mitjan segle ii aC i el primer 
quart del segle i aC. D’aquest assentament més 
antic destacava la troballa dels banys públics, 
els quals presentaven un estat de conservació 
excepcional, i, a més, l’excavació de les sales 
més importants d’aquest complex havia posat 
de manifest la seva especial rellevància cons-
tructiva. A banda dels aspectes concrets de 
les estructures descobertes al jaciment, també 

El darrer decenni d’intervencions arqueològiques 
a Ilturo (Cabrera de Mar, Maresme).  
Novetats i estat actual de la recerca
Albert Martín Menéndez*
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es va provar d’explicar què podia significar la 
troballa d’un assentament d’aquesta tipologia 
per a la comprensió del procés de romanització 
del país.

Els treballs que seguidament es van fer con-
tinuaven basant-se en el mateix conjunt d’in-
tervencions, tot i que també anaven aportant 
dades derivades del processament dels ma-
terials que s’havien trobat. Alguns d’aquests 
treballs es varen centrar especialment en els 
banys públics de l’assentament (Martín Me-
néndez, 2000) i van posar de manifest les da-
des que oferien el seu estat de conservació i 
la singularitat constructiva dels seus sostres. 
Altres, en canvi, varen tornar a incidir en la 
rellevància tipològica de l’assentament i en el 
paper que aquest podria haver jugat durant el 
procés de romanització, així com en la seva 
connexió amb la ciutat d’Iluro (Garcia Roselló 
et al., 2000; Martín Menéndez, Garcia Rose-
lló, 2002). En darrera instància, també es va 
presentar un treball més concret sobre el que 
se sabia del forn de fabricació d’àmfores i de 
la seva producció amforal (Martín Menéndez, 
Garcia Roselló, 2007), tot i que en aquesta úl-
tima publicació ja s’incorporen algunes dades 
d’intervencions posteriors al municipi.

En realitat, les parcel·les de Ca l’Arnau i 
Can Mateu, que havien estat l’origen de to-
tes aquestes publicacions, havien estat inter-
vingudes de manera molt parcial. A l’extrem 
nord de la de Ca l’Arnau s’havien excavat 
completament l’interior i el frontal del forn de 
fabricació d’àmfores i part de la seva estrati-
grafia circumdant. Aquest element havia estat 
ja restaurat per Gamarra i García SL i protegit 
amb una coberta metàl·lica. A l’extrem sud de 
la parcel·la de Ca l’Arnau, a tocar la de Can 
Mateu, hi havia els banys públics, excavats en 

una bona part, però quedaven encara per tre-
ballar tot el seu extrem occidental i també tot 
l’espai que envoltava el conjunt, i, a més, no 
s’havien pogut fer l’inventari, la restauració 
ni l’estudi dels elements que componien els 
seus sostres. A banda d’això, la coberta metàl-
lica que els havia de protegir no es va poder 
instal·lar fins al gener del 2001,1 la qual cosa 
va provocar un deteriorament del conjunt. La 
resta del jaciment, però, només es coneixia a 
través de rases de sondeig, que, a més, un cop 
finalitzats els treballs s’havien tornat a tapar. 
Exceptuant els dos punts esmentats, tot el ja-
ciment va quedar cobert per una capa de més 
de quatre metres de sediments.

La parcel·la de Can Mateu la coneixem mi-
llor perquè durant la intervenció se n’havien 
extret tots els sediments que cobrien les estruc-
tures antigues, llevat dels de l’extrem nord-est. 
Això havia facilitat l’obtenció de la planta ge-
neral del conjunt, tot i que cal tenir en compte 
que només s’hi varen poder excavar tres habi-
tacions de la part més meridional, mentre que 
a la resta de la superfície només es va arribar 
a la neteja dels nivells d’arrasament dels murs. 
Un cop finalitzada l’excavació, tota la superfície 
es va cobrir amb geotèxtil i sauló.

En els anys següents es varen continuar fent 
intervencions arqueològiques a la vall de Ca-
brera de Mar, però cap va tenir l’abast de la que 
s’havia practicat a les dues parcel·les ja cone-
gudes. És el cas de la intervenció feta el 1999 
a l’immoble conegut amb el nom de l’Hostal 
(Cela Espín et al., 2002), la de l’any 2000 al ja-
ciment de Can Sala (carrer Agustí Vendrell, 42) 
i, sobretot, les que es varen portar a terme al 
carrer Barcelona del barri de la Guardiola els 
anys 19993 i 20064 i a Can Benet els anys 19995 
i 2002,6 ja que en aquests dos casos es va fer 

1. Intervenció dirigida per José A. Cantos Rueda.
2. Dirigida per Francesc Florensa Puchol.
3. Dirigida per Josep M. Vila Carabasa.
4. Dirigida per Carles Velasco Felipe.
5. Dirigida per Marc Jiménez Marzo.
6. Dirigida per Antoni Martín Oliveras i Albert Martín Menéndez.
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evident que la superfície arqueològica que s’ha-
via trobat a les parcel·les de Ca l’Arnau i Can 
Mateu tenia continuïtat tant riera amunt com 
riera avall, cosa que ampliava força l’extensió 
del jaciment. Particularment interessants van 
ser les troballes que es van produir a Can Be-
net, atesa l’excepcionalitat de les restes, de les 
quals parlarem més endavant.

Una altra intervenció molt significativa fou 
la de Can Masriera l’any 2003,7 ja que aquesta 
es va desenvolupar al costat oriental de la riera 
de Cabrera i va posar de manifest, per primera 
vegada, que el tipus de restes arqueològiques 
que s’havia trobat al cantó occidental es podia 
reproduir al cantó oposat.

El jaciment de Can Masriera presentava un 
grau d’arrasament bastant elevat, fins a l’ex-
trem que els nivells de circulació més rellevants 
del conjunt no s’havien conservat, i havia estat 
així perquè tant aquests nivells d’ús com les 
estructures que els definien estaven construïts 
en un punt més elevat. En canvi, sí que conei-
xem prou bé l’accés a aquesta part més alta i als 
nivells de circulació des d’on s’hi puja.

El conjunt estructural (fig. 1)8 està compost 
per uns murs de contenció d’una fase preexis-
tent, que retallen el terreny natural, més elevat 
cap a l’est. Es tracta d’estructures de cronologia 
imprecisa, però bastides sobre farciments de fi-
nals del segle iii aC. Una d’aquestes, correspo-
nent a un àmbit de tipus indeterminat, només 
conserva una cantonada en forma d’L amb el 
braç llarg en sentit nord-sud. En un moment 
donat, s’amortitzen aquestes estructures i el 
mur que va en sentit est-oest es retalla i se’n 
conserven només 1,25 m de recorregut. Segui-
dament es construeix un nou mur de contenció 
en forma d’L invertida amb el braç llarg situat 
en sentit paral·lel al mur preexistent, cosa que 
deixa entre els dos un espai de només seixanta 
centímetres d’ample i uns cinc metres de llarg, 
que òbviament funcionaria farcit de sediment. 
Seguidament, en una posició centrada respecte 

d’aquest nou mur paral·lel, es construeix una 
escala, que salva el desnivell entre la zona més 
baixa de ponent i l’interior de l’estructura a lle-
vant. Aquesta escala fou bastida cap al darrer 
quart del segle ii aC i presenta un indubtable 
aspecte monumental, tot i que avui dia només 
conserva tres graons, als quals segurament se 
n’hi haurien d’afegir un parell més. El desnivell 
que se salva amb aquest element és de més d’un 
metre, que és el que avui es pot documentar. A 
més, un altre mur de contenció, construït com 
a prolongació vers el sud de la façana a la qual 
s’adossa l’escala, completa la configuració de 
l’espai de la terrassa superior.

La interpretació del conjunt es basa en 
aquests elements singulars. S’ha suposat que 
el segon mur construït en paral·lel faria les fun-
cions de fonamentació d’una columnata que 
adornaria la façana d’un possible temple, la 
qual se situaria sobre el mur paral·lel més an-
tic, i l’amplada d’aquest recinte vindria donada 
pels murs transversals que defineixen aquest 
espai de porxo tot perllongant-los vers l’est. 
Evidentment, l’escala monumental al centre 
donaria accés a la porta del suposat temple.

Una dada que encara volem afegir és el fet 
que aquesta situació de dos murs paral·lels es 
reprodueix al nord dels elements que hem des-
crit, ja que un nou mur paral·lel perllonga, vers 
el nord, el que interpretem com a fonament 
de la columnata. Malauradament, els treballs 
d’excavació no es pogueren ampliar en aquesta 
direcció i aquesta petita part del jaciment ha 
quedat per a treballs futurs.

Si bé es tracta d’una proposta d’interpreta-
ció arriscada, tenint en compte el que queda de 
la terrassa superior, aquesta ve refermada per 
les troballes dels nivells d’enderroc que hi ha 
a sobre i al voltant de l’escala, on s’han recu-
perat elements de ceràmica, metall i vidre de 
qualitat, així com proves de l’existència d’un 
opus signinum tessel·lat, revestiments parie-
tals de morter blanc i restes d’un cremador de 

7. Dirigida per Antoni Martín Oliveras.
8. La topografia ha estat feta per Lluís Sant Monrós, el dibuix de camp per Antoni Martín Oliveras i la vectorització 

informàtica per Ainoha Pancorbo Picó.
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Figura 1. Planta general de la intervenció a Can Masriera, 2003

perfums de ceràmica de gran format. Aquest 
nivell d’enrunament presenta una datació de 
100-80 aC (López Mullor, Martín Menéndez, 
2010). 

En els anys posteriors a les primeres inter-
vencions, les parcel·les de Ca l’Arnau i Can 
Mateu quedaren a l’espera que les adminis-

tracions i els propietaris arribessin a un acord 
sobre el seu futur. Un cop això es va produir, 
els promotors varen poder començar a urba-
nitzar l’entorn del jaciment i a edificar a les 
zones lliures de restes arqueològiques. D’aques-
ta manera, entre els anys 2001 i 2004, el que 
avui dia es coneix com a clos arqueològic de Ca 
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l’Arnau i Can Mateu va prendre la configuració 
i l’aspecte que té avui dia.

Les intervencions que es varen fer en aquest 
període no varen provocar cap avenç des del 
punt de vista científic, però sí que van acon-
seguir una fita força important, que fou alli-
berar de sediments superficials tot el voltant 
dels banys públics, per la qual cosa, a partir 
d’aquest moment, tota aquesta part del jaci-
ment va esdevenir accessible al treball dels 
arqueòlegs. Aquesta circumstància va fer que 
l’any 2005 l’Ajuntament de Cabrera de Mar 
promogués una campanya de treballs amb 
l’objectiu de posar al descobert la part occi-
dental del complex dels banys públics.

Els treballs d’aquesta campanya9 es van 
ocupar, primerament, de l’excavació de l’àm-
bit situat enfront de l’accés del praefurnium 
i dels que hi ha tant al sud com al nord del 
laconicum. Aquesta excavació va permetre co-
nèixer la seqüència d’ocupació d’aquest sector 
en les darreres fases d’utilització dels banys 
públics, així com alguns detalls de l’evolució 
constructiva dels moments anteriors. Una 
dada important que ha resultat d’aquests tre-
balls és que, almenys durant el període d’ús 
del laconicum, l’accés als banys públics es feia 
des del sud, a través de l’àmbit que hi ha al 
cantó sud d’aquesta cambra. En segon lloc, es 
va portar a terme l’excavació dels sediments 
que hi havia contra la cara nord del mur de 
capçalera de l’alveus. Aquí es va poder docu-
mentar una estratigrafia que va permetre veure 
el comportament d’aquesta zona en el període 
posterior a la construcció dels banys públics, i 
particularment en els moments més tardans. 
Finalment, es va excavar superficialment l’es-
pai que hi ha entre els banys públics i la riera, 
per tal de delimitar l’arrasament que s’havia 
produït per aquesta banda amb posterioritat 
a l’abandonament del jaciment, el qual havia 
provocat la desaparició de la cantonada sud-est 
del conjunt.

  Can Rodon de l’Hort

Un nou punt d’inflexió en l’arqueologia a Ca-
brera de Mar es va produir l’any 2006, quan 
l’Ajuntament va promoure una intervenció ar-
queològica a la parcel·la10 que hi ha al nord-est 
de la masia de Can Rodon de l’Hort, o sigui, 
a l’espai que hi ha entre la que es coneix com 
els Horts de la Rectoria i el carrer Pare Jaume 
Català, que constitueix la prolongació natural 
del torrent de Sant Feliu.

El nom de Can Rodon de l’Hort és ben co-
negut dins el registre bibliogràfic sobre l’època 
ibèrica a Catalunya. El 1881 es va produir la 
descoberta de la necròpoli ibèrica per part dels 
homes que treballaven per a en Rubio de la Ser-
na (1888), el qual va anar excavant les tombes 
conforme anaven apareixent (Verdaguer, 1884; 
Brunet Bellet, 1885), almenys fins al 1885 o el 
1886. Fou precisament en aquest darrer any 
que es va trobar una moneda d’Ilturo (Rubio 
de la Serna, 1886), que l’excavador, compren-
siblement, va associar a la necròpoli. A partir 
d’aquest moment, tot continuant els treballs 
d’excavació cap a ponent, es varen trobar, els 
anys 1886 i 1887, restes d’habitacions constru-
ïdes amb murs de pedra, escòria de ferro i mo-
nedes d’Ilturo i Ausesken (Rubio de la Serna, 
1887 i 1889). 

La troballa de la necròpoli de Can Rodon 
de l’Hort va tenir un ampli ressò a l’època, tot 
i que els materials quedaren en propietat d’en 
Rubio de la Serna, a casa seva, on eren sovint 
visitats (Pellicer Pagès, 1887). També és sabut 
que, cap al 1916 o el 1917, va aparèixer una al-
tra tomba, sense que se sàpiguen gaires detalls 
de la troballa (Farell, López-Viñals, 2004), i un 
altre cop, l’estiu del 1928, es fan més troballes 
semblants a les anteriors (Serra Ràfols, 1928, 
53). Finalment, la major part de la col·lecció 
de Rubio de la Serna va anar a parar al Museu 
d’Arqueologia de Catalunya, a Barcelona (Serra 
Ràfols, 1926), una institució que actualment 

 9. Intervenció dirigida per Albert Martín Menéndez.
10. Número 23 del plànol cadastral de l’any 1876, conservat a l’Ajuntament de Cabrera de Mar.
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conserva aquest material i en la qual va ser es-
tudiat per Josep Barberà (1968).

La necròpoli, però, no va quedar esgotada, ja 
que durant els anys 1968 i 1969 es varen portar 
a terme noves excavacions, dirigides precisa-
ment per Josep Barberà (1969-1970), en què 
es van aconseguir localitzar i excavar quatre 
noves tombes dins la mateixa parcel·la on s’ha-
vien fet les troballes anteriors, però en aquesta 
ocasió ben bé a tocar del mur de tanca nord. 
Posteriorment a aquestes intervencions, se 
sap que el 1975 es produïren a la parcel·la uns 
moviments de terres que provocaren la troba-
lla de peces clarament procedents de tombes 
d’aquesta necròpoli, que segurament acabaven 
de ser destruïdes (Vinyals Cortés, 1996).

Una dada interessant que es desprèn dels 
treballs dels anys 1968 i 1969 fou el fet de 
documentar la presència d’un mur de pedra 
que, des de la parcel·la on s’estava fent la in-
tervenció, s’endinsava en la situada immedi-
atament al nord. L’existència d’aquesta paret, 
suposadament posterior a la necròpoli ibèrica, 
va quedar en segon pla davant la troballa de 
les tombes, però no obstant això a l’arxiu de 
Marià Ribas es conserven anotacions, cro-
quis i fotografies sobre aquest fet. Òbviament, 
aquesta troballa s’ha d’associar a les dades 
d’aquesta mena que va aportar Rubio de la 
Serna els anys 1886-1888.

La intervenció del 2006 (fig. 2)11 a la parcel·la 
superior va oferir uns resultats espectaculars i 
alhora sorprenents, ja que si bé no s’ha pogut 
documentar encara la continuïtat de la necrò-
poli ibèrica en aquest espai, sí que s’hi ha tro-
bat una àmplia superfície construïda d’època 
romana. A més, també s’ha pogut veure que 
totes aquestes construccions se situen sobre 
un terreny que originàriament presentava una 
orografia menys planera de la que a priori es 
podia suposar, ja que la part més alta se situa 
al quadrant nord-est de la parcel·la, mentre 
que la part més baixa correspon al centre-sud 

d’aquesta, i la diferència entre un lloc i l’altre 
arriba a ser de cinc metres.

Al quadrant nord-est del solar no s’han tro-
bat restes de construccions d’època romana, 
tot i que no podem descartar que haguessin 
existit i no s’hagin conservat. El que sí que s’ha 
trobat, a tocar del carrer Pare Jaume Català, és 
un conjunt de tres sitges datables entre finals 
del segle v aC i inics del segle següent, que ens 
han ofert una bona quantitat de troballes cerà-
miques i de bronze, així com multitud de restes 
de consum de peix. A la resta del solar no ha 
aparegut cap estructura més que puguem re-
lacionar amb aquestes sitges.

La part sud-est de la parcel·la era el lloc on 
s’esperava trobar la necròpoli ibèrica, però fins 
al moment el que hi ha és un grup d’habitaci-
ons de caire modest, tallades en el seu extrem 
est per l’obertura del carrer modern. Aquestes 
construccions estan organitzades a partir d’un 
vial (V-2) de 2,25 metres d’amplada, situat una 
mica més a ponent, que va de nord a sud i està 
delimitat pel seu cantó oriental per un mur de 
contenció, ja que el terreny situat encara més a 
ponent queda a una cota més alta. Aquest sec-
tor, que era el que presentava l’estat de conser-
vació més deficient de tot el solar, va ser excavat 
completament el 201012 i s’ha interpretat com 
un taller on es practicava la fosa i el treball del 
plom. De fet, les restes constructives situades 
a ponent de les excavades el 2010 també estan 
relacionades amb el treball del metall, però en 
aquest cas es tracta clarament de ferro. La po-
sició topogràfica de tot el que hi ha a llevant 
d’aquest petit vial podria posar aquestes restes 
en relació amb el jaciment arqueològic conegut 
de Mas Català (Pérez-Sala Rodes, Garcia Ro-
selló, 2002), que es va trobar a l’altre cantó del 
carrer Pare Jaume Català.

Les restes arqueològiques més importants 
que s’han trobat en aquesta parcel·la han estat 
les que ocupen la meitat oriental, que correspo-
nen a una trama urbana d’època romana repu-

11. La topografia ha estat feta per Lluís Sant Monrós. El dibuix de camp per Judit Vico Cortès i Jordi Aguelo Mas, i vec-
torització informàtica d’Ainhoa Pancorbo Picó.

12. Intervenció dirigida per Alejandro García Sinner.
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blicana amb unes construccions de característi-
ques similars a les documentades els anys 1997 i 
1998 al sector de Ca l’Arnau i Can Mateu. Però, 
a més, en aquest cas, aquestes construccions es-
taven estructurades a partir d’un carrer (V-3) 
de cinc metres d’amplada, que anava en sentit 
nord-sud, situat aproximadament al centre del 

solar. És precisament a l’extrem sud del recorre-
gut d’aquest carrer on es registren les cotes més 
baixes de tot aquest terreny, fet que hauria faci-
litat l’evacuació de les aigües pluvials i residuals 
de les construccions de l’entorn.

Al cantó occidental del carrer, en la seva 
meitat sud, hi ha un parell de domus (D-4 i 

Figura 2. Can Rodon de l’Hort. Planta de les intervencions 2006-2013. Les construccions d’època 
altoimperial, dibuixades de color gris



Martín Menéndez, A. • Intervencions arqueològiques a Ilturo 311

D-5), construïdes amb parets que tenen una 
base de pedra i l’alçat de tovots, que normal-
ment estan revestides de morter blanc. Aquest 
conjunt no ha estat encara excavat, per la qual 
cosa no se’n coneixen més detalls, tot i que la 
seva data d’abandonament podria estar dins el 
primer quart del segle i aC. Immediatament, 
a ponent d’aquestes estructures, el terreny 
s’aixeca una mica, però s’hi continuen tro-
bant més estances relacionades amb la domus 
(D-5), en les quals ja s’han demostrat diverses 
fases constructives, tal com s’ha pogut veure 
en l’excavació d’una d’aquestes, on ha apare-
gut una estructura de drenatge composta per 
deu àmfores dels tipus Dressel 1A i vuit del 
tipus Dressel 1C (fig. 3) col·locades a tocar d’un 
mur que havia vençut i estava parcialment en-
sorrat. Les reformes successives d’aquest mur 
les demostra també l’existència de dues ofre-
nes fundacionals successives, la darrera de les 
quals consistent en les dues meitats (superior 
i inferior) tallades de la mateixa àmfora, del 
tipus Apani/Giancola 5B, on s’havien incinerat 
diversos elements. L’ofrena més antiga consis-
teix en un pou circular construït amb nanses 
d’àmfores itàliques tallades a mode de maons, 
però encara no s’ha excavat.

El cantó oriental del carrer el coneixem una 
mica millor, ja que, a banda dels treballs fets el 
2006, aquesta part del jaciment ha estat objec-
te d’una segona campanya d’excavacions l’any 
2013.13 Els resultats dels treballs indiquen que 
tota aquesta façana del carrer està ocupada per 
tallers de diferents tipus. Els dos àmbits més 
meridionals formen part d’un taller on es va 
treballar el ferro, en el qual s’han documentat 
el forn corresponent, així com altres elements 
funcionals per a aquest fi, a banda de multitud 
d’escòries d’aquest metall.

També a l’extrem septentrional d’aquest 
cantó del carrer s’han excavat i restaurat14 un 
parell de forns de tipus domèstic, un dels quals 

fou construït en un moment força avançat de 
la vida de tot el conjunt, ja que el situem cap a 
la meitat del segle i aC. Aquesta cronologia co-
incideix amb la que s’ha detectat en els nivells 
d’abandó del conjunt d’estructures situades al 
quadrant sud-est de la parcel·la.

La continuïtat de les restes constructives 
d’època romana republicana fora del solar és 
força clara vers el sud-oest i, sobretot, vers el 
sud, dins la parcel·la que havia estat excava-
da per Rubio de la Serna. Això fou verificat 
completament durant la campanya del 2010,15 
en la qual es va obrir una rasa en sentit nord-
sud en aquest espai, que actualment funciona 
com a aparcament de vehicles, i es va poder 
comprovar la continuïtat del carrer d’època 
republicana vers el sud, ja que es va detectar la 
presència de la seva façana occidental, almenys 
durant un recorregut de trenta metres, i l’exis-
tència d’un possible carrer transversal (V-5), 
que marxava vers l’oest en un recorregut de 
vuit metres i mig. Tot això ens permet propo-
sar la presència d’una domus més (D-8) similar 
a les D-4 i D-5, situada a partir de la cantonada 
sud dels carrers V-3 i V-5, i fins es podria hi-
potetitzar amb una altra domus més amunt de 
la D-8 i fins i tot en un carrer transversal entre 
D-4 i aquesta. Segurament, les construccions 
que Rubio de la Serna va trobar al segle xix, a 
ponent de la necròpoli ibèrica, i també les tro-
bades en els anys seixanta haurien d’estar re-
lacionades amb les edificacions corresponents 
a la façana de la banda oriental del carrer V-3, 
com a continuïtat de les que nosaltres tenim a 
la parcel·la superior.

Els treballs del 2006 documentaren clara-
ment l’extensió del carrer d’època romana re-
publicana al llarg de quasi cinquanta metres, 
així com també una cantonada feta en biaix que 
proposa l’existència d’un carrer (V-4) en sentit 
E-W, que encara no podem visualitzar prou bé. 
De fet, el carrer V-3 només es veu clarament 

13. Dirigida per Albert Martín Menéndez i Jordi Alemany Joaquina i feta en col·laboració amb la Universitat Autònoma 
de Barcelona.

14. Restaurat per ÀBAC, Conservació-Restauració.
15. Aquesta intervenció va quedar enregistrada en un capítol de la sèrie “Sota terra” de TV3.
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resseguint la seva façana oriental, ja que a l’al-
tre cantó del carrer encara no podem veure la 
meitat nord d’aquest recorregut, perquè es troba 
completament cobert de sediments de crono-
logia posterior. Aquests sediments se superpo-
sen, en molts punts, a les estructures d’època 
republicana en més de dos metres i no s’han 
extret perquè a sobre hi ha estructures d’època 
altimperial, que s’estenen, principalment, per 
tot el quadrant nord-oest de la parcel·la. De fet, 
aquestes terres d’aportació s’utilitzen per ampli-
ar cap al sud una superfície construïda d’aquesta 
època que es trobaria en gran part sota la parcel-
la situada immediatament al nord, en un terreny 
que es va aixecant paulatinament en direcció a 
l’actual plaça del poble.

Aquest conjunt d’estructures altimperials 
està compost per un mínim de quatre àm-
bits de grans dimensions, a banda d’altres de 
molt mal conservats situats més al sud i que 
en algun cas aprofiten estructures precedents. 
També es pot identificar, al cantó occidental, 
un espai força ampli, buit d’estructures, on es 
va trobar un dolium in situ, que fou excavat en 
una intervenció puntual l’any 2011.16 La crono-
logia d’abandó de tot aquest conjunt s’hauria 
de situar dins el segle ii, mentre que la de co-
mençament és encara una incògnita, tot i que 
no podem descartar que aquesta instal·lació 
productiva hagi substituït la de Ca l’Arnau, si-
tuada a l’altre cantó de la riera, que finalitza la 
seva activitat a principis del segle i.

Aquest conjunt s’ha interpretat com a perta-
nyent a un centre productor de ceràmica, en el 
qual es fabricarien àmfores per a vi Dressel 2-3, 
vasets de parets fines, ceràmica comuna, dolia i 
material constructiu, però encara es desconeix 
on podrien estar ubicats els forns. Els treballs 
que s’han pogut fer són encara massa parcials, 
però fins al moment l’excavació en curs d’un 
àmbit que funciona com a ampliació d’una su-
perfície de treball ha proporcionat un conjunt 
molt ric de materials locals i d’importació, que 

s’hauria de situar vers l’any 70-75 dC (López 
Mullor, Martín Menéndez, 2010; Ferrer Jané 
et al., 2011).

  Ca l’Arnau - Can Mateu

L’any 2007, la Direcció General del Patrimoni 
Cultural de la Generalitat de Catalunya va con-
cedir una subvenció a l’Ajuntament de Cabrera 
de Mar per solucionar el problema existent al 
clos de Ca l’Arnau i Can Mateu, on les restes 
arqueològiques que hi havia entre els banys pú-
blics i el forn de fabricació d’àmfores estaven 
colgades per sediments de més de quatre me-
tres de potència, que s’havien de retirar abans 
de plantejar-se cap altra actuació.

Durant la intervenció, a més de l’extracció 
de terres, es va poder fer la neteja de la ma-
joria de les estructures, amb l’objectiu de po-
der-les dibuixar, tot i que aquesta fita no es va 
poder assolir fins anys desprès i, de fet, encara 
queden alguns punts per acabar de dibuixar. 
L’objectiu de la intervenció no era començar a 
excavar els àmbits descoberts, però en alguns 
llocs concrets es va haver de treballar en al-
guns nivells d’abandó a causa de la fragilitat 
de les restes o perquè l’excepcionalitat de les 
troballes aconsellava no deixar-les exposades. 
Els resultats d’aquesta intervenció permeteren 
veure, per primera vegada, la planta general de 
les estructures a la cota dels seus nivells d’arra-
sament (fig. 4),17 tot i que cal tenir present que, 
a banda de les estructures que encara no s’han 
dibuixat, hi ha molts llocs on les acumulacions 
de sediments amb material d’interès amaguen 
més construccions, les quals ara només intu-
ïm. També es varen trobar algunes estructures 
d’època moderna, que tampoc hem inclòs en 
la planta que presentem, les quals no havien 
afectat gaire les construccions antigues.

Les estructures trobades es distribueixen res-
seguint el marge occidental de la riera, la qual, 

16. Dirigida per Judit Vico Cortès. Fou enregistrada en un capítol de la sèrie “Sota terra” de TV3.
17. Direcció de la intervenció i muntatge de la planimetria d’Albert Martín Menéndez. Dibuix de camp de les campanyes 

2007, 2011 i 2014 de Judit Vico Cortès i vectorització informàtica d’Ainoha Pancorbo Picó.
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Figura 3. Ca l’Arnau - Can Mateu. Planta general de les intervencions 1997-2014
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en alguns casos, les ha afectat de manera evident 
i estan encaixades entre aquesta i una progressi-
va elevació del terreny. L’aspecte general del con-
junt i les seves cronologies són similars al que 
es va trobar durant les intervencions fetes els 
anys 1997 i 1998 al sector de Can Mateu, amb la 
lògica excepció del forn de fabricació d’àmfores 
i també d’algun punt concret, proper a aquesta 
àrea, on s’ha detectat alguna estructura de cro-
nologia anterior a tota la resta.

El forn de fabricació d’àmfores ocupa l’ex-
trem nord del solar i se superposa a estructures 
de cronologia anterior, que ja van ser detectades 
el 1997 i que, a diferència del que es va pensar 
inicialment, no tenen res a veure amb aques-
ta activitat productiva. De l’angle sud-oest del 
forn parteix un mur que sembla voler anar a 
buscar un altre mur en sentit perpendicular al 
primer, tot delimitant un espai, a l’interior del 
qual hi ha acumulacions importants de deixalles 
de producció amforal, generalment pertanyents 
a la forma Pascual 1. L’any 201418 es va fer una 
nova intervenció en aquest clos arqueològic, que 
principalment va afectar l’espai del centre pro-
ductor d’àmfores. Els treballs varen permetre 
localitzar, al cantó oriental d’aquest, una bassa 
de decantació amb les seves conduccions de sor-
tida corresponents, una de les quals travessava 
el mur perimetral del complex. Aquesta instal-
lació estava relacionada amb altres estructures 
pitjor conservades, que en part ja es coneixien 
de les rases de sondeig del 1997, entre les quals 
destaquen un pou i restes d’una habitació, on 
també hi havia conduccions de desguàs.

Al sud d’aquest espai que hem descrit hi ha 
un vial (V-7) en sentit est-oest de 2,6 metres 
d’amplada, on desguassa la bassa de decan-
tació. Una petita part d’aquest vial ja fou ex-
cavada l’any 1997 i va donar com a fruit un 
abocament d’àmfores de la forma Dressel 1 ci-
terior (Martín Menéndez, 2004a, 406; Martín 
Menéndez, Garcia Roselló, 2007, 75). En l’estat 
actual de la recerca, no podem concretar gaire 

cosa de l’entorn de la façana sud del vial, ja 
que en aquesta àrea hi ha acumulacions impor-
tants de deixalles amforals, que s’estenen cap el 
sud-est fins a cobrir estructures més antigues, 
com és el cas d’un abocament d’àmfores Tar-
raconense 1 excavat parcialment el 1997 (Mar-
tín Menéndez 2004a, 405; Martín Menéndez, 
Garcia Roselló, 2007, 76; López Mullor, Martín 
Menéndez, 2008, 48) i que en aquesta ocasió 
s’ha tornat a localitzar.

Les construccions situades més al sud pre-
senten una orientació diferent de les precedents 
i corresponen clarament a una domus (D-6), de 
la qual coneixem bé una habitació pavimen-
tada amb opus signinum, força malmesa per 
l’acció erosiva de la riera. Aquesta habitació, 
excavada ja el 1997, fou interpretada llavors, 
de manera errònia, com un lacus (Martín Me-
néndez, 2002, 227). Dins l’àmbit més occiden-
tal d’aquest grup constructiu es va trobar un 
abocador de deixalles de producció de vasets 
de parets fines de les formes Mayet 3, 3A i 14A, 
datat vers el 40 aC (López Mullor, Martín Me-
néndez, 2010a, 2011), el qual se superposava a 
altres nivells d’enderroc o d’abandó més ex-
tensos, que tindrien una datació provisional al 
voltant del segon quart del segle i aC. Durant 
la neteja dels paraments d’aquesta habitació va 
aparèixer trossejada, i segurament reutilitzada, 
una gàrgola en forma de cap de porc senglar 
de ceràmica de producció itàlica (fig. 5),19 que 
podria correspondre al brocal d’una font. El 
terreny situat més a ponent d’aquest conjunt 
arquitectònic és una mica més alt i no s’hi han 
documentat restes de construccions d’aques-
ta època, però sí una estructura de combustió 
circular d’època ibèrica, un pou i restes d’un 
angle d’una construcció d’època moderna.

El grup de construccions següent que tenim 
al sud torna a tenir una orientació similar a 
la que trobem al complex del forn, i particu-
larment la del vial V-7. Es pot apreciar, a més, 
que l’espai entre aquest conjunt i el que tenim 

18. Intervenció dirigida per Judit Vico Cortès i Albert Martín Menéndez i feta en col·laboració amb la Universitat Au-
tònoma de Barcelona.

19. Model 3D de la peça fet per Eusebi García Biosca.
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Figura 4. Ca l’Arnau - Can Mateu. Planta del sector del centre productor d’àmfores, 1997-2014
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Figura 5. Ca l’Arnau - Can Mateu. Gàrgola itàlica en forma de cap de porc senglar
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immediatament al nord està lliure de construc-
cions i que és una zona on hi ha molts aboca-
ments de deixalles de producció amforal que 
encara no han estat excavats, per la qual cosa 
desconeixem què pot haver-hi a sota, però hi ha 
prou indicis per situar aquí un nou vial (V-8) 
entre els dos grups de construccions. Per altra 
banda, la part sud-oest d’aquest grup té encara 
molts sediments superficials, que segurament 
amaguen la continuïtat de les estructures en 
aquest lloc i la seva connexió amb el que hi ha 
més al sud. De fet, algunes de les estructures 
que encara no s’han dibuixat del jaciment són 
precisament les que hi ha entre aquest conjunt 
i les construccions situades més al sud.

Creiem que aquest grup d’habitacions s’ha 
d’interpretar com una domus (D-7) de format 
més gran que l’anterior, de la qual s’han pogut 
reconèixer alguns elements, com és el cas d’un 
enderroc de columnes fabricades amb tegulae 
trencada i recobertes amb morter, que se situa 
vers el centre-sud del conjunt, i, sobretot, l’ha-
bitació de l’extrem nord-est, que és on interpre-
tem que hi hauria hagut el larari. Aquesta habi-
tació fou parcialment excavada en dues curtes 
campanyes els anys 2010 i 2011,20 durant les 
quals es va trobar, sota el nivell d’enderroc de 
la teulada, un altar amb una base quadrada de 
tres graons, sobre la qual hi havia una columna 
cònica de 63 centímetres d’alçada. A cada can-
tonada de la base del con hi havia una mena de 
nanseta decorada amb una petita cara, de les 
quals només se’n conservava una de sencera. 
L’excavació del nivell situat sota l’enderroc va 
oferir una datació de segon quart del segle i aC.

La part del jaciment situada entre aquesta 
domus i els banys públics és la que presenta una 
estructura més diferenciada de la resta, a banda 
de tenir una orientació constructiva també di-
ferent. Per un cantó, tenim la continuació vers 
el sud-est de la façana de la domus D-7, que 
dóna a la riera fins que troba un potent forn 
circular de 3,20 metres de diàmetre i d’utilitat 
encara desconeguda, però que es troba integrat 

en les construccions que l’envolten per ponent. 
Aquest forn està segurament relacionat amb els 
àmbits documentats immediatament al sud-
est, alguns dels quals foren excavats durant la 
campanya del 2014, i ens va proporcionar cro-
nologies d’abandó de cap a principis del segle 
i aC. La part més meridional d’aquest conjunt, 
que encara no està reflectida al plànol adjunt, 
s’endinsa vers l’est, amb la qual cosa presen-
ta afectacions provocades per la riera. Preci-
sament, l’acció de la riera ha provocat també 
la destrucció d’algunes estructures situades al 
cantó oest d’aquestes i ha provocat, amb això, 
la desconnexió d’aquest conjunt amb el que 
hi ha immediatament a ponent, que es troba 
a una cota sensiblement més alta i on es pot 
identificar la presència d’una cubeta revestida 
d’opus signinum i proveïda d’una canalització 
de desguàs feta amb imbrices.

El grup de construccions situat a l’oest de 
les que hem descrit sembla estar estructurat en 
dues línies d’àmbits rectangulars adossats, no 
gaire grans i difícils d’interpretar ara mateix 
com a cases com les que coneixem en altres 
punts del jaciment. De totes maneres si que 
sembla definir-se almenys una zona de pas 
(V-9) entre aquestes construccions i la que hi 
ha encara més a ponent, on ja sabem que el ter-
reny s’enlaira progressivament, així com també 
cal suposar una altra zona de pas (V-10) entre 
aquesta part i el complex dels banys públics. De 
moment es desconeix la cronologia d’aquestes 
estructures, però a partir dels materials super-
ficials podria estar dins el segon quart del segle 
i aC, tot i que tant les rases de sondeig fetes 
els anys 1997 i 1998 com els treballs del 2005 
i el 2007 han posat de manifest l’existència de 
diverses fases de construcció successives, so-
bretot a l’extrem sud-est.

El darrer edifici que hem esmentat, que està 
situat a l’extrem sud-oest de tot aquest conjunt, 
presenta una cota de 2,5 metres per sobre el 
nivell dels banys públics i ja fou parcialment 
excavat el 1997. Es tracta d’un edifici de planta 

20. Intervencions dirigides per Albert Martín Menéndez i Anna Artina. Les dues varen ser enregistrades en dos capítols 
de la sèrie de TV3 “Sota terra”.
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Figura 6. Ca l’Arnau - Can Mateu. Planta del banys públics d’Ilturo, 2010-2011
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quadrangular d’uns cinc metres de cantó, en 
què el mur del sud-oest funciona també com a 
feixa de contenció del terreny i el frontal sud-
est té una mena de vorera afegida, que delimita 
l’espai immediat. L’aspecte més notori, però, 
és la presència d’un podi o graó adossat a l’ex-
terior de la façana nord-est, que recorda molt 
l’escala que constituïa l’accés al suposat tem-
ple de Can Masriera. La cronologia d’abandó 
d’aquesta construcció s’hauria d’establir dins 
el primer quart del segle i aC.

Ni la campanya del 2007 ni cap de les tres 
posteriors han tornat a practicar noves excava-
cions al complex dels banys públics, on només 
s’han fet els treballs necessaris de manteniment, 
neteja i consolidació d’estructures malmeses. 
Però aquestes noves intervencions sí que va-
ren posar de manifest que les planimetries de 
què es disposava fins al moment, fetes els anys 
1997 i 1998 en condicions molt difícils, s’havien 
d’actualitzar, completar i adaptar a la nova base 
topogràfica. Per fer-ho, entre els anys 2011 i 2012 
es va dibuixar de nou tot el conjunt i es va cor-
regir el que s’havia fet en la intervenció original 
i ja no es podia tornar a fer. El resultat d’aquesta 
tasca és la planta que ara podem presentar (fig. 
6),21 que recull, per primer cop, la part occiden-
tal del complex. En paral·lel a tot això, es van 
iniciar la restauració, la classificació i l’inventari 
del material constructiu, de les motllures i, so-
bretot, dels tubs afusats de volta procedents del 
tepidarium i del caldarium dels banys públics, 
que s’havien recuperat durant les intervencions 
del 1997 i el 1998, però que no s’havien pogut 
investigar fins al moment. Aquesta tasca conti-
nua en procés encara avui dia.

  Can Benet

El darrer sector que tractarem, el de Can Be-
net, ha estat excavat en tres campanyes ben 

diferents, totes fruit de les circumstàncies ur-
banístiques del moment. Tot i que no volem ara 
explicar en detall els condicionants que han 
provocat aquest desenvolupament atípic de la 
investigació en aquest jaciment arqueològic, sí 
que en farem un resum, amb l’objectiu de fer 
entenedor tant el procés com la situació actual 
de les restes arqueològiques.

La primera intervenció, feta el 1999, fou pro-
vocada pel projecte de construcció d’un gimnàs 
a l’espai que hi havia entre la piscina municipal i 
la riera de Cabrera. Tot i que l’existència de res-
tes arqueològiques en aquest lloc concret no era 
del tot desconeguda, la primera fase de l’obra, 
que consistia en la construcció d’un mur panta-
lla que envoltava tot el solar, es va fer sense cap 
tipus de control arqueològic. Seguidament, els 
treballs d’excavació22 es van limitar a l’interior 
del solar i van demostrar que els murs pantalla 
havien destruït totes les restes arqueològiques 
que havien trobat al seu pas. La intervenció va 
posar al descobert construccions de la mateixa 
època que les trobades els anys 1997 i 1998 a les 
parcel·les de Ca l’Arnau i Can Mateu, tot i que 
no totes eren del mateix tipus. D’aquest conjunt 
destacaven dues estances, pavimentades amb 
un opus signimum tessel·lat, d’un total de tres, 
pertanyents a una mateixa domus, que estava 
situada al cantó sud d’un carrer en sentit est-
oest. Aquestes tres estances s’endinsaven sota 
el vial que delimitava pel sud la parcel·la, sense 
que es conegués l’extensió total que podien as-
solir, ja que, a més, havien estat tallades per la 
construcció del mur pantalla.

Amb posterioritat a aquesta primera inter-
venció, el consistori va desestimar la construc-
ció del gimnàs i va sol·licitar un ajut FEDER 
per finançar un projecte de museïtzació de tot 
aquest conjunt, del qual no es coneixia encara 
l’extensió. Amb aquest objectiu es va fer una 
nova intervenció el 2002,23 durant la qual es 
va poder comprovar que tota l’amplada del vial 

21. La topografia ha estat feta per Lluís Sant Monrós, el dibuix de camp per Judit Vico Cortès i la vectorització infor-
màtica per Albert Martín Menéndez.

22. Intervenció dirigida per Marc Jiménez Marzo.
23. Dirigida per Antoni Martín Oliveras i Albert Martín Menéndez.
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situat immediatament al sud estava ocupada 
per construccions d’aquesta domus. També 
va quedar clar que, en direcció a la riera, les 
construccions havien desaparegut per culpa de 
l’erosió al·luvial. Cap a l’est i cap al sud no es 
va poder comprovar amb seguretat, tot i que 
cap estructura trobada durant la intervenció 
tenia continuïtat en aquestes direccions. La 
intervenció va excavar totes les restes situades 
sota el vial i va desmuntar fins a la cota de pre-
paració de paviment el mur pantalla que havia 
destruït les restes l’any 1999. No va ser possi-
ble en aquesta ocasió excavar la superfície de 
la domus situada sota la vorera i, per tant, no 
es podia connectar el que es va trobar el 1999 
amb l’excavació del 2002, cosa que feia gairebé 
impossible establir una interpretació estructu-
ral. Finalment, el projecte de museïtzació es va 
limitar al que hi havia a l’interior de la parcel·la 
excavada el 1999, mentre que les restes excava-
des en aquell moment es van tapar de nou en 
espera d’un nou finançament que aconseguís 
la coexistència del vial i de les restes arqueolò-
giques visitables sota seu. Aquell nou finança-
ment, però, no es va aconseguir i les parts de 
paviments situades a l’interior del nou clos ar-
queològic varen quedar tapades amb geotèxtil 
i sauló, cosa que generava problemes constants 
de conservació a causa de l’aigua pluvial.

La situació es va tornar insostenible al llarg 
dels anys, ja que, a més de la degradació 
d’aquests paviments, el mur provisional de bi-
gues de fusta que aguantava les terres situades 
sota el vial i impedia que caiguessin dins el 
clos arqueològic havia començat a cedir i, amb 
aquest, la vorera que tenia al damunt. Per això 
el 201324 es va decidir que, davant la impos-
sibilitat de posar al descobert les restes de la 
domus, el millor que es podia fer era tapar-les 
definitivament, això sí, després d’excavar la 
part que faltava, és a dir, la situada sota la vo-
rera que hi havia entre el vial i el clos arqueo-
lògic. Seguidament es construiria un nou mur 

de formigó resseguint el carrer d’època antiga, 
per reduir així l’espai del clos arqueològic i ta-
par les parts de paviments trobats el 1999 sense 
afectar cap estructura antiga.

Una darrera dada que també cal tenir en 
compte és que l’any 2005 es va produir una in-
tervenció preventiva a la parcel·la de Ca l’Espa-
nyó,25 situada a l’altre cantó de la riera de Ca-
brera, just al nord-est de Can Benet. En aquest 
lloc es varen excavar les restes, força malmeses, 
d’un mínim de tres àmbits contemporanis del 
grup d’habitacions trobat a Can Benet, que es-
taven construïts sobre altres nivells d’ocupació 
pertanyents al període ibèric ple. Aquest fet 
és força interessant, ja que amplia vers el sud 
l’ocupació al sector oriental de la riera gairebé 
en la mateixa mesura que al cantó occidental.

Les restes arqueològiques de Can Benet 
(fig. 7) consisteixen en una porció d’una tra-
ma urbana, de la qual es poden reconèixer 
dues parts ben diferenciades, que es troben 
separades per un vial (V-1) de tres metres 
d’amplada, que va en sentit est-oest. A la 
banda nord d’aquest carreró hi ha dos grups 
de construccions separades pel que podria 
semblar un altre vial en sentit nord, tot i que 
en aquest cas, hi ha molts indicis que aquest 
espai podria estar situat a l’interior d’un re-
cinte construït que té la major part de les se-
ves estances al cantó oest. Les construccions 
del cantó est constitueixen unitats d’una o 
dues habitacions en planta baixa, si és que no 
hi havia més estances cap a l’est que hagin 
desaparegut per culpa de la riera, des de la 
qual segurament s’accedia a l’interior dels 
inmobles. En tres d’aquestes habitacions es 
pot identificar la posició de la llar de foc o la 
cuina, situada sempre a l’angle sud-oest de 
la cambra. La construcció del cantó oest està 
tallada pel mur pantalla del 1999 i consta d’un 
mínim de tres cambres, en una de les quals 
també hi hauria una llar de foc a la cantonada 
nord-est.

24. Intervenció dirigida per Albert Martín Menéndez i Judit Vico Cortès. La topografia ha estat feta per Lluís Sant 
Monrós, la fotogrametria per Joan Eusebi Garcia Biosca i la vectorització informàtica per Albert Martín Menéndez.

25. Intervenció dirigida per Oscar Varas Ranz i Vanessa Muñoz Rufo.
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Figura 7. Can Benet. Planta general de les intervencions 1999-2013.  
Els murs de traçat hipotètic, dibuixats de color gris
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Al cantó sud del carreró hi ha la domus (D-3) 
que va motivar les intervencions del 2002 i el 
2013. D’aquest edifici en coneixem una superfí-
cie d’uns dos-cents quaranta metres quadrats i 
li podem atribuir amb facilitat uns cent metres 
quadrats més si provem de restituir les habi-
tacions que han desaparegut per l’acció de la 
riera i els conreus moderns. Però hem de supo-
sar que la seva superfície total devia ser força 
més gran, tot admetent una major extensió vers 
l’oest o el sud.

Les quatre cambres situades al centre-nord 
del complex estan força ben conservades i en 
coneixem bé el perímetre. La més gran d’aques-
tes (número 2) té una superfície de 36 m2 i se li 
endevina una gran entrada encarada al sud. El 
paviment d’opus signinum, de color vermellós, 
presenta una decoració que consisteix en una 
catifa de tessel·les blanques i negres grans dispo-
sades de manera alterna amb una separació en-
tre si d’uns nou centímetres, que al seu torn està 
envoltada pels quatre cantons per una línia de 
tessel·les blanques grans. Al centre de l’habitació 
hi ha un emblema central rectangular de 143 x 
275 cm amb un dels cantons curts mirant cap a 
la porta. La decoració de l’emblema consisteix 
en un rectangle de tessel·les blanques petites que 
envolta una sanefa de creus gammades enllaça-
des, també feta de tessel·les blanques petites, que 
al seu torn envolta una catifa de rombes, feta 
també amb tessel·les idèntiques, menys les que 
hi ha en cada intersecció dels rombes, que són 
tessel·les negres petites. Ateses les dimensions 
de l’àmbit, aquest podria ser interpretat com un 
triclini.

La cambra 3, situada al cantó oest de 
l’anterior, té una superfície de 21 m2 i pre-
sentava un paviment d’argila o terra prem-
sada, del qual queden algunes restes als an-
gles de la banda est. S’hi accedia des del 
sud per una porta d’un metre i mig d’am-
plada propera a la cantonada sud-oest.

Al cantó est de l’habitació gran hi ha dues 
estances més petites. La més septentrional és 
l’habitació 4, de només 10 m2, rectangular i pa-
vimentada amb un opus signinum que presenta 
una superfície amb un acabat vermell molt fi, 
sense cap decoració. L’entrada a aquesta habi-
tació s’hauria fet des de l’habitació més gran.

Al sud de l’anterior hi ha una habitació (5) 
quadrangular de 16 m2 completament oberta 
pel cantó sud, en el qual no hi ha paret i el pa-
viment s’adossa directament al paviment de la 
següent per mitjà de la mateixa línia de tessel-
les petites que envolta tot l’esquema decoratiu, 
consistent en una catifa de creus gammades 
enllaçades. Tot això està envoltat pels tres 
cantons, on no hi ha la porta, per una línia de 
tessel·les petites espaiades. Però l’aspecte més 
notori d’aquest paviment és que s’ha fet amb 
un morter de calç al qual s’han barrejat, en 
lloc de l’habitual ceràmica triturada, escòri-
es procedents d’un taller de forja. El resultat 
d’aquest treball ha estat l’obtenció d’un pavi-
ment de color negre metàl·lic, ben allisat, sobre 
el qual destaquen, de forma evident, les tessel-
les blanques de la seva decoració. En aquesta 
habitació, a més, trobem una particularitat, i és 
que el paviment es queda a 62 cm del mur oest 
de l’habitació i deixa aquest espai lliure, com 
si una estructura feta amb material que ha de-
saparegut estigués adossada a la paret. Aquesta 
circumstància ens fa proposar que en aquest 
espai hi podia existir una escala d’accés a la 
planta superior de l’immoble, que recolzaria 
sobre aquesta paret oest.

Immediatament al cantó est d’aquestes dues 
habitacions, l’estat de conservació canvia radi-
calment a causa de la destrucció provocada per 
la riera. Aquí podem intuir només l’existència 
d’una nova habitació (7), gràcies a la conserva-
ció parcial del mur de tancament sud i d’alguns 
fragments escadussers de paviment d’opus sig-
ninum tessel·lat que hi ha prop d’aquest mur 
i del que el separa de l’habitació 5. Poca cosa 
es pot dir de les característiques decoratives 
d’aquest paviment, excepte que té tessel·les 
blanques petites. Les parts nord i est de l’ha-
bitació han desaparegut i les seves dimensions 
les proposem a partir de la simetria del cantó 
oposat de la domus.

Totes les habitacions amb paviments tessel-
lats s’obren a un passadís (8), que també té un 
opus signinum de color vermellós decorat amb 
una catifa de tessel·les blanques i negres grans 
disposades de manera alterna amb una separa-
ció entre si d’uns set centímetres, molt similar 
a la de l’habitació més gran. El passadís té unes 
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dimensions conservades de 13,25 x 3,25 me-
tres, amb una superfície d’uns quaranta quatre 
metres quadrats.

Al cantó sud del passadís 8 només conei-
xem una habitació (6) de 12,5 m2, que s’obre 
també a aquest, de la qual conservem tot el 
seu perímetre rectangular, malgrat que l’estat 
de conservació del paviment és deficient, amb 
l’opus signinum parcialment enfonsat i força 
desgastat. Tot i això, podem reconstruir-ne el 
programa decoratiu, una mica diferent dels an-
teriors, que consisteix en una sanefa composta 
de l’alternança de creus gammades enllaçades 
fetes amb tessel·les blanques petites i quadrats 
de tessel·les negres petites que en tenen una 
de blanca petita al centre. La sanefa està em-
marcada per una alineació de tessel·les negres 
petites i envolta un espai rectangular amb ali-
neacions alternes, en sentit est-oest, de tessel-
les blanques i negres grans. Aquesta extensió 
envolta, al seu torn, una catifa de rombes feta 
amb tessel·les blanques petites, llevat de les que 
hi ha en cada intersecció dels rombes, que són 
tessel·les negres petites. En aquesta habitació 
es va recuperar una gran quantitat de reves-
timents de morter blanc procedents de les 
parets i segurament també del sostre, alguns 
dels quals semblaven estar decorats amb algun 
tipus de motllurat. En aquests elements no hi 
havia cap resta de color.

A l’est d’aquesta habitació, el terreny pre-
sentava una forta erosió produïda segurament 
pels conreus moderns, que haurien destruït les 
pavimentacions que podia haver-hi hagut, tal i 
com fa suposar l’escampall de restes de morter 
i fragments d’opus signinum que es varen do-
cumentar. Al cantó oest sí que es va documen-
tar un mur que marxava en aquest sentit, sense 
que puguem definir a quin tipus d’àmbit (9) 
podria correspondre, i també en aquesta part 
es varen recuperar nombrosos elements arqui-
tectònics fets amb morter i ceràmica retallada, 
molts dels quals tenien superfícies corbes, que 
actualment estan en estudi.

L’àmbit situat a l’extrem nord-oest del con-
junt, també pavimentat amb un opus signinum 
tessel·lat (1), havia estat tallat al seu cantó oest 
pel mur pantalla del 1999, amb la qual cosa 
no se’n podia comprovar el límit per aquella 

banda. És per això que les seves mides (8,5 x 
1,8 metres) s’han hagut de reconstruir partint 
del desenvolupament del seu programa deco-
ratiu, que està compost per l’acostumada catifa 
de rombes envoltada d’una sanefa composta 
alternament de creus gammades enllaçades 
fetes amb tessel·les blanques petites i quadrats 
de tessel·les blanques petites que en tenen una 
de negra petita al centre.

Les dimensions que té aquest àmbit li do-
nen una atribució clara de zona de pas, a la 
qual cosa cal afegir el fet que el límit sud del 
paviment no és una paret, sinó que només hi 
ha una mitja canya de 53 cm d’amplada que el 
separa d’una zona sense pavimentar. A més, 
s’ha pogut detectar que aquesta mitja canya 
gira cap al nord resseguint el límit del pavi-
ment també pel cantó oest, fet que accentua el 
caràcter de passadís d’aquest àmbit.

La cronologia d’aquesta domus i, sobretot, la 
del seu moment de construcció encara estan en 
revisió, així com l’estudi de l’escàs mobiliari ce-
ràmic. Però, de manera preliminar, sembla que 
hauria d’estar dins la segona meitat avançada 
del segle ii aC. Les decoracions dels paviments 
també semblen aportar una cronologia similar, 
si tenim en compte els paral·lels a la península 
Itàlica en edificis republicans trobats a Roma, 
Anzio, Ostia i Tivoli (Morricone Matini, 1971).

Amb les restes constructives que conser-
vem d’aquesta domus, es fa difícil fer una hi-
pòtesi de restitució de tot el conjunt, però hi 
ha alguns elements que ens poden orientar en 
aquesta tasca. Podem reconstruir la prolonga-
ció de la domus vers l’est a l’espai de l’àmbit 
7 basant-nos en el concepte de simetria i en 
les dimensions de l’àmbit 3. A partir d’aquí, la 
cosa és molt més hipotètica, però si interpre-
tem l’àmbit 8 com l’eix vertebrador de l’edifici, 
al qual s’obren de manera evident els àmbits 3, 
2 i 5, podríem també suposar que aquest darrer 
constituiria una de les alae de la domus i, per 
tant, n’hi hauria d’haver una altra d’oposada, 
de la qual tampoc hi ha cap rastre. A més, l’es-
pai situat a l’extrem est del passadís central, del 
qual no conservem quasi res, podria ser similar 
al que hi ha entre el 3 i el 6. Finalment, queda 
el curiós àmbit 1, que constitueix un passadís 
obert vers l’oest que, si volem, podríem fer gi-
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Figura 8. Localització de les restes arqueològiques d’Ilturo sobre la base topogràfica, de color gris
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rar en el seu extrem nord primer vers l’oest i 
desprès vers el sud, tot envoltant un espai obert 
o enjardinat.

L’estructura resultant és poc convencional 
i és difícil d’encaixar en una tipologia concre-
ta. No tenim prou arguments com per esta-
blir correctament l’existència o la ubicació de 
l’atrium, ni tampoc compleix els condicionants 
per associar-la al tipus cauaedium (Jolivet 2011, 
29-53), si li suposéssim una major extensió vers 
el sud o vers l’oest. De fet, la situació de les fau-
ces és una incògnita, ja que, si estiguessin cap 
al sud, la part que conservem seria la situada 
més a l’interior, mentre que si l’entrada fos des 
de l’oest, l’àmbit 1 hauria jugat un paper fona-
mental en l’accés al conjunt. El que sí sembla 
prou clar és que a la part conservada no hi ha 
cap accés des del vial que hi ha al nord.

  Conclusions

Ja se sabia que el jaciment conegut originària-
ment amb els noms de Ca l’Arnau i Can Mateu 
abastava una extensió major que la detectada 
en un primer moment. La seva continuïtat cap 
al nord era evident, on es coneixien estructu-
res al barri de la Guardiola (Barral Altet, 1978, 
núm. 80), i en direcció sud també se sabia de 
troballes durant la construcció del poliesportiu 
municipal, en els anys vuitanta (Garí Lleixa, 
1983). Tot i així, un cop vist el tipus d’assenta-
ment de què es tractava, era lògic pensar que la 
superfície hauria de ser força més gran, encara 
que no es podia saber en quina mesura, ni tam-
poc si les restes s’haurien conservat.

Els treballs dels anys posteriors, i sobretot 
les campanyes d’excavació dutes a terme a 
Can Rodon de l’Hort, han deixat clar que el 
jaciment romà republicà d’Ilturo és present 
també al cantó oriental de la riera de Cabrera 
i que ocupa la part més plana d’aquesta zona 
de la vall (fig. 8). Actualment, l’extensió que 
sabem que podria abastar aquest jaciment su-
pera clarament les tres hectàrees i no podem, 

per ara, posar-li uns límits clars per cap dels 
cantons. Només es pot apuntar que pel centre-
nord les construccions medievals i modernes 
del voltant de l’església parroquial poden haver 
eliminat les restes més antigues, i que encara 
més al nord l’excavació de l’abocador de pro-
ducció d’àmfores de Can Pau Ferrer (Martín 
Menéndez, 2004b) no va detectar construcci-
ons d’aquest tipus. També vers el nord-est, no 
està clar si les restes que es van trobar durant 
la intervenció del carrer Sant Vicenç dels anys 
2008 i 200926 les hem de veure com elements 
aïllats o com a part de la trama urbana d’Iltu-
ro. El mateix es pot dir de les restes trobades 
l’any 2000 a Can Sala (carrer Agustí Vendrell, 
4), que són les situades més al sud de totes.

La intervenció del 2007 a Ca l’Arnau - Can 
Mateu ha permès documentar amb claredat la 
tipologia de l’assentament i reafirmar el seu ca-
ràcter urbà i residencial. També els treballs fets 
a Can Rodon de l’Hort ens demostren aquest 
mateix tipus d’entorn, el qual, a més, en aquest 
cas, està estructurat a partir de carrers que s’es-
tenen clarament vers el sud i que ens advertei-
xen de la possibilitat de troballes d’entitat als 
espais sense edificar que hi ha entre la masia 
de Can Rodon de l’Hort i l’edifici de l’ajunta-
ment de Cabrera de Mar. De fet, aquest espai 
només està travessat pel vial que ressegueix el 
traçat original del torrent de Sant Feliu, que és 
l’únic element clar que pot haver condicionat 
la conservació de les restes.

Totes les intervencions que s’han fet a Ilturo 
han aportat una ingent quantitat de monedes 
d’aquesta seca, però continuem sense poder 
ubicar físicament el lloc concret on es produ-
ïen. Actualment s’ha avançat força en l’estudi 
del material numismàtic, del qual es desprenen 
dades interessants, com per exemple que a Il-
turo, dels tres grups d’emissions de monedes 
successives que es coneixen, la darrera ja no 
es troba a l’assentament i també que, quanti-
tativament, la segona seca representada és la 
d’Ausesken (Sinner, Martí Garcia, 2012; Sinner, 
2012; Sinner, 2013).

26. Intervenció dirigida per Alejandro García Sinner.
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La singularitat de les construccions d’Ilturo 
és de sobres coneguda gràcies als seus banys 
públics i, encara ara, l’estudi tant dels tubs 
afusats procedents dels sostres del tepidarium 
i del caldarium com de les restes del cel ras de 
l’apodyterium està aportant moltes dades so-
bre els detalls arquitectònics d’aquest edifici. 
També en altres sectors de l’assentament han 
aparegut construccions i troballes rellevants, 
com és el cas del possible temple de Can Masri-
era i, sobretot, de la domus de Can Benet, on la 
presència d’un mínim de sis paviments d’opus 
signinum tessel·lat, un dels quals fet amb una 
tècnica del tot inusual, ens parla d’un més que 
evident poder adquisitiu del propietari de la 
casa.

La presència d’aquests paviments decorats 
són l’element distintiu d’aquesta domus enfront 
d’altres construccions d’aquest tipus, tant a 
Ca l’Arnau - Can Mateu com a Can Rodon de 
l’Hort, tot i que cal tenir en compte que aques-
tes altres no han estat encara excavades i, per 
tant, no sabem si s’hi poden produir troballes 
d’aquest tipus. Ara bé, sí que es pot intuir que 
el que s’ha conservat a Can Benet ha de pertà-
nyer a una domus de format sensiblement més 
gran que les que s’han detectat a la resta d’Il-
turo. Malauradament, la poca entitat de l’es-
tratigrafia que hi ha a Can Benet ens perjudica 
força a l’hora de tractar el tema de si existeix 
algun tret diferencial en el seu mobiliari que 
ens doni indicis sobre la gent que la va ocupar, 
i si aquests tindrien algun tret distintiu envers 
la resta. Ara per ara, ens hem de quedar en la 
proximitat constructiva que hi ha entre els seus 
paviments i els que es troben a la península 
Itàlica.

Per altra banda, en el cas de Ca l’Arnau - 
Can Mateu, i també a Can Rodon de l’Hort, 
la majoria dels grafits que hi ha sobre vaixella 
ceràmica semblen estar fets amb caràcters ibè-
rics, i no pas llatins, però aquí també cal tenir 
en compte que molts vénen de nivells superfi-
cials. Segurament quan s’excavin més nivells 
d’habitació en aquests dos sectors es podrà 
avançar més en aquest camp d’investigació.

Les noves intervencions també han propor-
cionat noves dades cronològiques, però conti-
nuem sense tenir gaire informació dels nivells 

fundacionals. La domus de Can Benet ha ofert 
molt poc mobiliari associat i en el cas de Ca 
l’Arnau - Can Mateu i Can Rodon de l’Hort, el 
tipus d’intervenció practicada no ens ha apor-
tat gaires dades en aquest sentit. Amb tot, s’ha 
pogut detectar la presència de nivells d’època 
ibèrica, normalment de finals de segle iii aC, 
en alguns punts concrets de Ca L’Arnau - Can 
Mateu, Can Benet i Can Masriera. Aquest úl-
tim és particularment interessant, ja que aquests 
nivells estan immediatament a sota de les cons-
truccions d’època republicana.

Respecte a les cronologies finals d’Ilturo, sí 
que podem oferir més dades que confirmen ge-
neralment les cronologies ja conegudes, com és 
el cas dels nivells d’abandó de Can Masriera 
vers el 100-80 aC, o també altres conjunts de 
cronologia similar o ja del segon quart de se-
gle i aC, documentats a Can Rodon de l’Hort i 
Ca l’Arnau - Can Mateu. En aquests dos llocs 
s’ha detectat també una continuïtat de l’ocupa-
ció, que pot arribar a la meitat del segle i aC, 
ja sigui relacionada amb el forn de producció 
d’àmfores de Ca l’Arnau o amb el taller excavat 
el 2010 a Can Rodon de l’Hort.

L’ocupació posterior a l’assentament d’Il-
turo, o almenys la seva transformació en un 
establiment de caire més rural, industrial o 
productiu, s’ha anat definint amb les noves 
intervencions. A una fase de petites instal-
lacions que produïen àmfores Dressel 1 cite-
rior, com les de Can Pau Ferrer i Ca l’Arnau, 
sembla succeir-la un engrandiment continu de 
les instal·lacions i un increment de la produc-
ció, amb les àmfores Tarraconense 1 i Pascual 
1, fet que ja detectem en el cas del forn de Ca 
l’Arnau. Finalment, amb la producció de les 
Dressel 2-3, la superfície ocupada esdevé força 
més gran, com podem observar a Can Rodon 
de l’Hort, i no es pot descartar que en aquest 
moment no estigui acompanyada també d’una 
part residencial, tal i com demostra el mobilia-
ri recuperat en alguns farciments d’aquest sec-
tor. La cronologia final d’aquest darrer centre 
productor sembla que pot arribar a la meitat 
del segle ii, ja que no s’han trobat proves de la 
seva continuïtat en moments posteriors, com 
els que es detecten al jaciment proper de Can 
Modolell.
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Durant els últims vuit anys, del 2006 al 2014, 
el Servei d’Arqueologia i Paleontologia de la 
Generalitat de Catalunya1 ha estat portant a 
terme una sèrie d’intervencions d’urgència en 
tot el territori, segons regula la Llei 9/93 del 
Patrimoni Cultural Català.

Les excavacions produïdes a les Terres de 
l’Ebre han posat en relleu el ric patrimoni 
arqueològic que encara s’hi conserva. Així, 
doncs, les intervencions realitzades a l’Entorn 
de l’Ermita de Sant Blai de Tivissa (Ribera 
d’Ebre), a la Galeria Perú d’Amposta (Montsià), 
a l’ermita de Santa Maria de Benifallet (Baix 
Ebre), en un sector de la vil.la romana de Mas 
Catxorro a Benifallet (Baix Ebre), a les Esquar-
terades d’Ulldecona (Montsià), a la Clapissa/
Partida dels Masets al Godall (Montsià), al 
Calvari de Gandesa (Terra Alta), als Mallada-
rets a Alfara de Carles (Baix Ebre) i al Mas de 
Godes i a la vall del Raser a Horta de Sant Joan 

(Terra Alta) han aportat una sèrie de novetats 
arqueològiques interessants amb diverses cro-
nologies, des de l’edat del ferro, passant per les 
èpoques ibèrica, romana i medieval musulma-
na, fins a les guerres carlines. 

  Entorn de l’Ermita de Sant Blai 
(Tivissa, Ribera d’Ebre)

ATICS, S.L.

Introducció

La intervenció arqueològica que es va dur a 
terme durant el mes d’agost del 2006, dirigida 
pel Sr. Damià Griñó, fou motivada pel fet que 
el Sr. Guillem Sans, veí de Tivissa, va detectar 
a finals del mes de juny del 2006 la presència 
d’unes restes humanes que formaven part d’un 

Les darreres intervencions arqueològiques 
d’urgència del Servei d’Arqueologia  
i Paleontologia a les Terres de l’Ebre
Francesc Busquets, Francesc X. Florensa, Lourdes Forcades, Damià Griñó, 
Miquel Gurrera, Iñaki Moreno,* Núria Armentano** i Agustín Gamarra***

    *  Arqueòlegs de l’empresa ATICS S.L., Gestió i difusió del patrimoni arqueològic i històric. Torrent de les Piques, 36 
08304 – Mataró.

  **  Doctora en Antropologia i gerent de l’empresa AntropòlegsLab.
 *** Restaurador de l’empresa Gamarra & Garcia.
 1.  Volem agrair la implicació i l’ajut de l’arqueòleg territorial de les Terres de l’Ebre, el Sr. Joan Martínez, en totes 

aquestes intervencions i en la difusió dels treballs. També volem agrair l’ajut de la Sra. Maite Mascort, del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya.
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enterrament seccionat pel moviment de terres 
produït per l’adequació o la neteja del camí que 
hi ha al costat mateix de l’ermita.

En una primera visita es detectaren clara-
ment les restes d’un crani i fragments de cos-
telles i de les extremitats superiors. Pel que fa a 
l’estratigrafia, s’observa la fossa d’enterrament 
excavada en el substrat geològic.

En quant a la localització de la zona de la 
intervenció arqueològica aquesta es troba prò-
xima al jaciment conegut com el Castell o torre 
de guaita de Sant Blai (sembla que en queden 
restes d’un altre al costat, molt mal conservat). 
El Castell o torre de guaita de Sant Blai es troba 
en un esperó rocós situat a 100 m al nord-oest 
de l’ermita de Sant Blai i té un domini visual 
total de Prades, Siurana, el Priorat, la Ribera 
d’Ebre (de Garcia a Miravet) i la Terra Alta.

Tot el conjunt fou en algun moment clos per 
unes muralles, fins i tot el sector occidental, 
defensat per un fort espadat. S’observen traces 
de murs paral·lels i al costat est del cingle hi 

havia una muralla de 25 m de llarg. A la part 
més baixa s’alçaren diversos murs transversals. 
Els murs conservats són fets amb pedres poc 
treballades, unides amb morter de calç i col-
locades en filades més o menys regulars.

La ceràmica que es documenta pels vessants 
del turó és d’època andalusí i romana.

La necròpoli de l’Entorn de l’Ermita de Sant 
Blai està situada a uns 200 metres de l’ermita 
mateixa, seguint el camí asfaltat en direcció 
sud–oest, i està situada justament en un talús 
d’un camí secundari que va a un mas, a es-
cassos metres del camí asfaltat. UTM 308457 
4544982 a una alçada de 426,5 m.s.n.m.

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

Un cop localitzades les restes de la inhumació, 
vam realitzar les tasques de neteja de la zona, 
que consistien en la retirada manual de la ve-

Figura 1. Planta de situació dels jaciments
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getació existent i l’extracció de l’estrat vegetal 
d’una àrea d’aproximadament 5 metres qua-
drats al voltant del lloc on apareixien les restes 
òssies. Un cop finalitzada la neteja superficial 
de la zona, es van localitzar dues inhumacions 
més seccionades pel talús artificial, a part de la 
que ja s’havia localitzat al principi.

Un cop delimitades les fosses de les tres uni-
tats funeràries, vam comprovar que les tres in-
humacions estaven afectades pel tall del talús 
artificial i que totes tres corrien un risc greu 
de destrucció. Per tant, vam iniciar al procés 
d’excavació de les tres unitats funeràries.

Unitat funerària 1

Es tracta de les primeres restes localitzades. 
S’observaven restes d’un crani i diverses cos-
telles humanes al tall del talús artificial. De fet, 
es tracta d’una inhumació amb fossa simple i 
les restes òssies que es conserven són poques, 

ja que es redueixen a fragments de crani, un 
fragment de maxil·lar dret, una peça dental 
aïllada que correspon a la incisiva inferior la-
teral dreta, fragments de l’escàpula esquerra, 
un fragment de les diàfisis dels dos húmers, un 
fragment de clavícula dreta, fragments de cos-
telles dretes i esquerres i arcs vertebrals dorsals 
(Armentano i Prats-Muñoz, 2007). La fossa UE 
1002, que presenta una direcció sud-oest nord-
est i es presenta parcialment destruïda pel talús 
artificial, retalla directament el substrat geo-
lògic que respon a la UE 1001. El rebliment de 
la fossa de la UF 1 respon a la UE 1003 i es 
presenta amb una coloració marró clar amb 
restes de carbonats càlcics, llims fins i alguna 
pedra calcària de dimensions reduïdes amb 
una consistència compacta.

Malgrat les poques restes òssies conserva-
des, aquestes es presenten en connexió anatò-
mica i sembla ser que la posició de l’individu 
és decúbit lateral dret, una circumstància que 

Figura 2. Planta de situació del jaciment
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ens mostra un ritual funerari de caire musul-
mà (deposició de l’individu en decúbit lateral, 
mirant cap a l’est).

Unitat funerària 2

Es presenta parcialment destruïda pel talús 
artificial. La fossa amb la UE 2002 retalla di-
rectament el substrat geològic UE 1001 i l’estrat 
de rebliment de la fossa és de color marró clar i 
llimós i presenta fragments de carbonat càlcic. 
La seva consistència és compacta i respon a la 
UE 2003.

Les restes òssies recuperades són escasses 
i responen a la UE 2004. S’han recuperat un 
fragment de coxal dret, que correspon a l’es-
cotadura ciàtica, un petit fragment de la part 
dorsal del sacre, quatre arcs de vèrtebres dor-
sals indeterminades i diversos fragments de 
costelles indeterminades.

Malgrat que es conserva molt poca super-
fície de la fossa, creiem que la tomba presenta 
una direcció sud-oest nord-est, amb la dispo-
sició de l’individu sud-oest nord-est.

Unitat funerària 3

De les tres unitats funeràries, la unitat funerà-
ria 3 (UF 3) és la millor preservada. Es conser-
va gran part de la fossa, tot i que l’individu està 
seccionat parcialment a l’alçada dels genolls pel 
talús artificial. La fossa presenta una direcció 
sud-oest - nord-est i l’individu està disposat 
en decúbit lateral dret amb la cara mirant a 
ponent, un disposició característica del ritual 
funerari musulmà.

Dintre del rebliment de la fossa UE 3003 
vam exhumar dos fragments ceràmics, un dels 
quals era un fragment de verd i manganès va-
lencià, que podríem datar a mitjan segle xiii 
o principis del segle xiv. Per altra banda, la 
Unitat Funerària 3 presenta aixovar funerari 
que consisteix en un sol element, que és un ga-
nivet de 23,3 cm amb una fulla de ferro de 12 
cm. Aquest ganivet està situat justament a la 
part de la cintura de l’individu, per sobre del 
maluc i per sota de la vèrtebra L4, cosa que ens 
fa pensar que el ganivet es va situar a l’alçada 
de la cintura i per sota de l’individu.

Aquest ganivet presenta una fulla de ferro 
amb tall a una sola banda i un mànec d’os amb 
una decoració de cercles concèntrics incisos 
disposats en fileres en diagonal. El mànec està 
dividit en dues peces d’os, que s’uneixen amb 
la fulla mitjançant tres rebladures de ferro.

Pel que fa a l’aixovar, una de les caracterís-
tiques bàsiques de les tombes d’aquesta època 
és l’absència d’aquest. No és habitual trobar 
aixovar en aquests tipus de tombes de ritual 
musulmà, però hi ha algunes excepcions. A les 
necròpolis catalanes de ritual funerari musul-
mà no es coneix o no es documenta cap cas de 
tomba amb aixovar funerari. La Unitat Fune-
rària 3 de l’Entorn de l’Ermita de Sant Blai, és 
el primer cas a Catalunya en què es documenta 
la presència d’aixovar funerari en una tomba 
de ritual musulmà en una necròpoli rural. Per 
tant, els referents d’aixovars en tombes àrabs 
els hem de buscar fora de Catalunya, a la zona 
de llevant i al sud-est peninsular.

Figura 3. Dibuix del ganivet
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Podríem diferenciar dos tipus d’aixovar fu-
nerari: l’aixovar de tipus personal i l’aixovar 
de tipus ritual.

L’aixovar de tipus personal sol consistir en 
objectes ornamentals, com poden ser arracades, 
anells i braçalets, normalment disposats al seu 
lloc habitual de col·locació. També apareixen 
denes de collar d’atzabeja i pasta vítria, com és 
el cas d’una tomba apareguda a la necròpoli de 
Bellregard (València), (Maetí, J.; Cardona, J., 
1989). Cal dir també que aquest tipus d’aixovar 
personal no és gens habitual a les necròpolis 
musulmanes, ja que es dóna molt de tant en tant 
i no és un fet generalitzat a les tombes.

L’aixovar de tipus ritual està una mica més 
estès, però no deixa de ser un fet prou excepci-
onal en aquest tipus de recintes funeraris.

L’objecte més comú que acompanya la in-
humació és potser la lluerna. Es creu que és 
un objecte ritual, que possiblement podríem 
relacionar amb les oracions nocturnes que se 
solen realitzar durant les set nits següents a 
l’enterrament del difunt.

Un altre objecte que ens pot aparèixer són 
les gerres, que solen documentar-se a les fos-
ses al voltant del cap o dels peus de l’individu. 
Es poden interpretar com un objecte simbòlic 
per facilitar el trànsit cap al paradís i, de fet, hi 
ha moltes cites a l’Alcorà en què es relaciona 
l’aigua amb el paradís. També podem pensar 
que únicament apareixen a les tombes dels di-
funts que tenen algun tipus de dificultat per al 
trànsit cap al paradís. No podem obviar que, 
en època tardoantiga i visigoda, la disposició 
de gerres al voltant del cap de l’individu és un 
tret característic, encara que no gaire comú, i 
podríem considerar-lo com a una espècie de 
préstec intercultural (Peral, 1995).

Altres objectes d’aixovar poden ser les ba-
nyes d’os sense decoració que es localitzen en 
necròpolis com la del carrer Rubira núm. 12 
i la del carrer Rojo núm. 2 (Lorca, Múrcia) 
(Martínez Rodríguez, A., 1990). En aquestes 
mateixes necròpolis dels carrers Rubira i Rojo 
(Lorca, Múrcia) també es van localitzar un 
parell d’individus que presentaven una clau 
de ferro al costat. Per últim, podem mencio-
nar l’aixovar aparegut a la tomba núm. 34 de 
la necròpoli del carrer Rojo núm. 2, on entre 

les costelles de l’individu que ocupava aques-
ta tomba es va documentar una placa d’os de 
forma oval, amb dues perforacions al centre i 
decorada per una banda amb cercles concèn-
trics amb franges perpendiculars incises, molt 
similars a la decoració del mànec del ganivet de 
la Unitat Funerària 3 de l’Entorn de l’Ermita 
de Sant Blai (Tivissa).

Conclusions

Aquesta intervenció arqueològica d’urgència 
es va limitar a documentar metòdicament tres 
inhumacions aparegudes al talús d’un camí 
a l’Entorn de l’Ermita de Sant Blai (Tivissa). 
Aquesta intervenció arqueològica es va fer ne-
cessària a causa del deteriorament que presen-
taven aquestes tres sepultures.

Les inhumacions es presentaren amb fosses 
allargades i estretes excavades al subsòl. L’ori-
entació és sud-oest - nord-est i sembla que 
totes tres segueixen una disposició en bateria. 
Per norma general, aquest tipus de tomba es 
presenta amb una coberta de lloses planes o 
amb teules àrabs, però aquestes tres no pre-
senten cap tipus de coberta conservada, ja que 
possiblement va desaparèixer d’antic o a causa 
de la realització del talús artificial.

Els individus estan disposats en posició de 
decúbit lateral amb la cara mirant al sud-est. 
La Unitat Funerària 3 presenta aixovar funera-
ri, consistent en un ganivet amb fulla de ferro i 
mànec d’os amb una decoració de cercles con-
cèntrics incisos.

La cronologia d’aquestes tombes s’hauria de 
situar al voltant del segle xiii o primera meitat 
del segle xiv. Aquesta datació s’ha extret de 
l’únic fragment de material ceràmic aparegut 
en el rebliment de la Unitat Funerària 3, que 
és un fragment de verd i manganès valencià 
amb una cronologia de segle xiii i principis 
del segle xiv.

És possible que la maqbara, cementiri en 
àrab, de l’Entorn de l’Ermita de Sant Blai no 
es redueixi a tres tombes aïllades, sinó que l’ex-
tensió de la necròpolis pot ser molt més àmplia 
i molt possiblement hi hagi moltes més tombes 
als voltants immediats. A més, cal tenir en con-
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sideració la notícia antiga (Vilaseca, S.; Prune-
ra, A., 1966) de la troballa d’aquesta necròpoli 
l’any 1951, en què es parla de l’existència de 
tombes d’aquesta tipologia a la vora de l’ermita 
de Sant Blai, sense concretar-ne la quantitat, 
cosa que ens fa pensar en l’existència a la zona 
d’una necròpoli de ritual funerari musulmà 
prou extensa relacionada molt probablement 
amb el castell de Sant Blai, situat molt a prop 
de la necròpoli en estudi.

Hi ha un document signat per Ramon Be-
renguer IV amb una data incerta, que aniria 
entre els anys 1153 i 1159, que és de caire con-
cessiu i atorga als musulmans de determinades 
zones de la Ribera d’Ebre una certa protecció. 
Aquest document es podria interpretar com 
una carta de seguretat i, en teoria, implicava 
el manteniment dels costums i les possessions 
de certes comunitats musulmanes desprès de 
la conquesta (Font Rius, J. M., 1969-1983).

Per tant, podem afirmar que tots els mu-
sulmans de la Ribera d’Ebre que es volguessin 
quedar a les seves terres ho podien fer i, a més, 
podien conservar els seus costums i les lleis de 
la seva comunitat. Aquestes mesures van con-
vèncer, en principi, molts musulmans a que-
dar-se a la Ribera d’Ebre i, de fet, la població en 
els primers anys desprès de la conquesta devia 
ser majoritàriament musulmana a tota la Ca-
talunya nova, amb una introducció progressiva 
de grups poblacionals cristians. Quan Ramon 
Berenguer IV va conquerir el territori hi havia 
un percentatge elevat de població morisca. Per 
exemple, l’any 1497 Miravet tenia vuitanta-sis 
famílies de sarraïns i només tres de cristianes, 
i en aquest mateix moment es calcula que a 
Flix i a Ascó hi havia un 30% de població mu-
sulmana, a Vinebre el 50%, a Garcia el 36% 
i a Móra d’Ebre el 40%. Malauradament, no 
tenim els percentatges que correspondrien a 
Tivissa.

És molt possible que la necròpoli musulma-
na de l’Entorn de l’Ermita de Sant Blai (Tivis-
sa) sigui el cementiri d’un clan o d’una petita 
comunitat musulmana assentada a la zona 
des de temps remots, anteriors a la reconques-
ta cristiana per part de Ramon Berenguer IV. 
Aquesta població devia patir les conseqüències 
de la denominada guerra comarcal entre l’orde 

de l’Hospital i els Entença, així com les pro-
gressives invasions i retallades dels drets ator-
gats per Ramon Berenguer IV als musulmans 
de la zona, fins que en el segle xvi els expul-
saren definitivament de la península Ibèrica.

Tot plegat ens fa pensar que pels voltants de 
l’ermita de Sant Blai hi havia un assentament 
musulmà, d’orígens incerts però que podia ha-
ver perdurat fins ben entrat el segle xiv o fins 
i tot fins a l’expulsió dels moriscos, l’any 1610.

Deixant de banda les necròpolis aparegudes 
a l’actual Tortosa, la ciutat andalusí de Turtuxa, 
qualificades com a necròpolis urbanes o vin-
culades a nuclis poblacionals grans, podem dir 
que actualment no es coneixen gaires d’aques-
tes necròpolis rurals andalusines a les Terres 
de l’Ebre, o almenys no en tenim gaires proves 
arqueològiques. Les troballes es presenten en 
moltes ocasions com a notícies recollides en 
diferents publicacions de les dècades dels anys 
cinquanta i seixanta del segle xx i la majoria 
d’intervencions arqueològiques es redueixen 
a l’exhumació d’un nombre reduït de tombes, 
que en molts casos no representen la totalitat 
de les tombes que componen la necròpoli.

Altres necròpolis excavades en entorn ru-
ral són la necròpolis dels Diumenges (la Sè-
nia, Montsià), que fou excavada en els anys 
cinquanta del segle passat (Vilaseca, S.; Pru-
nera, A., 1966: 25-43); la Punta de Benifallim 
(Alcanar, Montsià) (Vilaseca, S.; Prunera, A., 
1966: 25-43); el Mas de Torril (la Sènia, Mont-
sià), (Almuni, V.; Forcadell, T.; Villalbí, M. M., 
1998), una necròpoli excavada parcialment 
l’octubre del 1996 amb una datació radiocarbò-
nica de 1075 +45 BP, que situa la necròpoli en 
moments anteriors a la reconquesta cristiana; 
la Torre de la Carrova (Amposta, Montsià), on 
aparegué ceràmica andalusina amb una cro-
nologia estimada de segle xi dC (Almuni, V.; 
Forcadell, T.; Villalbí, M. M., 1998), i el Mas de 
Canicio (Sant Carles de la Ràpita, Montsià), on 
es fa esment a una necròpoli de ritual funerari 
musulmà (Barceló, M.; Kichner, H., 1992).

Si bé creiem que la troballa de la necròpoli 
de l’Entorn de l’Ermita de Sant Blai és actu-
al, cosa que deriva en la seva catalogació en 
l’Inventari del Patrimoni Arqueològic de Ca-
talunya i en la realització posterior d’aquesta 
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intervenció arqueològica d’urgència, durant 
el procés lògic de documentació i realització 
d’aquest treball vam trobar notícies en què es 
menciona la troballa d’inhumacions al costat 
de l’ermita de Sant Blai. En el seu moment, 
l’any 1953, aquestes troballes es van atribuir 
als jueus i en parla Lluís Brull Cedó (Vilaseca, 
S.; Prunera, A., 1966). D’aquesta mateixa font 
podem extreure la presència d’un altra necrò-
poli al nucli urbà del municipi de Tivissa. Al 
Ferreginal de Tivissa es van trobar una sèrie 
d’inhumacions a la zona de ponent del poble, 
on hi havia el camp de futbol i les escoles, al 
peu del cercle muntanyós format per la Roca 
dels Cavalls, la Roca del Migdia, la Llena i Mar-
cà de Dalt. La troballa d’aquesta necròpoli fou 
fortuïta, a conseqüència de l’adequació del Fer-
reginal com a camp de cultiu de vinya. Segons 
fonts orals, es van destruir entre cinquanta i 
dues-centes sepultures. Aquestes tombes esta-
ven orientades est-oest amb el cap del finat a 
l’oest. La tipologia d’aquestes tombes consisteix 
en una fossa estreta i allargada sense revestir 
segellada per una coberta de lloses planes.

Potser la presència d’aquestes dues necròpo-
lis de ritual musulmà a la zona ens pot mos-
trar o indicar una forta presència d’elements 
o grups poblacionals musulmans assentats a 
la zona des de, segurament, poc desprès de la 
conquesta musulmana de la península Ibèrica 
l’any 714 i fins a la seva expulsió definitiva de 
la península, l’any 1610, quan eren coneguts 
com a moriscos.

  Galeria Perú  
(Amposta, Baix Ebre)

ATICS, S.L.

Introducció

La intervenció arqueològica, dirigida pel Sr. 
Damià Griñó durant el mes d’agost del 2006, 
fou motivada per la troballa casual d’un avenc 
o cova (al subsòl de conglomerats terciaris) du-
rant les obres de construcció d’un bloc d’habi-
tatges i d’un aparcament al solar existent en-
tre el carrer Galera, el carrer Perú i l’avinguda 

Josep Tarradelles del casc urbà del municipi 
d’Amposta (Montsià).

L’objectiu bàsic de la intervenció fou esbri-
nar si el rebliment d’aquesta cavitat/avenc/ga-
leria era d’origen antròpic o natural.

La parcel·la està situada al SW del nucli urbà 
d’Amposta i forma part dels terrenys que cons-
titueixen, tant en morfologia com en litologia, 
la terrassa antiga del riu Ebre. Per tant, cal 
destacar la presència de materials carbonatats 
atribuïbles a materials del secundari.

L’estratigrafia bàsica de la parcel·la en el 
tall està dominada per materials quaternaris 
i podem separar-hi tres estrats o nivells prou 
diferenciats.

El primer estrat, que anomenarem Nivell I, 
està format per sòls arenosos llimosos atribu-
ïbles a l’holocè.

El segon estrat, que anomenem Nivell II, 
està constituït per formacions de conglomerats 
de còdols carbonatats i crostes carbonatades, 
atribuïbles al quaternari mitjà.

L’últim estrat és on està situada la cavitat 
i l’anomenem Nivell III. Està format per ma-
terials conglomeràtics amb còdols poligènics 
de característiques silíciques. Aquest nivell pot 
constituir un paquet superior als 20 metres de 
potència format probablement per dipòsits flu-
vials d’antics cursos del riu Ebre.

Pel que fa a les característiques formals i ge-
ològiques de la cavitat en si, podem dir que té 
una direcció NNE-SSO, a causa de la direcció 
general de la fractura existent a l’entorn.

A l’interior de la cavitat s’han diferenciat 
tres nivells o estrats: un primer estrat, ano-
menat nivell I, que correspondria al nivell 
superficial, de color taronja vermellós i d’una 
potència d’entre 1 a 5 centímetres; el nivell II, 
que correspon a un estrat que pot assolir 1 me-
tre de potència, segons la zona, de color marró 
fosc, i un tercer estrat, anomenat nivell III, que 
estaria constituït per blocs de dimensions con-
siderables caiguts, en algun moment, del sostre 
de la cavitat.

El nivells I i II són estrats d’aportació cla-
rament externa, ja que la seva composició ge-
ològica no té res a veure amb la composició 
geològica de la cavitat. Creiem que aquesta 
aportació externa de sediments i materials està 
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provocada per una caiguda continuada de se-
diment per una xemeneia situada a la banda 
d’accés a la cavitat. Sabem que, en algun mo-
ment d’època ibèrica, aquesta xemeneia fou ta-
ponada de manera accidental o premeditada, ja 
que trobem material ceràmic ibèric als nivells I 
i II però no hi trobem cap mostra de material 
d’èpoques posteriors. El nivell III el conside-
rem com una aportació clarament interna, ja 
que es deu a un despreniment de blocs de la 
cavitat mateixa.

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

Després de topografiar la cavitat i obtenir-ne 
un eix longitudinal que ens permetés situar 
les peces exhumades en uns eixos X i Y i unes 
cotes relatives Z, es va procedir a extreure les 
restes superficials, que consistien bàsicament 
en restes òssies humanes, faunístiques i una 

sola peça ceràmica de difícil catalogació, in-
tervenint a la zona segura de la cavitat, que era 
la zona del conus de deposició gravitatòria. Un 
cop documentades les peces superficials, vam 
situar els dos sondatges que s’havien de realit-
zar. El primer, que denominàrem sondatge I, 
el vam situar just un metre desprès de l’entra-
da artificial de la cavitat per la segona planta 
de l’aparcament de l’edifici. Vàrem plantejar 
aquest sondatge a la zona d’entrada perquè 
coincideix amb el punt més alt del conus de 
deposició gravitacional just per sota de la xe-
meneia de la cavitat.

Els resultats obtinguts en la realització del 
sondatge I foren positius, ja que van permetre 
exhumar material arqueològic tant ceràmic 
d’època ibèrica com restes òssies humanes i 
faunístiques. Podem dir que en aquest son-
datge tenim definits tres estrats diferenciats. 
El nivell I, que estaria representat pel que ano-
menem estrat superficial, amb una potència 
màxima de 30 cm, és un estrat de color ver-

Figura 4. Secció del jaciment
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mellós ataronjat de textura solta i de matriu 
argilosa. Seguidament tenim el nivell II, de 
coloració marró fosc, de consistència solta i de 
matriu argilosa, que presenta una potència mà-
xima en aquest sondatge de 25 cm i en el qual 
també tenim material arqueològic ceràmic i 
restes òssies, tant humanes com faunístiques. I, 
per últim, apareix el nivell III, que considerem 
com un estrat de caiguda o enderroc de grans 
blocs de conglomerats procedents del sostre de 
la cavitat caiguts abans de la deposició cònica 
gravitacional formada pels nivells I i II. Aquest 
nivell no presenta material arqueològic, però sí 
que pot presentar material arqueològic residual 
filtrat del nivell II entre les escletxes dels blocs 
i als espais buits entre blocs. 

El sondatge II està situat a la meitat de la 
deposició cònica gravitacional, a uns 4 metres 
de l’entrada artificial de la cavitat, escorat a la 
paret nord de la cavitat, i presenta la mateixa 
estratigrafia que el sondatge I, però amb dife-
rències quant a presència de material arqueo-
lògic, ja que en aquest és molt més ric.

Cal dir que s’han coordenat un total de cent 
noranta registres dividits en un nivell superfi-
cial (nivell I), que apareix pràcticament per tota 
la superfície de la cavitat, i dos sondatges (son-
datge I i II), en què es documentà i s’exhumà el 
nivell II i es documentà el nivell III.

Els cent noranta registres coordenats es di-
videixen amb restes òssies faunístiques, restes 
òssies humanes, ceràmica, restes malacològi-
ques, carbons i bronze.

Pel que fa a les restes òssies humanes, des-
taquen la presència d’ossos pertanyents a cinc 
individus diferenciats, que són quatre adults 
i un subadult (Armentano i Prats-Muñoz, 
2007). Cal dir també que aquestes restes òssi-
es es presentaven en una distribució aleatòria 
pel vessant est del conus deposicional, sense 
cap tipus de connexió anatòmica, una circum-
stància que ens fa pensar en una deposició 
secundària d’aquests ossos. Probablement la 
distribució aleatòria tant de la ceràmica com 
dels ossos faunístics i humans i de les altres 
restes es deu a un procés tafonòmic concret. 
Creiem que el conus deposicional és producte 
de la caiguda de sediments per la xemeneia de 
la galeria, uns sediments que s’acumulen en el 

temps i formen un conus deposicional. Creiem 
que durant la formació del conus de sediments 
també s’hi introdueixen els cossos d’individus 
humans i de certs animals, juntament amb 
materials ceràmics consistents segurament 
en recipients anafòrics de boca plana. La in-
troducció d’aquets elements per la xemeneia 
de la galeria es produí de manera brusca. Les 
àmfores, els cossos humans i els animals foren 
possiblement llençats per la xemeneia des de la 
superfície; la ceràmica es va trencar a causa de 
l’impacte i, per un efecte gravitacional, es va 
distribuir aleatòriament pel vessant del conus. 
El cas dels individus humans i dels animals 
segueix possiblement un patró deposicional 
similar al de la ceràmica. Són abocats per la 
xemeneia de la galeria des de l’exterior i cauen 
violentament a la part més alta del conus de-
posicional, amb el temps els cossos sofreixen 
el procés de descomposició habitual i, per un 
procés gravitacional i també per la caiguda de 
sediment per la xemeneia, es distribueixen al 
llarg de la galeria.

Sembla que la ceràmica exhumada pertany 
majoritàriament a algun tipus de recipient am-
fòric de boca plana, com és el cas dels elements 
ceràmics coordenats amb els números 129 i 
155, que presenten nanses típiques d’aquests 
tipus d’àmfores, tot i que també hi ha algun 
fragment de ceràmica comuna ibèrica. La ma-
joria dels fragments ceràmics són informes i 
presenten una pasta ataronjada, groguenca i 
grisa.

El fet de trobar restes d’individus humans 
relacionades amb ceràmica ibèrica i restes 
faunístiques en una cova ens aproxima, per 
comparació, a les coves santuari ibèriques, en 
les quals podem trobar ceràmica ibèrica rela-
cionada amb restes faunístiques i, de vegades, 
amb restes humanes. Però també hem de tenir 
en compte que la Galeria Perú d’Amposta no 
coincideix gaire amb diferents característiques 
comunes que defineixen el concepte de cova 
santuari ibèrica. En primer lloc, aquestes coves 
solen estar situades en zones muntanyoses de 
difícil accés, una premissa que la galeria Perú 
no compleix, ja que està situada en una zona to-
talment plana molt a prop del riu Ebre. També 
podem dir que la majoria de les coves santuari 
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Figura 5. Hipòtesis deposicional
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ibèriques solen ser d’un gran recorregut i que 
les restes arqueològiques se situen a les galeries 
i les zones més profundes i amagades d’aques-
tes, mentre que les restes arqueològiques ex-
humades a la Galeria Perú estan situades sota 
l’orifici d’accés, avenc o xemeneia de la galeria 
i es distribueixen aleatòriament pel conus de-
posicional situat sota la xemeneia. Una altra 
qüestió discordant és la ceràmica exhumada, ja 
que, per norma general, la ceràmica apareguda 
a les coves santuari es podria relacionar amb 
peces de la vaixella de luxe i solen ser restes 
de vasos caliciformes i ceràmiques ibèriques 
pintades. En canvi, a la Galeria Perú les restes 
ceràmiques exhumades pertanyen a ceràmica 
comuna ibèrica i a recipients amfòrics de boca 
plana, uns elements ceràmics que podem con-
siderar com d’ús quotidià. Per tant, creiem que 
la Galeria Perú no és una cova santuari.

Una altra qüestió en què volem incidir en 
aquest treball està directament relacionada 
amb la presència d’ossos humans, que apa-
reixen superficialment i també en els dos 
sondejos realitzats. Podem dir que en la poca 
superfície excavada hem pogut determinar 
la presència de com a mínim cinc individus 
diferenciats, coa que creiem que és molt sig-
nificativa. De fet, en el gràfic de la totalitat 
d’elements coordenats s’observa el domini 
dels ossos humans per sobre de totes les altres 
restes arqueològiques, i per això creiem que 
aquesta cova pot tenir una funció de necròpo-
li, cosa que ens allunya considerablement del 
concepte de necròpoli en època ibèrica i tam-
bé, per què no, del ritual funerari que normal-
ment s’aplica en època ibèrica. Aquest ritual 
funerari ibèric passa per la cremació fora de 
la tomba, i més concretament per la crema-
ció en una pira amb llenya ustrina, que podia 
arribar als 650-800 graus, en què es diposita 
l’individu vestit i amb els seus ornaments per-
sonals. Posteriorment, les restes es recullen i 
es dipositen en una fossa, dintre d’una urna o 
bé directament a la fossa sense cap recipient. 
Dintre d’aquesta fossa també es pot dipositar 
l’aixovar funerari del difunt.

Les necròpolis ibèriques estan situades sem-
pre a l’aire lliure i es coneixen pocs casos en 
què apareguin urnes funeràries dintre de co-

ves. Tampoc és habitual trobar inhumacions 
ibèriques. Les inhumacions en fosses simples 
són molt poc comunes; es donen en casos de-
terminats, solen aparèixer sota d’algunes cases 
dels poblats ibèrics, agrupen un conjunt pobla-
cional molt reduït i sempre són inhumacions 
d’individus que no superen els dos anys d’edat, 
els quals, a causa de la seva edat, no estan re-
coneguts com a membres de la societat i tenen 
un altre tractament a l’hora d’enterrar-los, ja 
que se’ls practica la cremació. 

Sí que hi ha coves on es poden associar res-
tes ceràmiques ibèriques amb determinades 
restes òssies humanes, però aquestes restes són 
molt marginals i minoritàries i normalment 
aquestes coves s’anomenen coves santuari ibè-
riques, però, tal com ja hem explicat, no tenen 
gaires característiques comunes amb la Galeria 
Perú d’Amposta.

Creiem que la Galeria Perú d’Amposta 
s’allunya totalment del concepte de cova santu-
ari ibèrica i també del concepte d’enterrament i 
ritual funerari ibèric. Probablement la Galeria 
Perú no estigué destinada a un ús ritual ni com 
a necròpoli amb el concepte de ritual funerari 
típic ibèric que coneixem fins ara.

Conclusions 

Creiem que la realització d’aquests dos sondat-
ges ens ha donat una informació important, 
que ens ha permès esbrinar la tipologia i la 
cronologia de les restes arqueològiques exhu-
mades, així com el tipus de procés tafonòmic 
que les ha afectat.

El fet de documentar l’accés originari de la 
cavitat (xemeneia vertical de 70 centímetres de 
diàmetre), juntament amb una aportació se-
dimentològica gravitatòria en forma de conus 
sota aquesta xemeneia (Nivell I i II), ens fa pen-
sar que els nivells I i II documentats són apor-
tacions sedimentològiques externes. Creiem 
que aquestes aportacions de sediment han estat 
provocades per processos tafonòmics naturals, 
com ara esllavissades de sediments espontànies 
per la xemeneia de la cavitat a conseqüència de 
processos geològics o climàtics en moments en 
què la xemeneia no estava taponada.
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La presència de restes òssies faunístiques es 
podria tractar d’una aportació casual no an-
tròpica (caiguda casual de l’animal pel forat 
de la xemeneia, descomposició natural del cos 
i seguidament una dispersió aleatòria dels os-
sos com a conseqüència de l’aigua, sediments 
caiguts per la xemeneia o un simple desplaça-
ment gravitacional per la inclinació del conus 
mateix), o bé d’una aportació antròpica de cai-
re ritual.

Les restes òssies humanes i ceràmiques 
aparegudes en aquests dos nivells ens poden 
suggerir una aportació antròpica premeditada 
(abocament d’individus post mortem junta-
ment amb peces ceràmiques i posteriorment 
un procés de descomposició natural i dispersió 
aleatòria de les restes).

En principi, caldria situar la datació d’aques-
tes restes entorn dels segles v-iii aC, ja que tot el 
material ceràmic exhumat és clarament d’èpo-
ca ibèrica dels segles v-iii aC. Per tant, podem 
especular amb la possibilitat que tant les restes 
humanes com les faunístiques són també d’èpo-
ca ibèrica.

Trobar restes humanes d’època ibèrica en 
aquestes circumstàncies és un fet prou insòlit, 
ja que, per norma general, els rituals funeraris 
ibèrics passen per cremacions dipositades en 
urnes ceràmiques allotjades en necròpolis a 
l’aire lliure o, en algun cas, per inhumacions 
infantils dipositades en fosses simples sota les 
cases dels poblats ibèrics. No es coneixen inhu-
macions d’individus adults en cova. De fet, no 
hi ha restes òssies humanes d’individus adults 
perquè utilitzaven la cremació i normalment 
els ossos no es conservaven en condicions idò-
nies com per realitzar estudis antropològics.

Per altra banda, buscar una interpretació a 
les restes exhumades en aquesta cova és prou 
difícil, ja que només s’han realitzat dos sonde-
jos i no s’ha excavat tota la superfície de sedi-
ment de la cova, però creiem que el fet de do-
cumentar un nombre mínim de cinc individus 
humans ens pot mostrar una intencionalitat 
causal, no accidental. De fet, creiem que la cai-
guda d’almenys cinc individus per la xemeneia 
de la cavitat no fou accidental, sinó totalment 
premeditada. També podem pensar que, per 
circumstàncies desconegudes, no es va seguir 

el ritual funerari típic en època ibèrica i es va 
optar per una solució d’urgència, que en aquest 
cas seria abocar-los per aquesta xemeneia.

  Ermita de Santa Maria 
(Benifallet, Baix Ebre)

ATICS, S.L.

Introducció

La intervenció arqueològica que es va dur 
a l’ermita de Santa Maria (Benifallet, Baix 
Ebre) fou motivada per les obres d’adequació 
i remodelació del paviment d’aquesta ermita. 
Durant el procés de remodelació del paviment 
d’aquesta ermita es va trobar una talla d’una 
marededéu enterrada sota el paviment. A causa 
d’aquesta troballa, es va decidir realitzar uns 
sondejos arqueològics per determinar la pos-
sible presència de restes arqueològiques. La 
direcció de la intervenció arqueològica fou a 
càrrec de l’arqueòleg Damià Griñó durant el 
mes de novembre del 2006.

Segons l’inventari de patrimoni arquitectò-
nic, aquesta ermita de Santa Maria (Benifallet, 
Baix Ebre) té una cronologia del segle xiii i 
és d’estil romànic. Està situada a la part alta 
del poble, molt a prop de la zona anomena-
da del castell de Benifallet (actualment no es 
conserva cap resta d’aquest castell i només s’ha 
conservat el topònim de la zona). Es localitza 
entre el carrer de l’Ermita i el carrer de l’Es-
caleta, la seva situació geogràfica és UTM 31 
N 291272-4538925 i es troba a una alçada de 
36,5 m.s.n.m.

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

Es van plantejar dos sondejos a l’interior de 
l’ermita: un de 2 x 2 m situat a la banda sud 
de l’ermita, proper a l’accés o la porta princi-
pal sud, que anomenem Sondeig 1, i un segon 
sondeig a la banda nord-oest de l’ermita, amb 
unes dimensions aproximades d’1,5 x 1 m i que 
rep el nom de Sondeig 2.
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Sondeig 1

Aquest sondeig fa 2 x 2 m per 1 m de pro-
funditat. En aquest sondeig es van localitzar 
nombroses restes òssies humanes en descon-
nexió. L’estrat exhumat és unitari en tot el 
sondeig, de coloració marró clar groguenc 
amb tonalitats blanquinoses degudes a restes 
de carbonats càlcics. Les restes òssies huma-
nes es presenten sense connexió anatòmica. 
La presència de material ceràmic es redueix 
a tres fragments: dos fragments de blava ca-
talana amb una cronologia estimada de segle 
xvii i un fragment de reflex metàl·lic valencià 
del segle xiii-xiv.

Sondeig 2

Aquest sondeig tenia unes dimensions d’1,5 
x 1’5 m i una profunditat de 40 cm. Presenta 
un sol estrat idèntic al que ens apareix en el 
Sondeig 1, de coloració marró clar groguenc 

amb tonalitats blanquinoses degudes a restes 
de carbonats càlcics. A partir dels 40 cm de 
profunditat ens apareix el substrat geològic, 
en aquest cas la roca laminada. També hi vam 
trobar una gran quantitat de restes òssies hu-
manes, totes en desconnexió anatòmica menys 
les d’un individu arraconat a una banda del 
sondeig, en connexió aparent, però del qual 
només se’n recuperà el 40%. Aquest sondeig 
no va presentar restes de materials ceràmics.

Conclusions 

Els resultats obtinguts en els dos sondejos re-
alitzats ens mostren una presència molt gran 
de restes òssies humanes en desconnexió ana-
tòmica, juntament amb tres fragments cerà-
mics amb una cronologia estimada entre els 
segles xiii i xvii (reflex metàl·lic valència dels 
segles xiii-xiv i blava catalana de segle xvii). 
Sembla que l’interior de l’església podria ha-

Figura 6. Planta de situació del jaciment
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ver estat utilitzat com a ossera d’una necrò-
poli propera. A l’entorn de l’ermita es podria 
localitzar una zona de necròpoli continuada, a 
partir de segle xiii i fins probablement al segle 
xviii, amb casos més excepcionals en aquest 
segle. És possible que en el segle xviii només 
s’hi enterressin personatges amb una rellevàn-
cia social preponderant entre els habitants del 
poble o fins i tot de la ciutat de Tortosa. No es 
tenen notícies de cap cementeri a la vila fins a 
la segona meitat del segle xviii, raó per la qual 
creiem que l’ermita i els seus voltants tenien la 
funció de necròpoli. 

Durant l’excavació dels dos sondejos no es 
va localitzar cap resta estructural ni estratigrà-
fica anterior a l’ermita actual que ens permeti 
albirar una cronologia diferent a l’establerta. 
Possiblement l’església de Santa Maria de Beni-
fallet tingui el seu inici en la segona meitat del 
segle xii i posteriorment, entre els segles xvi o 
xvii, es realitzin les remodelacions arquitectò-
niques que li donen l’aspecte actual.

  El Mas Catxorro  
(Benifallet, Baix Ebre)

ATICS, S.L.

Introducció

La intervenció arqueològica que es va dur a 
terme al jaciment de Mas Catxorro (T. M. de 
Benifallet) fou motivada per la degradació 
constant que pateix aquest jaciment arqueo-
lògic, sobretot a la terrassa superior del ves-
sant est.

En aquesta terrassa s’apreciaren, abans de 
realitzar-hi la intervenció arqueològica, tres 
possibles tombes en cista. Aquestes estructu-
res es trobaven vistes en secció en el tall de la 
terrassa (terrassa artificial).

Les tombes esmentades es trobaven total-
ment malmeses i en perill constant d’erosió i, 
fins i tot, de desaparició. Per esbrinar-ne l’estat 
actual, calgué fer un sondeig per tal de conèi-
xer-ne les característiques. La direcció dels tre-
balls, efectuats entre els mesos de gener i febrer 
del 2007, va recaure en el Sr. Damià Griñó.

Caldria dir que l’ocupació dels entorns 
d’aquest municipi l’hem de buscar en època 
prehistòrica, més concretament en la prehis-
tòria anomenada recent. Com a exponents del 
neolític i del calcolític, tenim exemples d’ocu-
pació en coves importants del terme municipal 
de Benifallet, com les coves de Culla, la cova de 
l’Agulla i la cova d’Aumendiella (Bosch i Gim-
pera; Colominas, J., 1926). Cal dir, també, que 
el fet de trobar restes d’aquests períodes crono-
lògics dintre de coves no descarta l’existència 
de jaciments a l’aire lliure, tant neolítics com 
calcolítics, cosa que trenca un vell tòpic segons 
el qual les coves es consideraven com els llocs 
d’hàbitat preferent en aquestes cronologies (hi 
ha presència d’indústria lítica en superfície en 
camps de la localitat).

De períodes cronològics posteriors tenim 
el jaciment de l’Aldovesta. Aquest jaciment es 
considera un assentament indígena del període 
del bronze final-ferro d’una gran importància, 
ja que s’hi documenten àmfores fenícies en 
cronologies anteriors al període d’iberització 
del territori (Mascort, M.; Sanmartí, J.; Santa-
cana, J., 1991).

Potser l’exponent màxim dels jaciments de 
cronologia ibèrica del municipi de Benifallet 
és el del Castellet de la Roca Roja, un jaciment 
emblemàtic on es conserven elements defensius 
als quals s’adossen els habitatges del poblat. Es 
tracta d’un poblat amb una retícula urbanís-
tica conservada amb una arquitectura típica 
ibèrica (Gimeno, T; Sanmartí, E., 1974). També 
es troben restes ibèriques als jaciments de la 
Xalamera i de Mas Catxorro.

Possiblement, les primeres notícies escri-
tes que tenim del jaciment de Mas Catxorro 
provenen de Salvador Murall, recollides en la 
revista anomenada la Veu de Tortosa nº 161, 
21-XII-1902. (D. A., 1902). Aquest personatge, 
que pertanyia a la classe benestant de Tortosa, 
s’interessa per la història de Benifallet i té pro-
pietats també en aquest municipi. Es dedica a 
la recollida de materials en superfície i parla 
de l’existència de murs i runes extenses situats 
a 1 km del poble (més concretament, parla de 
paredons), just a la vora del riu, i de la recollida 
de ceràmica, una en forma de falo, que podria 
tractar-se d’un pivot d’àmfora, i les denomi-
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nades barros saguntius, ceràmica romana co-
neguda a partir del jaciment de Sagunt, una 
nomenclatura que es feia servir abans que es 
descobrís Empúries. Fa referència al fet que els 
murs són molt extensos en el terreny i, per tant, 
podem deduir que es tracta d’un jaciment de 
dimensions considerables (diu explícitament 
que en totes direccions apareixen fragments de 
construccions romanes, com ara parets, pavi-
ments de formigó, trossos de teules, àmfores i 
ampolles). En cap moment es diu que aquestes 
restes apareguin a la zona o finca anomenada 
Mas de Catxorro, sinó que ho deduïm nosal-
tres interpretant la situació geogràfica que es 
desprèn del text.

En aquest mateix text ens parla d’una altra 
troballa, consistent en un enterrament format 
per una àmfora amb restes humanes i un un-
güentari, i no gaire lluny d’aquest lloc es va 
trobar una moneda i moltes restes de ceràmi-
ca romana. Aquest jaciment sí que es presenta 
amb una situació geogràfica concreta, ja que 
ens diu que està situat a 1 km aigües avall del 
poble de Benifallet, en una propietat de Salva-
dor Murall que anteriorment fou propietat de 
la Baronessa de Purroy. Aquesta finca és co-
neguda com el Molí de la Senyora i està situat 
a uns 400 metres del riu, al costat del camí de 
Tortosa (aquest possible jaciment no està inclòs 
actualment en la carta arqueològica del Baix 
Ebre).

L’any 1987 es va dur a terme la primera cam-
panya d’excavació de la vil·la romana de Mas de 
Catxorro, a la part que es considera com la zona 
industrial de la vil·la, dedicada possiblement a 
la producció i el tractament del vi. Aquestes 
afirmacions es desprenen de l’estudi i la inter-
pretació de les troballes realitzades en aquesta 
campanya. S’obtenen troballes relacionades es-
tretament amb la producció de vi, amb la pre-
sència de dos contrapesos de premsa, que en-
cara avui hi són visibles, un dels quals in situ, a 
banda dels materials ceràmics, majoritàriament 
àmfores, que ens poden mostrar un interès per 
l’emmagatzematge i el transport del vi.

L’any 1989 (Carbonell Solé, M., 1989) es va 
realitzar una altra campanya d’excavacions, 
que va consistir en l’obertura d’una sèrie de ca-
les, concretament dues, una de les quals de 2,5 

x 1,5 m, amb resultats negatius, a excepció de 
dos o tres fragments de ceràmica comuna ro-
mana. La segona cala, amb unes dimensions de 
3,5 x 3,5 m, enganxada a una canonada actual, 
va constatar l’existència de diversos estrats ro-
mans, de nivells amb presència abundant de 
materials ceràmics romans i d’alineacions de 
pedres. S’hi documenta un enterrament amb 
tegulae (successió de tres tegulae inclinades, 
associades a ossos humans en connexió ana-
tòmica, amb una orientació est-oest). També 
s’hi documenta ceràmica romana de diferents 
tipus, com ceràmica fina de luxe, T S Sud 
gàl·lica, clara D, clara A i T S Hispànica, així 
com ceràmica comuna romana i restes molt 
abundants d’àmfores Pascual 1, Dressel 7/11 
i Dressel 28 (Oberaden 74). A més, dues vores 
de Pascual 1 presenten una marca o sigillum 
(MAL.GA). A banda de les restes ceràmiques, 
també hi apareixen elements relacionats amb 
estructures de combustió o forns ceràmics, 
com poden ser suports o tres peces de dife-
rents dimensions, que corresponen a formes 
de separadors utilitzats per evitar el contacte 
entre les diferents piles de peces que l’alfarer 
posava a assecar, i una piràmide d’argila de 
forma tronco-trapezoïdal amb un orifici a la 
part superior, a la part més estreta.

D’aquesta excavació s’extreuen conclusions 
que possiblement ens marquen la transcendèn-
cia d’aquest jaciment. S’interpreta com un cen-
tre de producció important amb una situació 
estratègica, ja que està situat a la vora del riu, 
una circumstància que facilita les comunica-
cions per via fluvial i dóna, així, una entrada i 
una sortida fluides i ràpides de productes, cosa 
que fa pensar en l’existència no provada arque-
ològicament d’un petit port per a les embar-
cacions. Diuen que possiblement aquesta vil·la 
produïa les seves pròpies àmfores per envasar 
el vi que ells mateixos produïen, unes àmfores 
de fabricació local de la forma Pascual 1 amb la 
marca (MAL.GA) i Dressel 28 (Oberaden 74), 
que és un tipus d’àmfora no gaire gran amb el 
fons pla o base plana.

Posteriorment, ens els anys 1990 i 1991, 
l’empresa d’arqueologia CODEX SCCL va re-
alitzar-hi intervencions arqueològiques, que 
van ratificar el caràcter rural de l’assentament, 
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i també cal destacar les troballes de restes ar-
queològiques del segle viii dC, que constaven 
de tres habitacions, un dipòsit de pedra circu-
lar i quatre sitges amb presència de ceràmica 
comuna visigoda consistent en restes d’olles 
de vora arrodonida i bisellades i alguna guer-
ra de nanses (CODEX SCCL, 1990/1991).

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

L’excavació arqueològica es va programar, en 
un principi, per realitzar un sondeig a la zona 
on s’allotjaven, possiblement, tres tombes espo-
liades d’antic, seccionades lateralment per un 
talús artificial. El sondeig pretenia documentar 
aquestes tombes excavant la zona delimitada i 
documentar tots els nivells arqueològics que 
s’anessin exhumant progressivament, així com 
les restes estructurals del que es conservava de 
les tombes.

Durant la campanya d’excavació es va deci-
dir realitzar una sèrie de rases de comprovació 
per intentar extreure la màxima informació 
de les dimensions i les característiques del ja-
ciment. Es van realitzar un total de set rases 
d’una amplada màxima de 0,50 m i una longi-
tud diferencial, cinc de les quals van resultar 
positives, amb presència de restes arqueològi-
ques abundants.

També es va intervenir a la zona que deno-
minem com zona de la premsa, on apareix un 
contrapès de premsa in situ (pedra gran de for-
ma cilíndrica i encaixos laterals). Aprofitant el 
seu trasllat provisional, es va realitzar un petit 
sondeig de forma circular per sota de la super-
fície que ocupava la base de la premsa.

Al sector de les tombes es va realitzar un son-
deig de 5,5 x 2 m. Un cop retirada tota la vege-
tació (majoritàriament males herbes), ens vam 
adonar que al tall del talús artificial no només 
apareixien dues tombes seccionades, sinó que 
també s’hi observaven diferents estrats arqueo-

Figura 7. Planta de situació del jaciment
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lògics i estructures, així com paviments associ-
ats a aquestes. Aquesta circumstància va fer que 
el procés d’excavació a l’interior del sondatge 
fos encara més fàcil, ja que teníem en secció els 
diferents estrats referencials.

El primer estrat excavat fou el que denomi-
nem estrat superficial i respon a la UE 1001. Es 
tracta d’un estrat molt orgànic, de color marró 
fosc negrós amb presència d’arrels, carbons i 
material arqueològic, com ceràmica de dife-
rents cronologies, ceràmica vidrada moderna 
(s. xvii-xviii), ceràmica romana (fragments 
d’àmfores tarraconenses, comuna romana, 
etc.) i materials constructius, com fragments 
de tegulae i imbrex. Sembla un estrat molt afec-
tat pels treballs agrícoles, per l’acció de l’arada 
i per les bioturbacions típiques provocades pels 
conreus plantats. La seva potència màxima és 
d’uns 0,50 m.

El segon estrat que trobem correspon a la 
UE 1020 i és un estrat de color marró clar de 
consistència solta amb una potència màxima 
de 0,3 m. Presenta material arqueològic i restes 
de material constructiu. Pel que fa a la ceràmi-
ca, la podem qualificar majoritàriament com 
a romana; hi apareixen fragments informes de 
ceràmica comuna romana i d’àmfora africa-
na i tarraconense, però es tracta de fragments 
informes i es fa difícil matisar-ne una crono-
logia exacta, tot i que l’aparició d’algun frag-
ment informe de ceràmica comuna reduïda, 
juntament amb la quantitat elevada d’àmfora 
africana, ens podria situar cap al s. IV-VI dC. 
Malgrat tot, creiem que tenim pocs elements 
per assegurar aquesta datació.

Aquest estrat UE 1020 es presenta retallat 
per unitats estratigràfiques negatives UE 1012, 
UE 1010 i UE 1023. La UE 1010 és un retall de 
forma allargada que talla l’estrat UE 1020, en-
tre altres estrats, fins que arriba al terreny geo-
lògic. La seva interpretació és difícil, però sem-
bla una rasa o un forat intencionat produït per 
algun furtiu per intentar accedir a una tomba 
inexistent. El seu rebliment és molt similar a 
l’estrat superficial en coloració, en textura i en 
el tipus de material arqueològic aparegut i res-
pon a la UE 1007.

També ens apareix el retall o la unitat estra-
tigràfica negativa UE 1012. Sembla que també 

es tracti d’un retall de furtiu per accedir a la 
tomba UF 1, que es presenta espoliada, sense 
coberta i reblerta per l’estrat de rebliment UE 
1009, semblant a l’estrat superficial.

El següent retall que afecta la UE 1020 és 
una unitat estratigràfica negativa, que relaci-
onem amb una rasa antiga per plantar algun 
tipus de vegetal, ja que té una forma allargada 
i es podria tractar d’una rasa de vinya. Respon 
a la UE 1023 i està reblerta per l’estrat de far-
ciment UE 1024.

També podem dir que l’estrat UE 1020 està 
farcint la UF 2 i part de la UF 3. Per tant, po-
dríem, tot i que amb reserves, afirmar que 
aquestes tombes podrien ser tardoromanes i 
situar-les entorn del s. IV-VI d C. Més enda-
vant analitzarem cadascuna de les tres tombes 
exhumades i intentarem explicar el conflicte 
latent d’assignar-les a una cronologia concreta 
(conflicte entre la manca d’elements datables 
ceràmics als estrats associats a les tombes, que 
ens dificulten una datació a partir de l’estu-
di ceràmic, i l’estructura arquitectònica de les 
tombes, que ens marquen un estadi cronològic 
ampli de longevitat temporal).

Unitat funerària 1

Es tracta d’una tomba espoliada, del tipus de 
caixa de lloses, que presenta una caixa forma-
da per lloses planes col·locades verticalment. 
Només conserva un extrem, que no es presenta 
amb angle de 90 graus, sinó arrodonit. L’altre 
extrem no es conserva, ja que està desaparegut 
a conseqüència del talús artificial. La direcció 
d’aquesta tomba és nord-oest - sud-est.

També podem dir que no conserva la cober-
ta, que creiem que fou espoliada, i no presenta 
tampoc cap tipus de resta humana. Està reom-
plerta per la UE 1009, un estrat remogut molt 
semblant a l’estrat superficial. La unitat estrati-
gràfica negativa que allotja la tomba UF 1 talla 
estrats que creiem interessants des del punt de 
vista arqueològic. Talla una successió d’estrats i 
paviments UE 1021, 1022, 1025 i 1024, que per-
tanyen a la part rústica o industrial de la vil·la 
romana de Mas Catxorro. Una circumstància 
que ens no ens permet donar cronologies es-
pecífiques a aquests paviments és la manca de 
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material arqueològic amb una datació fiable als 
seus estrats de farciment respectius, però el que 
sí que podem assegurar és que les tombes són 
posteriors a les estructures d’hàbitat documen-
tades (paviments), ja que retallen directament 
aquests paviments. Conseqüentment, podem 
especular amb un doble aprofitament de l’es-
pai en el temps: un primer moment en què la 
vil·la té una funció concebuda per a activitats 
industrials (vil·la rústica) i, posteriorment, al-
guns espais ocupats per la part rústica de la 
vil·la passen a tenir una funció de necròpoli.

Unitat funerària 2

Aquesta tomba és la que presenta unes dimen-
sions més grans. També està espoliada d’antic, 
però, a diferència de la UF 1, es presenta es-
poliada per la part lateral (talús artificial) i no 
està excavada per la part superior. Aquest fet és 
important, ja que implica la conservació total 
de la coberta de la tomba.

Pel que fa a la tipologia d’aquesta tomba, la 
podem considerar com una tomba en caixa de 
murets de còdols sense lligar. Bàsicament es 
tracta d’una fossa de forma rectangular amb 
els perímetres revestits de còdols irregulars 
que formen un muret, sense estar lligats entre 
si amb cap tipus de morter. La coberta és de 
lloses planes en sec o lligades amb morter de 
calç. Presenta una orientació nord-oest - sud-
est. L’extrem nord-oest està escapçat pel talús 
artificial. Aquesta tomba es presenta també 
buida de sediment al seu interior, però es van 
poder recuperar una vèrtebra i dues falanges 
d’un individu adult de sexe indeterminat, (Ar-
mentano, N. et al. 2008).

Unitat funerària 3

Es tracta d’una tomba de dimensions reduïdes 
i d’una tipologia poc clara, cosa que fa difícil 
la seva classificació formal. La fossa, que allotja 
al seu interior, al costat sud, una llosa allar-
gada rectangular i un fragment d’opus signi-
num, també es presenta de forma rectangular 
disposada en vertical i a l’altre costat del retall 
no apareix cap tipus de llosa. Per sobre de les 
dues lloses disposades en vertical tenim la co-

berta de la tomba, formada per lloses planes i 
fragments de teules en horitzontal unes sobre 
altres.

Aquesta tomba (UF3) ens apareix intacta, 
sense espoliar. Al seu interior vam exhumar 
dos individus, UE 1032 i UE 1034, tots dos in-
dividus infantils. La UE 1032 és una inhuma-
ció que es presenta remoguda sense connexió. 
Es tracta d’un individu d’uns set anys d’edat, 
probablement de sexe femení (Armentano, 
N. et al. 2008), justament per sobre de la in-
humació següent, la UE 1034. La inhumació 
UE 1032 no es presenta amb la totalitat dels 
ossos que formen un esquelet, cosa que ens 
pot assenyalar un aprofitament continuat de 
la tomba. La UE 1034 es presenta en connexió 
anatòmica i en posició de decúbit lateral amb 
les extremitats inferiors flexionades. Es tracta 
d’un individu de divuit mesos i també de sexe 
femení (Armentano N. et al. 2008).

Una altra circumstància que crida la nos-
tra atenció és l’orientació de la UF 3, la qual, a 
diferència de les UF 1 i 2, que presenten una 
orientació nord-oest - sud-est, presenta una 
orientació sud-oest - nord-est. I també cal 
incidir en la col·locació de la inhumació UE 
1034, que es presenta en posició de decúbit la-
teral dret amb la cara mirant a ponent, una 
disposició típica del ritual funerari musulmà. 
Malgrat la disposició de l’individu, la tomba 
en si no té les característiques típiques de les 
tombes musulmanes, que normalment es pre-
senten en una fossa simple excavada al substrat 
geològic i una coberta de lloses planes. La UF 
3 es presenta com una fossa simple, una de les 
parets de la qual és una llossa plana i un tros 
d’opus signinum rectangular, amb una coberta 
mixta de lloses planes i fragments de tegulae. 
Tot plegat pot indicar-nos una perdurabilitat 
d’aquesta necròpoli fins als segles vii-viii dC, 
en què possiblement es continuï enterrant en 
aquest lloc, però amb el ritual típic musulmà.

Aquesta tomba resta reblerta per l’estrat UE 
1031, amb presència de fragments ceràmics de 
cronologia romana.

Creiem que en aquesta zona del jaciment 
hi ha dues fases cronològiques diferenciades. 
Una primera fase correspondria al ple funci-
onament de la vil·la romana industrial, repre-
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sentada en el sondeig pels paviments de calç 
UE 1022 i 1024 i els seus estrats d’amortització 
respectius UE 1021 i 1025, possiblement amb 
uns orígens imperials, i una segona fase, en 
què aquesta mateixa zona industrial de la vil·la 
s’aprofita com a necròpoli, amb una cronolo-
gia dels segles iv-viii dC, i en què les fosses de 
les tombes trenquen els paviments dels àmbits 
industrials de la vil·la. L’aprofitament d’espais 
construïts de les vil·les romanes en època tar-
doromana o baixmedieval és un fet documen-
tat en moltes ocasions. En el cas de la vil·la de 
Mas Catxorro, això pot tenir una raó purament 
física o geogràfica, ja que aquesta vil·la té unes 
limitacions físiques marcades per un gran riu, 
l’Ebre, i una sèrie d’estivacions muntanyoses, 
que poden influir en aquest aprofitament d’es-
pais industrials de la vil·la com a necròpoli a 
causa de la manca d’un espai òptim com a lloc 
d’enterrament.

Podem donar un exemple d’aprofitament de 
vil·les romanes o de part d’aquestes a la comar-
ca del Baix Ebre. Es tracta de la vil·la de Barru-
gat (Bítem, Tortosa), (Genera, M., 1983-1984). 
En aquesta vil·la apareixen enterraments en 
àmfora directament relacionats amb estances 
de la vil·la mateixa, on apareixen enterraments 
en àmfora per sobre d’un mosaic.

El fet de trobar aquesta dualitat entre cons-
truccions concebudes com a lloc d’hàbitat o 
manufactura de productes i necròpolis con-
solidades ens indica una perdurabilitat en el 
temps de les vil·les. Les vil·les, que solen ser 
grans complexos arquitectònics rurals i, alho-
ra, assentaments per a l’explotació agrícola o 
ramadera, poden ser utilitzades i reutilitzades 
fins ben entrat el segle vii. Al nostre país en 
tenim exemples clars a les comarques tarra-
gonines, com poden ser la vil·la dels Hospi-
tals, que és una vil·la on apareixen una sèrie 
d’enterraments en àmbits datats a partir del 
segle v. Altres exemples al Tarragonès poden 
ser la vil·la de Cal·lípolis, que sembla ser un 
cas similar a l’anterior, però amb sepultures 
datades en el segle iv i que perduren fins al 
segle vii. També podem citar la vil·la de la 
Llosa, on també apareixen tombes a l’interior 
d’estances de la vil·la, amb una cronologia de 
segle v.

Conclusions

Malgrat la poca superfície excavada en aques-
ta intervenció d’urgència, creiem que s’han 
complert els objectius marcats inicialment, 
que eren bàsicament la documentació de les 
tombes que es trobaven en perill de destrucció. 
A més de documentar tres sepultures, també 
s’han realitzat rases de comprovació per in-
tentar esbrinar l’extensió del jaciment i s’han 
topografiat les estructures excavades en inter-
vencions anteriors que encara es conserven i 
els murs no excavats que apareixen en un talús 
a prop del riu.

Durant la tasca d’excavació de la zona que 
anomenem el sector de les tombes s’han do-
cumentat tant estrats romans com paviments 
que podem interpretar com a paviments 
d’àmbits de la vil·la romana de Mas Catxor-
ro. Aquests paviments de calç estaran pos-
siblement relacionats amb murs similars als 
documentats a la rasa 3, situada molt a prop 
del sector de les tombes. Possiblement aquests 
paviments i la successió de murs documentats 
a les diferents rases de comprovació perta-
nyen a la part industrial d’aquesta vil·la ro-
mana. Aquesta hipòtesi no es pot demostrar 
empíricament, ja que en aquesta intervenció 
no s’ha excavat una superfície suficient com 
per poder verificar-ho amb seguretat, però es 
desprèn com a premissa demostrada en les 
diferents intervencions arqueològiques rea-
litzades anteriorment.

La novetat que creiem que ens aporta aques-
ta intervenció és, probablement, la comprova-
ció d’una dualitat entre construccions o àmbits 
inicialment concebuts com a lloc de caire in-
dustrial de la vil·la i zona de necròpoli. Aquesta 
dualitat ens pot suggerir una gran longevitat de 
la mateixa vil·la, que podria situar-se entre un 
canvi d’era, que fou possiblement el moment de 
la construcció de la vil·la, i un segle vii-viii dC, 
en què podríem situar el punt final d’aquests 
tipus d’enterraments, ja amb presència musul-
mana.

Per altra banda, la realització de rases de 
comprovació ens ha ajudat a delimitar l’exten-
sió de la vil·la o, millor dit, ens n’ha donat una 
visió aproximada, a la terrassa superior, que 
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és on s’han realitzat els sondeigs i les rases. En 
canvi, podem especular amb una prolongació 
d’estructures al camp inferior de tarongers, 
ja que apareixen estructures murals al talús 
d’aquest camp, que possiblement s’estenen fins 
a la riba del riu, en cotes molt més baixes.

També podem constatar la presència de 
material amfòric nombrós, exhumat a la ma-
joria de les rases efectuades. Tenim tres tipus 
d’àmfora predominant, Pascual 1, Dressel 
7/11 i Oberaden 74, constant, que es repetei-
xen en intervencions anteriors i que possible-
ment reforcen la hipòtesi que aquest assenta-
ment de Mas Catxorro entre el canvi d’era i 
el segle ii dC fou productor àmfores d’aquests 
tipus.

La zona on està situada la vil·la està lleuge-
rament terrassada i es presenta envoltada d’es-
tivacions muntanyoses actualment terrassades 
i cultivades. És possiblement aquesta situació 
estratègica la que ens orienta cap a la funcio-

nalitat d’aquest assentament. Malgrat que en 
època romana les comunicacions terrestres són 
bones, el transport per via marítima i fluvial és 
molt més ràpid i efectiu. Els rius navegables, 
com l’Ebre, poden esdevenir veritables autopis-
tes en aquestes èpoques i els vaixells carreguen 
i descarreguen mercaderies als assentaments 
situats a la riba del riu. Les vil·les rústiques 
orienten les seves produccions cap a productes 
amb sortida comercial, com la producció de vi i 
oli, i, conseqüentment, també elaboren els reci-
pients per transportar aquests productes (forns 
i tallers amfòrics). Tenim una proliferació im-
portant d’assentaments escampats per tota la 
riba del riu Ebre d’època romana, com poden 
ser Pla d’Empúries (Amposta), La Carrova, 
Mas de Hierro (Amposta), Mianes I (Tortosa), 
Barranc del Torrent (Tortosa), Casa Blanca (Je-
sús (Tortosa)), Barrugat (Bítem (Tortosa)), Mas 
de Xalamera (Benifallet), Viens (Miravet) i les 
Pedres (Ginestà), entre molts altres.

Figura 8. Secció general zona tombes
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  La necròpoli de les Esquarterades 
(Ulldecona, Montsià)

Iñaki Moreno
Miquel Gurrera

Introducció

La intervenció arqueològica dirigida pel Sr. Mi-
quel Gurrera durant el maig del 2013 fou moti-
vada per la localització de tres objectes de ferro 
en superfície, remoguts del subsòl, pertanyents 
a un aixovar militar ibèric.

Les restes arqueològiques es localitzen en 
una extensa plana amb camps de conreu i oli-
veres, la seva majoria abandonats. Es dóna el 
fet que la troballa s’efectuà al pla que s’estén 
als peus del jaciment de les Esquarterades, una 
fortificació ibèrica ocupada durant l’ibèric tar-
dà, de la qual s’ha documentat una torre de 
planta circular envoltada de penya-segats. La 
superfície ocupada sembla que podria tenir uns 
dos mil o dos mil cinc-cents metres quadrats.

A banda de la troballa mateixa, una sèrie 
de condicionants exigien una intervenció rà-
pida del Servei d’Arqueologia de la Generali-
tat. D’una banda, la presència molt evident de 
forats de furtius, que posaven en greu perill 
la integritat del jaciment, i de l’altra, el fet que 
aquest espai no es troba documentat a la carta 
arqueològica del Montsià.

Així, doncs, atesa la rellevància patrimonial 
de l’indret, calia fer-hi una intervenció desti-
nada a assolir tres objectius bàsics:

a) La delimitació geoespacial del jaciment.
b) L’excavació d’un sondeig al lloc on havia 

aparegut l’aixovar funerari per tal de docu-
mentar el potencial del jaciment.

c) La restauració dels béns mobles recuperats.

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

La delimitació es dugué a terme a partir d’una 
prospecció superficial de les parcel·les on s’ha-
vien recuperat les restes de manera fortuïta i 
que motivaren la intervenció.

En aquest cas, la prospecció inclogué, a 
banda del rastreig visual habitual per part de 
l’equip d’arqueòlegs, el rastreig amb un detec-
tor de metalls, amb el vistiplau previ del Servei 
d’Arqueologia de la Generalitat de Catalunya, 
per tal de determinar aquells llocs on podien 
localitzar-se possibles noves tombes amb ai-
xovar metàl·lic.

Paral·lelament, es van georeferenciar mit-
jançant GPS totes les zones on el detector va 
determinar alguna presència metàl·lica. Així, 
es georeferenciaren vint-i-set fites (de la 001 a 
la 004 i de la 023 a la 045) on es recollí mate-
rial metàl·lic, tot pertanyent a l’època ibèrica i 
relacionat amb aixovars funeraris.

La gran densitat de troballes efectuada 
comportà, d’una banda, l’obertura d’un son-
deig informatiu al bell mig de la zona on hi 
havia una densitat més elevada de troballes, 
i de l’altra, la creació d’una àrea de protecció 
–per incloure-la en la Carta Arqueològica del 
Montsià– denominada JA Necròpoli de les 
Esquarterades. Aquest nou jaciment protegit 
inclou una superfície d’1’4 ha amb un àmbit de 
protecció que afecta les parcel·les prospectades 
més enllà de l’estricte àmbit de les troballes i 
agafa com a límit les afrontacions parcel·làries 
en què la Generalitat de Catalunya donà per-
mís per efectuar la prospecció arqueològica.

Tot i així, sembla que les parcel·les estan ubi-
cades en una terrassa natural, fet que podria 
suposar uns límits nord i sud prou vàlids. Els 
límits est i oest, en canvi, es traçaren de ma-
nera coincident amb el límit de la parcel·la, fet 
que suposa que l’àrea de necròpoli, realment, 
sigui més extensa que aquestes afrontacions 
artificials.

A banda, s’obrí un sondeig arqueològic a la 
fita 004, un lloc on, durant la prospecció amb 
detector de metalls, s’havien localitzat una 
punta de llança, una virolla i un ganivet afal-
catat.

La cala, amb una obertura de 2 x 2 m i una 
fondària de 0,60 m, permeté la detecció i la 
documentació d’un enterrament en incinera-
ció basat en un loculus excavat al subsòl amb 
una urna cinerària emmarcada per un seguit 
de pedres.



351Busquest, F. [et al.] • Arqueologia i paleontologia a les Terres de l’Ebre

Un cop exhaurida l’estratigrafia del sondeig, 
es dipositaren una sèrie de pedres al fons co-
bertes per plàstics a mode de senyalització.

Els materials

En primer lloc, farem esment del material ce-
ràmic provinent de l’excavació del sondeig que 
permeté documentar la UF 1 a la necròpoli de les 
Esquarterades (Armentano i Nociarová, 2013).

Es tracta d’una urna cinerària –se’n recu-
peraren trenta-nou fragments–, de la qual es 
pogué reconstruir la base. A banda, es localitzà 
un dels apèndixs foradats característics de les 
urnes de tancament hermètic. Trobem paral-
lels idèntics a les necròpolis paleoibèriques 
de Mas de Mussols (Tortosa) i a la necròpoli 
paleoibèrica de Mianes (Santa Bàrbara), totes 
dues dins un radi de 20 km al voltant de les 
Esquarterades.

Així, doncs, la peça exhumada pertanyent a 
la UF 1 és una base còncava pertanyent a una 

urna de secció bicònica elaborada amb argiles 
depurades i cocció oxidant, de la qual resulta 
una pasta de color marró clar de textura sor-
renca. L’aparició d’un dels apèndixs foradats 
–probablement de la tapadora–, amb unes 
característiques idèntiques a les de la resta de 
fragments, sembla corroborar la teoria que es 
tracta d’una única peça.

A banda dels fragments pertanyents a l’urna 
conservada (recordem que la base fou trobada 
en posició primària), al sondeig 1 se’n trobaren 
d’altres, probablement relacionats amb la UF 1. 
Es tracta de fragments d’altres urnes, com ara 
un altre apèndix de tancament hermètic, pro-
bablement arrossegats per les tasques agrícoles 
desenvolupades aquí al llarg del temps; cerà-
miques de cocció reductora i pastes grolleres; 
una sèrie de fragments d’un possible kalathos 
de mida petita i de cocció oxidant, i pastes de-
purades de parets força primes.

Finalment, al sondeig 1 es trobaren dues 
fusaioles (a les UE 102 i 104), una de les quals 

Figura 9. Planta general de les restes arqueològiques documentades a les Esquarterades
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decorada amb incisions fetes amb punxó. Do-
nat l’espai cementirial en què ens trobem, és 
evident que formarien part de l’aixovar fune-
rari d’algun enterrament, probablement de la 
UF 1 documentada.

A banda, tant la prospecció superficial com 
l’excavació del sondeig proveïren d’un gran 
nombre de ferros provinents d’aixovars fune-
raris típicament ibèrics. Es tracta d’armament 
vinculat a enterraments de guerrers ibers.

Les llances
Les falàriques responen a un tipus d’arma-

ment principalment llancívol format per una 
punta i una virolla (contrapès) de ferro, amb 
una part central de fusta. Sembla que les llan-
ces eren utilitzades per tots dos extrems, fet 
que fa que s’hagi de tenir una consideració es-
pecial en les virolles.

La punta de llança es compon d’una fulla 
plana, àmplia i foliforme, generalment amb 
nervadura central (tots els nostres casos), que 
es prolonga en un tub cònic la funció del qual 
és embotir l’extrem de l’asta de fusta, que que-
da subjecte per un o més claus transversals o 
amb una anella de fixació. L’asta cilíndrica nor-
malment era de pi, teix o avet.

S’han recuperat un total de cinc puntes de 
llança i dues virolles. Durant la prospecció es 
recuperaren en diferents emplaçaments tres 
de les puntes de llança, que són els exemplars 
NE’13-SUP-32 (42 cm de llarg), NE’13-SUP-31 
(17,8 cm de llarg) i NE’13-SUP-08 (18,3 cm de 
llarg). 

Les altres dues pertanyen al punt geogràfic 
on s’obrí el sondeig (coincident amb la fita 004). 
L’exemplar NE’13-SUP-11 (47 cm de llarg) es 
recuperà en superfície i l’altra, NE’13-104-01 
(22,5 cm de llarg), no sencera, a la UE 104.

Es recuperaren dues virolles de llança al 
punt geogràfic on s’obrí el sondeig (fita 004)̧  
que són l’exemplar NE’13-SUP-12, en superfí-
cie (22,2 cm de llarg), i l’exemplar NE’13-104- 
02, dins la UE 104 (13 cm de llarg).

Sembla lògic formular una relació direc-
ta entre les dues puntes i les dues virolles de 
llança recuperades a la fita 004 –on s’obrí el 
sondeig–, tant per la pertinença estratigràfica 
com per les dimensions. Així, doncs, la punta 

de llança núm. 11 funcionaria conjuntament 
amb la virolla núm. 12, ambdues aparegudes 
en superfície, mentre que la punta de llança 
01 funcionaria amb la virolla 02, les dues pro-
vinents de la UE 104. Sembla evident, d’altra 
banda, que aquestes dues llances pertanyerien 
a l’individu enterrat a la UF 1.

Els ganivets
Han aparegut dos tipus de ganivets al llarg 

de la intervenció. Es dóna el fet que tots dos 
provenen de la fita 004, que és el lloc on s’obrí 
el sondeig i es va documentar la UF 1. Així, 
doncs, és molt possible que tots dos ganivets 
pertanyin a un sol aixovar funerari.

En primer lloc, l’individu NE’13-105-07 és 
un ganivet de fulla recta que mesura un total 
de 30,5 cm. La fulla només té un perfil tallant, 
que es va fent estret fins que acaba en punta, 
amb la qual cosa és un instrument tant tallant 
com punxant. El mànec, que no s’ha conservat 
sencer, mesura 9,5 cm i té un botó, o virola, ba-
sat en un cilindre massís, que separa l’espiga de 
la fulla. L’espiga, efectuada com a prolongació 
de la fulla, conserva un dels reblons de subjec-
ció de les galtes del mànec, que serien d’os o 
de fusta. El ganivet fou inutilitzat doblegant-ne 
la fulla.

L’individu NE’13-SUP-10 és un ganivet 
afalcatat de 25 cm de llargada total (no s’ha 
conservat sencer). El llom de la fulla es pro-
longa de manera quasi recta al llarg de 9 cm i, 
a partir d’aquí, gira cap a l’interior de manera 
sensible. La fulla, d’un sol perfil tallant, sem-
bla tenir línies incises. El mànec, de 10 cm de 
llarg, té un botó, o virola, basat en un cilindre 
massís, que separa l’espiga de la fulla. L’espiga, 
efectuada com a prolongació de la fulla, con-
serva els tres reblons de subjecció de les galtes 
del mànec, que serien d’os o de fusta. La part 
final del mànec està ornamentada mitjançant 
un eixamplament de l’espiga amb dues perfo-
racions circulars.

Es fa obligat ressaltar una dada que ens sem-
bla interessant: la dimensió reduïda dels mà-
necs dels ganivets. Constatem que la dimensió 
de la superfície útil dels mànecs dels ganivets 
–sense comptar el botó (apèndix que separa el 
mànec de la fulla)– és de 7,5 cm en l’individu 
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NE’13-105-07 (no sencer) i de 7,8 cm en l’in-
dividu NE’13-SUP-10. És evident que es tracta 
d’una superfície massa petita com per agafar el 
ganivet amb prou força per al combat.

D’aquí s’infereix una doble explicació per a 
aquest fet. En primer lloc, el ganivet iber, tant 
de fulla recta com afalcatada, és un instru-
ment de caràcter netament funcional i la seva 
afiliació a les armes ofensives ve donada per 
la seva aparició dins les panòplies funeràries 
de guerrers. Es tractaria de quelcom similar a 
una navalla actual. Així, doncs, no és un estri 
dissenyat per al combat.

En segon lloc, l’aparició de possibles armes 
amb dimensions no funcionals s’ha de relaci-
onar amb l’existència d’elements ornamentals 
que posen en relleu l’estatus social del posseï-
dor d’aquests elements, que tenen una funció 
més simbòlica i representativa que no pas fun-
cional i utilitària.

El possible mànec d’escut
A la fita 002 es detectà un ferro de secció 

de tendència cilíndrica de 12,2 cm de llarg i 
1 cm d’ample a la part més estreta. El ferro, 
NE’13-SUP-09, estava lleugerament corbat i 
tenia els extrems més amples que el centre de 
la peça, aplanats per tal d’anar aplicats a una 
altra peça.

Ateses les seves dimensió i prensibilitat, 
pensem que es podria tractar del mànec o 
l’agafador d’un escut iber, o caetra.

La caetra és l’escut circular, petit i amb aga-
fador característic dels ibers, que té una pro-
tecció central, o umbó, a la superfície. Té una 
forma i una estructura similars a les de l’escut 
grec, però és més petit.

Finalment, cal fer referència al conjunt de 
bronzes recuperats durant la intervenció.

La sivella
En el sondeig es recuperà l’individu NE’13-

102-04, pertanyent a l’aixovar funerari de la UF 
1. Es tracta d’una sivella de bronze de sis garfis i 
quatre escotadures tancades amb les vores deco-

rades amb quatre línies de punts, o granetti. Al 
centre de la peça hi ha tres temes circulars paral-
lels de línies concèntriques fetes amb la mateixa 
tècnica i realitzades mitjançant estampació amb 
encuny. Sembla que aquestes sivelles quedaven 
fixades al corretjam mitjançant claus de cabota 
hemisfèrica, de vegades força sobresortints.

Es tracta d’una peça idèntica a la de la se-
pultura T. 13, trobada per J. Maluquer, i a la del 
conjunt A.1., documentat per M. Genera et al. 
a la necròpoli de Mianes.

La fíbula
A l’aixovar funerari de la UF 1 també es 

recuperà l’individu NE’13-108-06, que és part 
d’una fíbula de bronze. Creiem que es tracta 
de part d’una fíbula d’arc de ressort bilateral. 
Moltes d’aquestes tenen un peu colzat rematat 
per un botó cònic, però no és el nostre cas.

La punta de fletxa
La prospecció superficial permeté localitzar 

també l’individu NE’13-SUP-44, una punta de 
fletxa de bronze trobada a la fita 044. Es tracta 
d’una punta de fletxa triangular, de doble fil, 
amb aletes i peduncle buit (denominat cub o 
canó).

El braçalet/turmellera/polsera
A la fita 029 es detectà el braçalet/turmelle-

ra/polsera NE’13-SUP-29. Es tracta d’una peça 
oberta que entraria dins el tercer tipus que 
Maluquer2 diferencià a la necròpoli de Mianes: 
“Brazaletes laminares anchos de sección plano-
convexa algo carenada, en general lisos, aunque 
en varios hallados en la incineración infantil T.1 
llevan una decoración de circulitos incisos...”

En el nostre cas, les dimensions reduïdes del 
braçalet pressuposen la seva pertinença a un 
individu infantil, donat el seu petit diàmetre. 
L’individu NE’13-SUP-29 té una subtil deco-
ració incisa en un dels extrems, concretament 
una aspa inscrita en un rectangle. Cal remar-
car l’engruiximent que presenta el braçalet als 
seus dos extrems.

2. Maluquer de Motes, J., 1987.
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La campaneta
A la fita 035 es recollí la peça de bronze 

NE’13-SUP-35, que és una petita campaneta 
cònica, tintinabula, destinada a anar penjada, 
tal com testimonia el forat efectuat a la part su-
perior. L’interior encara conserva a la part supe-
rior un passador tranversal, del qual penja una 
petita anella; és el que resta del minúscul batall.

Conclusions

Amb la intervenció al jaciment Necròpoli de 
les Esquarterades es dugué a terme una pri-
mera delimitació, basada en una prospecció 
superficial amb l’ajuda d’un detector de me-
talls, que va tancar una superfície d’1,4 ha, que 
afecta les parcel·les esmentades. Noves inter-
vencions, però, haurien d’ajudar a acotar amb 
més exactitud l’espai cementirial, sobretot en 
direcció est i oest, on no sembla haver-hi can-

vis de relleu significatius que suposin un límit 
clar per a l’àrea d’enterraments.

La necròpoli d’incineració, ubicada en una 
terrassa natural (122 m.s.n.m.), ha d’estar ínti-
mament relacionada amb el jaciment de les Es-
quarterades, ubicat en un turó (218 m.s.n.m.) 
a la Serra de Godall, a 300 metres en direcció 
nord i on s’han conservat estructures d’hà-
bitat i defensives, a més de material ceràmic 
de l’ibèric final. Així, doncs, fins a l’actualitat 
només es podia asseverar que possiblement 
aquest nucli s’abandonés al voltant del segle ii 
aC, però no es podia proposar una cronologia 
inicial per a l’assentament. Actualment, però, 
la documentació de l’existència de la necròpoli, 
amb una datació força més reculada en rela-
ció amb els materials exhumats, ens permet 
proposar una cronologia inicial per al jaciment 
dels segles vi-v aC (550-400 aC).

Tenim un paral·lel d’assentament encimbe-
llat amb cronologia semblant al poblat de la 

Figura 10. Planta de l’urna excavada a les Esquarterades
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Ferradura, a escassos 4 km en direcció sud-
oest de les Esquarterades, també en una ele-
vació de 266 m.s.n.m. i que forma part dels 
primers contraforts del Montsià.

Així, doncs, sembla que els nuclis d’hàbitat 
es trobaven ubicats en alçada, mentre que les 
necròpolis quedaven ubicades en zones planes 
o de pendent suau als primers contraforts de 
les serralades, per evitar així també les zones 
més deprimides i inundables. L’obertura del 
sondeig a la fita 004 permeté documentar la 
UF1. Es tracta d’un enterrament d’incineració, 
un ritus abastament documentat i que sembla 
ser el paradigmàtic de les comunitats iberes.

L’estructura funerària documentada en 
aquesta intervenció sembla respondre al tipus 
B3 d’E. Pons:”3 La construcció d’una caixa o 
cista, amb cobertura tumulària, que es dóna en 
una fase posterior a la presència mailhaciana, 
encara que poden coincidir cronològicament 
com és el cas de Fleury (Llenguadoc) o d’Agu-
llana, Espolla o Port de la Selva (Empordà). 
Aquesta caixa limitada per lloses de pedra col-
locades en posició vertical no sempre protegeix 
una urna ja que les cendres també poden anar 
soltes. (Correspon al tipus d’enterrament 5 i 6 de 
PONS, 1984 a: 170 i al tipus B de RUIZ, 1985: 
128). Aquestes estructures més complexes de-
mostren clarament la persistència o renaixença 
tumulària, on la caixa passa d’estar composta 
de dues o quatre lloses de limitació de l’enterra-
ment a sobrepassar aquest nombre configurant 
un límit més ampli que protegeix el lloc.”

En el cas que ens ocupa, la possible cobertu-
ra tumulària, si és que existia, no s’havia con-
servat. En canvi, sí que es documentà una es-
tructura de tendència circular construïda amb 
pedres, la cista, que envoltava l’urna cinerària 
i estaria recolzada a les parets del forat –locu-
lus– efectuat per encabir-hi l’enterrament. Es 
simptomàtic que en cap enterrament dels do-
cumentats a Mas de Mussols, Mianes, l’Oriola 

o la Solivella, amb cronologies totalment o par-
cialment coincidents, no es documenti cap cis-
ta relacionada amb l’urna. És possible, doncs, 
que la UF 1 de la necròpoli de les Esquarte-
rades es tracti d’un cas amb trets arcaïtzants.

L’aixovar funerari

En el cas de la Necròpoli de les Esquarterades, 
malgrat l’abundant material recuperat, única-
ment hem pogut documentar un enterrament, 
donades les característiques de la intervenció.

Hem decidit vincular a la UF1 tot el mate-
rial recollit a la fita 004 i el material exhumat 
al sondeig obert coincidint amb aquest punt 
geogràfic. Així, doncs, obtenim un aixovar 
funerari compost pel lot següent:4 dues pun-
tes de llança (NE’13-SUP-11 i NE’13-104-01) i 
dues virolles (NE’13-104-02 i NE’13-SUP-12), 
dos ganivets (NE’13-SUP-10 i NE’13-108-07), 
una sivella de cinturó (NE’13-102-04), una 
fíbula d’arc (NE’13-108-06) i dues fusaioles 
(NE’13-102-05 i NE’13-104-14).

Seguint la tesi elaborada per F. Mayoral, 
se’ns fa evident que la UF 1 és un enterrament 
masculí, atesa l’aparició majoritària d’elements 
característics d’aquest sexe: la sivella de cin-
turó, dues llances i dos ganivets. No obviem, 
però, l’aparició de la fíbula, un element indi-
ferenciat, i de les dues fusaioles, uns elements 
característicament femenins.

Remarquem el fet que les armes es trobaven 
deliberadament inutilitzades. Havien estat in-
cinerades amb el difunt i deformades expres-
sament en un ritual simbòlic llargament estès, 
la finalitat del qual és tant evitar la hipotètica 
reutilització de l’arma com permetre que les 
peces cabessin millor al loculus funerari.

Aquesta inutilització de l’armament, però, 
s’identifica sobretot des d’un punt de vista sa-
cre; les armes identifiquen la individualitat i 
l’estatus social del propietari i probablement 

3. Idem anterior.
4. No incloem l’urna –contenidor cinerari– en l’aixovar, ja que creiem que en aquest moment el ritual funerari com-

portava sempre la deposició de les restes de la cremació en un vas, un caràcter que no atorga singularitat a l’individu 
enterrat.
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(com les falcates) es forjaven per encàrrec i es 
construïen en funció de l’alçada del seu amo, 
per la qual cosa eren un element inherent a un 
individu concret i, per tant, l’havien d’acom-
panyar en la vida després de la vida.

  La Clapissa – Partida dels Masets 
(el Godall, Montsià)

Francesc X. Florensa
Miquel Gurrera

Introducció

La intervenció arqueològica dirigida pel Sr. Mi-
quel Gurrera durant el mes d’octubre del 2013 
fou motivada per la localització per part de 
membres del Centre d’Estudis d’Ulldecona i del 
Centre d’Estudis de Santa Bàrbara, a les parcel-
les 10 i 11 del polígon 24 de la partida dels Ma-
sets, d’una sèrie d’elements cilíndrics de pedra. 
La prospecció visual sobre el terreny mostrà, a 
més, diversos fragments ceràmics baixmedie-
vals en superfície. La troballa excepcional es lo-
calitzà, però, al marge de delimitació de les dues 
finques, on s’observaren, en un avançat estat de 
degradació, les restes òssies de dos individus que 
havien quedat en superfície a causa de l’erosió 
de les aigües de pluja.

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

Tal i com hem enunciat anteriorment, la inter-
venció arqueològica fou motivada per la loca-
lització de restes òssies humanes en superfície 
i d’una sèrie d’elements petris ubicats en dife-
rents marges de pedra seca.

De la primera inhumació, UF 1, amb unes 
coordenades UTM X: 287795 - Y: 4506375, 
només es recuperaren restes d’una tíbia i d’un 
peroné dret, UE 1001, amb una disposició est-
oest. En aquest cas no fou possible detectar cap 
tipus de fossa ni estructura d’inhumació.

L’excavació al voltant de l’enterrament va 
permetre veure que els ossos descansaven so-
bre un nivell d’argiles i còdols abocats per tal 
de terraplenar i inutilitzar la llera d’una tor-
rentera. Així, doncs, és possible que aquests 
ossos descansin en posició secundària provi-
nents d’algun lloc proper d’on s’extragueren 
les terres.

La UF 2, amb un individu masculí d’entre 
25 i 35 anys d’edat i 1,62 m d’alt, fou localitzada 
23,20 m al nord de la UF 1. Les seves coordena-
des UTM eren X: 287780 -Y: 4506410. En aquest 
cas, l’enterrament se’ns presentava força més 
ben conservat que a la UF 1. Es pogué delimitar 
una fossa de planta rectangular, UE 1002, llarga 
i molt estreta d’1,70 m per 0,30 m i una fondària 
de 0’17 m. El cos, UE 1004, conservava la conne-

Figura 11. Dibuix del material de les Esquarterades
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Figura 12. Planta general de les restes arqueològiques documentades a la Clapissa-partida dels Masets

Figura 13. Detall de la UF 2
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xió anatòmica i havia estat dipositat en decúbit 
lateral dret –cap a l’oest i peus a l’est– amb les 
cames semiflexionades i les mans creuades so-
bre la pelvis. Donada la posició del cos, el crani 
havia d’estar orientat vers el sud, tot i que l’alt 
arrasament de la tomba no ha permès la preser-
vació del crani (Armentano i Nociarová, 2013).

La tomba apareixia retallada al subsòl ge-
ològic i l’excavació del rebliment de la fossa, 
UE 1003, no oferí cap mena d’aixovar funerari 
dipositat al sepeli ni de material moble abocat 
amb les terres de farciment.

No es trobaren pedres ni material construc-
tiu associat a la tomba a mode de tapadora o 
per tal de bastir parets.

Les restes de tres elements petris se situaven 
dins de tres murs de feixa existents a les parcel-
les estudiades i presentaven unes característi-
ques similars.

El primer, element 1, queda ubicat a la base 
d’un mur de feixa obrat de pedra seca que dis-
corre en sentit est-oest. Les coordenades UTM 
de l’element 1 són X: 287765 - Y: 4506358. Mal-
grat no poguérem veure l’element en la seva to-
talitat, sembla ser un cilindre trapezoïdal bastit 
de pedra sorrenca amb un diàmetre de 35 cm.

L’element 2 és un altre cilindre lleugerament 
troncocònic de pedra sorrenca. Fa 93 cm de 
llarg i té un diàmetre de 30 cm en un extrem i 
de 35 cm a l’altre. La pedra fou trobada sobre un 
mur de feixa que discorre en sentit est-oest amb 
unes coordenades UTM X: 287755 - Y: 4506368.

L’element 3 es troba inserit en un mur de 
pedra seca que discorre en sentit est-oest i en 
forma part. Les seves coordenades UTM són 
X: 287769 - Y:4506347. En aquest cas, la pe-
dra, un cilindre troncocònic, mesura 44 cm 
de llarg i 24 cm de diàmetre a l’extrem més 
ample.

Conclusions

La intervenció arqueològica d’urgència ha per-
mès localitzar dos enterraments, un dels quals 
amb evidents proves de ritual musulmà, i una 
sèrie d’elements petris reaprofitats als murs de 
feixa que separen les terrasses de cultiu d’oli-
vera.

En la religió musulmana, tot el que envolta 
la mort té un tractament especial i es conceben 
unes normes molt clares que, en definitiva, són 
els passos que cal seguir per donar sepultura 
correcta a qualsevol membre reconegut de la 
comunitat musulmana. Aquestes normes se 
segueixen des dels inicis d’aquesta religió i 
perduren fins als nostres temps.

Els musulmans tenen cementiris, anome-
nats màqbara en singular i maqàbir en plural, 
que poden ser urbans o rurals. Els urbans solen 
estar situats fora muralla, però a la vora de les 
vies d’accés a la ciutat, fet que possiblement no 
és res més que una herència fossilitzada d’altres 
cultures anteriors, com la romana.

L’enterrament o la sepultura s’anomena qbar 
en singular i qubur en plural. La qbar suposa 
per als vius, després dels primers dies de la de-
funció, un pont entre el món terrenal i el món 
diví, ja que els musulmans no entenen la mort 
com una finalització de la vida, sinó com un 
inici, un començament, potser com la primera 
fase cap al que podríem considerar com l’eter-
nitat. Així, doncs, el pas o la transició entre 
vides s’ha de produir necessàriament a la qbar, 
o tomba, que tindrà una tipologia idònia per a 
aquesta transició, i també hi ha un tractament 
específic del difunt.

Trobem, així, que la UF 2, l’únic enterra-
ment que ens ofereix prou informació sobre el 
ritual emprat, es correspon amb una inhuma-
ció de tipus islàmic. Malauradament, el pèssim 
estat de conservació de la tomba no ens permet 
establir el tipus tipològic al qual s’adscriu, tot i 
que la gran estretor de la fossa localitzada ens 
permet especular sobre l’existència d’un lahd 
lateral, amb una prefossa, o saqq, que no s’ha 
conservat.

El cos està dipositat en decúbit lateral dret, 
tal i com s’estableix en el ritual islàmic, i tant 
el cos com la fossa tenen una orientació est 
(peus) – oest (cap), amb la cara mirant vers el 
sud - sud-est, qibla, és a dir, mirant vers la Kaa-
ba, a la Meca. Si s’enterra d’aquesta manera, el 
difunt té la mateixa relació amb la qibla que 
en vida.

Les cames apareixen semiflexionades i les 
mans, creuades sobre la pelvis. Seguint el ritu-
al, de manera prèvia a l’enterrament el cos fou 
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rentat i purificat i posteriorment embolcallat 
en un o diversos sudaris, sempre en nombre 
senar. No es trobà cap tipus d’aixovar funerari 
que acompanyés el cos.

Pel que fa a la UF 1, aquesta proporcionà 
restes tant escadusseres que se’ns fa impossi-
ble establir el tipus d’estructura funerària que 
allotjà el cos o el ritual emprat per tal de fer 
el sepeli. Tal com s’ha comentat més amunt, 
els ossos semblaven descansar sobre un nivell 
d’argiles i còdols abocats per tal de terraplenar 
i inutilitzar la llera d’una torrentera en èpo-
ca recent. Així, doncs, és possible que aquests 
ossos descansin en posició secundària, provi-
nents d’algun lloc proper d’on s’extragueren 
les terres.

La presència de les restes d’aquests dos nous 
enterraments, amb presència de més ossos dis-
persos, que podrien fer augmentar el nombre 
de sepelis fins a quatre, permet formular hipò-
tesis sobre l’existència d’una possible necròpoli 
islàmica, o màqbara, a la partida de Masets de 
Godall.

Quant a la cronologia dels enterraments, 
només la podem relacionar amb el període de 
pervivència de poblacions islàmiques en aques-
tes terres, és a dir, entre el segle viii, moment 
de l’arribada dels contingents islàmics a la pe-
nínsula, i el 1525, l’any en què es fa efectiva la 
conversió forçosa dels mudèjars i s’estableixen 
un seguiment i un control per tal que aban-
donin les seves pràctiques religioses i rituals. 
Aquesta dinàmica culminarà amb l’expulsió 
dels moriscos de la península Ibèrica entre el 
1609 i el 1613.

L’aparició de ceràmica dels segles xiii i xiv 
pot permetre, no de manera concloent, relaci-
onar els enterraments amb aquest període, ja 
que no s’hi ha recuperat ceràmica d’èpoques 
posteriors. L’existència dels enterraments i la 
presència de ceràmica baixmedieval indica-
ria la presència d’un nucli poblacional islàmic 
proper que estava vigent en aquest moment. 

Recordem, en aquest sentit, que Godall existia 
ja en temps de la dominació islàmica, ja que 
el topònim apareix documentat abans de la 
conquesta definitiva del lloc a mitjan segle xii.

A banda de les necròpolis urbanes o castrals 
als barris de Remolins i del Temple i a l’alcassa-
ba de Tortosa, cal assenyalar un seguit d’exem-
ples de necròpolis rurals més similars a la que 
hem localitzat. Al Mas de Torril (la Sènia) es 
documentaren vint-i-una tombes, la datació 
radiocarbònica d’una de les quals apunta una 
cronologia cap a la segona meitat del segle x. Al 
jaciment del Molinàs (Amposta) es documentà 
un enterrament datat en ple segle x (Negre, J., 
2013, p. 350).8

Sobre la interpretació dels tres elements pe-
tris, cal ressenyar que l’antic camí vell de Am-
posta, que comunica la plana de Santa Bàrbara 
amb la plana de la Galera i els contraforts de la 
serra de Godall, passa a escassos 80 m al nord. 
Aquest fet ens podria fer pensar que els ele-
ments estudiats es tracten de fites vinculades 
al camí adjacent.

La segona possibilitat és que els elements 
responguin a antigues fites de delimitació de 
les diferents parcel·les de conreu. Aquestes fites 
marcarien les afrontacions de cada propietat i, 
en un moment donat, perdrien la seva funció 
original a causa de la modificació de la parcel-
lació i serien reaprofitades com a a elements 
constructius als diferents murs de feixa que 
limiten les terrasses.

Una tercera possibilitat podria ser que les 
pedres fossin elements arquitectònics perta-
nyents a antigues edificacions de cronologia 
incerta, possiblement romana, donades les se-
ves característiques morfològiques. En aquest 
sentit, cal dir que la prospecció efectuada per 
l’equip del doctor Ramon Martí aportà una 
quantitat minsa de materials de cronologia 
romana. Tot i que és difícil demostrar l’existèn-
cia d’una vil·la romana propera, no descartem 
aquesta possibilitat.

5. Hem destacat algunes de les troballes efectuades al territori. Per a un llistat més extens, consulteu la mateixa tesi 
doctoral entre les pàgines 350-351.
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La quarta hipòtesi és la formulada pel doc-
tor Ramon Martí a partir dels treballs de pros-
pecció arqueològica efectuats per ell mateix a 
l’entorn de Tortosa i recollits en l’extensa tesi 
del doctor Joan Negre. A la tesi doctoral es 
recull un document inèdit, una escriptura de 
concòrdia del 1229 al terme del Godall (Ne-
gre, J., 2013, p. 667-669), en què s’anomena la 
“Mesquita primera”. Aquesta mesquita rural, 
relacionada amb la islamització del territori, 
construïda a prop del camí a Tortosa i edifica-
da entre finals del segle ix i el segle x, se situa-
ria a la partida dels Masets del Godall. Segons 
aquesta hipòtesi, aquest material petri podria 
pertànyer a algun element arquitectònic que 
bastís la mesquita. Si tenim en compte aquest 
fet i l’aparició de la inhumació, seguint el ritual 
musulmà, podríem estar ben a prop de l’ano-
menada “Mesquita primera”.

  Lo Calvari  
(Gandesa, la Terra Alta)

Lourdes Forcades

Introducció

El turó conegut com Lo Calvari es troba situ-
at a la partida dels Perdigons, a l’anomenada 
pista de Bot, un antic camí que unia Gandesa 
amb Bot. Lo Calvari es troba a uns 500 metres 
de Gandesa, a una cota de 400 metres sobre el 
nivell del mar. Al cim del turó se situa actual-
ment una petita capella envoltada de xiprers. 
Un seguit de pilons de pedra repartits al llarg 
de la costa del Calvari simbolitzen la passió de 
Crist el dia de la seva crucifixió.

Al mes de novembre de l’any 2013 es va dur 
a terme una intervenció arqueològica d’urgèn-
cia en aquest turó dirigida per la Sra. Lourdes 
Forcades. La intervenció va estar motivada 
per una troballa consistent en dues monedes 
baixmedievals localitzades en superfície per un 
veí del poble. Les monedes es van ensenyar a 
Anton Monner, estudiós de Gandesa i escrip-
tor, el qual, interessat per la troballa, va anar al 
Calvari i en va trobar una altra. Pensant amb 

la teoria que allí s’hi podria ubicar una antiga 
torre de guaita medieval, es va demanar per-
mís a l’Ajuntament per fer-hi una intervenció 
arqueològica, cosa que es va comunicar al Sr. 
Joan Martínez, arqueòleg territorial de la Ge-
neralitat a les Terres de l’Ebre.

L’àrea escollida per fer-hi la intervenció era 
la part que queda darrere de l’actual capella 
del Calvari, a la zona sud-oest del turó. És en 
aquesta zona on s’havien trobat les monedes 
baixmedievals i es volia saber si hi havia algu-
na estructura vinculada a aquesta cronologia. 
Una primera inspecció visual de l’entorn ja va 
testimoniar l’existència d’un seguit de murs 
i així, doncs, amb l’ajuda d’una màquina ti-
pus Bobcat, es van anar resseguint les crestes 
d’aquestes estructures, que configuraven l’an-
tiga ermita del Calvari. 

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

En primer lloc es va retirar l’estrat superficial, 
format per un potent enderroc de pedres de 
diferents mides, alguns carreus treballats de 
pedra sorrenca, morter de calç i nombrosos 
fragments de material constructiu, entre els 
quals cal destacar la teula àrab i maons mas-
sissos de 15 x 30 cm. Aquest enderroc cobria 
els diferents murs localitzats, així com zones 
pavimentades. A mesura que delimitàvem els 
murs, vam anar perfilant la idea que es podia 
tractar de l’anterior capella del Calvari, atès 
que l’actual, més petita, s’edificà l’any 1903.

Es van deixar al descobert un total de quin-
ze murs de paredat, que formaven el conjunt 
de la capçalera i bona part del transsepte de 
l’antiga ermita del Calvari. Els murs prenien 
la forma d’una planta de creu llatina, amb tres 
contraforts a cada banda. Dos a banda i banda 
del transsepte i un a cada banda de la capça-
lera. A partir d’aquestes restes i dels murs que 
s’intueixen al voltant de l’ermita actual, vam 
poder documentar el perímetre de l’antic edi-
fici, construït al segle xviii.

Els murs estaven fets amb maçoneria de pe-
dres calcàries mal desbastades, de mida mitja-
na i gran, lligades amb morter de calç. Alguns 
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d’aquests murs tenien carreus reaprofitats de 
pedra sorrenca.

El mur que formava la paret oriental del 
presbiteri de l’ermita presentava una fonamen-
tació en forma de sabata i pensem que seria el 
lloc on se situaria una de les pilastres de la vol-
ta de l’ermita. Coneixem l’existència d’aquesta 
volta per la breu descripció que hi ha a l’enci-
clopèdia de Pascual Madoz sobre l’ermita del 
Calvari de Gandesa. A més a més, reaprofitat 
a la cantonada de la façana de l’ermita actual, 
hi ha un basament que podria correspondre a 
un dels pilars que aguantaven la volta.

Pel que fa als paviments, se’n documentaren 
dos de petites dimensions formats per còdols, 
localitzats a la zona oriental, a l’exterior de 
l’edifici, que es trobaven a la cantonada entre 
els contraforts i la paret de l’ermita i que po-
drien servir per estabular-hi provisionalment 
animals de càrrega. Es tracta de còdols lligats 
amb terra llimosa de color marró.

A l’interior de l’ermita, a la zona de l’al-
tar major, tenim una preparació d’enrajolat 
que encara conserva alguna rajola. Sota del 
paviment es veia un estrat fosc, de cendres, 
que no es va excavar. També es documentà 
un paviment de rajola situat a la nau trans-
versal de l’edifici. Presenta unes dimensions 
de 2,80 x 2,37 m i està format per rajola qua-
drada de 22 x 22 cm.

La part excavada per nosaltres va ser la 
zona del transsepte i de la capçalera. Gràcies a 
l’estudi topogràfic, en què també van quedar 
plasmats els murs que s’intueixen als voltants 
de l’ermita actual, podem dir que l’ermita del 
segle xviii presenta una planta de creu llatina; 
que la zona del presbiteri té unes dimensions 
de 6 metres de llarg per 4 d’ample; que el seu 
transsepte té una llargada de 10 metres i una 
amplada de 5 metres; que la nau principal fins 
al transsepte fa 12 metres de llarg, amb una 
amplada de 7 metres, i, finalment, que des de 

Figura 14. Planta general de les restes arqueològiques documentades al turó de Lo Calvari
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la façana oriental fins a la façana occidental 
l’ermita fa 22 metres de llarg.

Pel que fa al material arqueològic recuperat, 
cal dir que vam trobar entre l’estrat d’enderroc 
diversos fragments de rajola majòlica amb mo-
tius florals, que pensem que formaria part de 
la decoració interna de l’ermita del segle xviii, 
potser de l’arrimador i el passamans. També 
vam trobar fragments de ceràmica vidrada, 
concretament un perfil sencer de plat en blau 
i blanc del s. xvii, un fragment informe de re-
flexos metàl·lics valencians dels segles xiv-xv, 
fragments informes d’alfàbia dels segles xiv-
xv, ceràmica informe baixmedieval i algun 
fragment de ceràmica romana.

També cal dir que, a banda de les deu bales 
de les guerres carlines (localitzades entre la runa 
al costat occidental de l’altar major), vam trobar 
una bala de plom d’arma d’avantcàrrega del s. 
xvii, així com les monedes baixmedievals i un 
morabatí trobats per veïns de Gandesa.

Tot això, juntament amb la troballa excep-
cional de les monedes baixmedievals, ens dóna 
indicis d’una ocupació continuada del turó, 
possiblement des d’època baixmedieval. Tot 
i que no hem trobat estructures associades a 
èpoques anteriors al segle xviii, l’excavació ens 
ha donat una potència estratigràfica impor-
tant, que s’hauria de tenir en compte a l’hora 
de programar possibles noves intervencions a 
l’indret per tal d’acabar de determinar més les 
cronologies.

Durant els dies que va durar la intervenció 
es realitzaren un parell de sondejos manuals. 
El sondeig 1, que es va fer on no hi havia enra-
jolat conservat, va consistir a treure un estrat 
d’enderroc modern i després vam excavar dues 
rases modernes, fins arribar a la preparació del 
paviment, que consistia en una capa de grava 
i calç molt solta. A sota d’aquesta preparació 
vam trobar una capa de morter d’uns 2 cm, 
més compacta i uniforme, que cobria l’argila 
vermella identificada com a nivell geològic. En-
tre el material ceràmic recuperat, cal destacar 
la presència de dos fragments d’una mateixa 
peça, corresponent a una escudella policroma-
da del segle xvii.

Excavats a l’argila, vam documentar dos re-
talls. El primer era un forat de pal reblert amb 

runa i el segon, un retall reblert amb un estrat 
argilós amb presència de material constructiu. 
Creiem que aquests dos retalls estan vinculats 
a la construcció de l’ermita.

El sondeig 2 es va realitzar amb la màquina 
arran de la façana exterior de la capçalera de 
l’ermita. Un cop extret tot l’enderroc que hi ha-
via al llarg de la capçalera, vam documentar un 
primer estrat d’uns 20 cm de potència, argilós, 
on van aparèixer un fragment de nansa d’èpo-
ca romana, un fragment de ceràmica informe 
pintada amb vermell d’època indeterminada 
i un fragment de ceràmica vidrada. És possi-
ble que aquest estrat sigui el mateix que el que 
vam anar trobant a la zona nord de l’edifici, 
sota l’enderroc. L’estrat següent, tot i semblar 
geològic, presentava restes de nòduls d’argila 
i el vàrem continuar baixant fins que vàrem 
documentar, després d’uns 70 cm, que els murs 
assentava sobre la roca.

Tal com ja hem dit, aquest edifici que hem 
trobat correspon a la capella del Calvari cons-
truïda al segle xviii. Sabem que durant les 
guerres carlines el turó va ser ocupat pel ge-
neral Cabrera per combatre contra Gandesa, 
que era liberal. Amb aquesta guerra, l’ermita 
va quedar tan malmesa que a principis el segle 
xx se’n va fer una, de més senzilla, que és la 
que actualment resta en peu.

Tot i que no hem trobat el document de fun-
dació de l’ermita original del Calvari, sabem 
que mossèn Antoni Solé i Mañà, fill de Gande-
sa i que va viure al segle xviii, va ser un gran 
impulsor de la construcció de capelles. Sabem 
del cert que va construir l’ermita de la Font-
calda, al santuari-balneari del mateix nom, la 
de Sant Marc a la Mola d’Irto i aquesta, la del 
Calvari.

La capella actual està feta de pedra, té planta 
rectangular i presenta una porta de mig punt 
de maó dovellat amb petits contraforts als qua-
tre angles. L’interior està pintat i la coberta és 
de teula a dues aigües amb creu metàl·lica a la 
part més alta de la façana. Està dedicada a la 
Mare de Déu dels Dolors i va ser inaugurada 
el dia 14 de juny del 1903.

Sobre la capella original, Pascual Madoz 
diu “el viacrucis que ocupava un montecito 
inmediato (el turó del Calvari), con hermosa 
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capilla y pórtico y calles de cipreses quedó des-
truido”. I en la visita pastoral de l’any 1815 es 
parla de la reparació de la volta de la capella 
del Calvari.

Al segle xviii es viu una època de bonan-
ça econòmica gràcies a la riquesa de l’oli i de 
l’aiguardent, cosa que queda manifesta en la 
gran quantitat d’ermites i capelles que es cons-
trueixen a tota la comarca de la Terra Alta i en 
comarques veïnes. Així, doncs, tenim que totes 
les ermites dels calvaris de la Terra Alta i part 
dels calvaris de les comarques veïnes, inclòs 
el Baix Aragó, s’edifiquen al segle xviii. Com 
a exemple, tenim l’ermita de Santa Madrona 
de Corbera d’Ebre, les ermites del Calvari de 
Batea, l’ermita de Sant Josep de Bot, l’ermita 
de la Mare de Déu dels Dolors de Vilalba dels 
Arcs o l’ermita del Remei d’Alcanar.

Al llibre Arxiu Parroquial de Gandesa 1564-
1900, d’Anton Monner, s’esmenta una nota del 
llibre dels censals de l’any 1632, pàgina 108: 
“Josep Batiste dit roig (...) una processo a la Ca-
pella del Calvari (...) 2 Mars 1733.

El llibre d’òbits de l’any 1701 a l’any 1803, 
que es conserva a l’Arxiu Parroquial de Gan-
desa, diu a la pàgina 128: “Dia 10 de març del 
1761 doni sepultura en lo Vas del Rvt. Comuni-
tat el Rvt. Mn. Antoni Soler pvre. Dit del Cere 
(...) cordial debot de Maria SS de la Fontcalda 
que procura la Capella o església nova que se 
estan fent (...) despres aver carregat ab gran fer-
vor edificant dos hermites del Calvari y de Snt 
March procurant limosnes pera dit efecte: feu 
testament en poder de Miquel Miralles notari. 
Jo lo Dr. Joan Martinez retor.”

Com que és un dels turons més propers a 
Gandesa, el Calvari va ser ocupat durant la 
Primera Guerra Carlina per atacar Gandesa, 
que era liberal.

Al llibre Historia de los siete sitios de Gande-
sa, el seu autor, Antoni de Magriñà i de Sunyer, 
explica que el dia 21 de juny de 1836 Gandesa 
torna a ser assetjada per segona vegada per les 
forces carlines de Forcadell i Llagostera sota les 
ordres de Ramon Cabrera. Aquestes forces es 
componien de sis batallons d’infanteria i sis es-
quadrons de cavalleria, que es van concentrar 
a l’ermita del Calvari, des d’on es van dividir 
per atacar la població.

L’estiu del 1837, Gandesa torna a estar as-
setjada. Ens diu Magriñà que el general Ca-
brera sempre establia la comandància general 
al Calvari.

Tanmateix, al llibre Rutes Carlistes. El ma-
nuscrit de Gandesa, de Joan Josep Rovira Cli-
ment, es transcriu un diari trobat a Gandesa, 
que està escrit pel comandant liberal Cayetano 
Arrea, jutge de la instància del partit judicial 
de Gandesa. En aquest diari se cita nombroses 
vegades el Calvari. N’hem escollit unes quan-
tes, les quals transcrivim a continuació:

- 2º sitio. Dia 6 de Julio de 1836 se aparesie-
ron muchos facsiosos alrededor de esta con dos 
cañones que echaban balas de â 12 y empezaron 
desde el Calvario a tirarnos alguna bala y los 
fusileros parapetados en los almendros y casas 
del Arrabal tiroteandonos y nosotros siguiendo 
con tiros. (...)

- Esta misma noche quitado el Cañón de la 
hera del diesmo lo llevaron al Calvario desde 
cuyo punto al dia siguiente nos tiraron algunos 
tiros con los dos cañones. (...).

- 3er sitio: (...) El dia 12 de Junio de 1837 se 
apareció como a dos Batallones facsiosos con 
gran carruaje y tiros de cavallerias por la parte 
del medio dia que llevavan unas maderas viejas 
puesto para los Cañones y obús y con las de as-
pantones sus balas correspondientes al Calibre 
de dichos Cañones y Obus lo que descargaron 
atras del Calvario, y por dia 13 la mañana si-
guiente al amanecer ya vimos cuatro baterias 
echas la del Obus a la derecha del Calvario la 
del Cañon de 8 alas hizquierda Otra a media 
cuesta del Calvario que componia de un Cañon 
de 4” y otra ala derecha del camino de Bot que 
tambien componia de un Cañon de 4” en las 
quales empesaron el fuego como a las dies de la 
mañana deriguido el obús por todo el pueblo y 
los Cañones en casa Sole nuestra fuseliria por 
todas partes del pueblo los facsiosos en el recinto 
deel albalotando y diciendo no aveis de salir de 
este sitio que dentro de pocos dias os sacaremos 
atorear por estos llanos.

- Dia 14= al amanecer vimos dos baterias 
echas al huerto de D. Miquel Vilanova con las 
sancas Por todo el redor de ellas para ponerse 
su fuseliria las cuales Baterias componian de 
un Cañon de 8 otro dels los que el dia anterior 



364Busquest, F. [et al.] • Arqueologia i paleontologia a les Terres de l’Ebre

tenian a la hizquierda del Calvario y amitad 
Cuesta en los cuales rompieron el fuego a las 5 
de la mañana en dirigcion acasa Sole en aten-
cion de hacer brecha y como nosotros tenimos 
una batria junta la casa de Jayme Navarro (...).

- (...) Dia 10 de febrero de 1838 (...) a las doce 
del dia empezo el enemigo ha tirar granadas 
dea siete pulgadas con dos morteros desde el 
Calvario. 

- Dia 13. Ha amanecido cortada la carretera 
por la Cruz Cubierta y abierta una trinxera a la 
derecha de ella. Continua el fuego de granadas 
desde el calvario a cuyo lado derecho ha abierto 
una brecha de dies varas de ancho. (...)

- Dia 1º de Marzo un amago de ataque asia 
el Calvario y los fuegos bien deriguidos de nues-
tro obús han bastado para que los 800 facsiosos 
que abia en aquel punto lo abandonen, subien-
dose a lo alto de la montaña de Puich Cavallé 
hasta la una de la tarde, que los hemos visto 
desaparecer (...)

Gràcies a aquest treball, podem diferenciar 
quatre fases:

- Fase baixmedieval: d’aquesta fase hem tro-
bat bastant material ceràmic i numismàtic, cosa 
que ens dóna una idea que aquest emplaçament 
és ocupat als segles xiv i xv. Això podria indi-
car una edificació anterior, tot i que s’hauria de 
continuar excavant per confirmar-ho.

- Fase del segle xviii: edificació del Calvari 
entre finals del segle xvii i principis del xviii. 
Sabem que l’impulsor de l’obra va ser mossèn 
Antoni Soler i Mañà, fill de Gandesa, que va 
construir l’ermita de la Fontcalda, la de Sant 
Marc i dues al Calvari. La que hem excavat, 
doncs, és una d’aquestes dues. Per descripcions 
posteriors, pensem que n’hi havia una de prin-
cipal, que és la que hem trobat nosaltres, i una 
altra de dimensions més petites, l’emplaçament 
de la qual desconeixem. Mossèn Antoni Soler 
va morir el 10 de març del 1761. I sabem també 
que l’any 1733 almenys una de les dues ermites 
ja estava funcionant, ja que s’hi fa una processó.

L’ermita del Calvari, en singular, surt es-
mentada al Diccionario geogràfico-estadístico-
histórico de España y sus posesiones de ultra-
mar (1846-50), de Pascual Madoz. D’acord amb 
la descripció que se’n fa, pensem que es refereix 
a l’ermita que hem excavat nosaltres.

- Fase de la Primera Guerra Carlina: Gan-
desa es proclama liberal i per això sofreix set 
setges, primer per part de Carnicer i després 
per part de Cabrera. La bona situació que té 
el Calvari fa que hi situïn el seu lloc de co-
mandament mentre duren els setges. A causa 
d’aquesta guerra i dels efectes dels canons, les 
ermites, així com bona part de les fortificacions 
de Gandesa, queden completament arrasades.

D’aquí traiem la conclusió que aquesta er-
mita va tenir una durada d’uns cent anys des 
de la seva construcció fins al seu arrasament.

- Fase del segle xx: no va ser fins al 1903 que 
queda enllestida la nova ermita del Calvari. 
Austera, petita i situada just al mig del temple 
del segle xviii, es construeix reaprofitant algun 
element arquitectònic, com ara una base de co-
lumna o pilastra i la paret nord.

Tot això, juntament amb la troballa excep-
cional de les monedes baixmedievals, ens dóna 
indicis d’una ocupació continuada del turó, 
possiblement des d’època romana. Tot i que 
no hem trobat estructures associades a èpo-
ques anteriors, l’excavació ens ha donat una 
potència estratigràfica important, que s’hauria 
d’acabar d’excavar per tal de determinar més 
cronologies.

  Els Madallarets  
(Alfara de Carles, Baix Ebre)

Iñaki Moreno

Introducció

La intervenció arqueològica s’endegà l’abril del 
2014, dirigida pel Sr. Iñaki Moreno, arran de 
la troballa casual per part d’un guàrdia fores-
tal de fragments ceràmics escampats a tocar 
d’unes pedres que semblaven alineades.

El lloc de la troballa està ubicat a l’oest del 
cim del Penyaflor (514 m.s.n.m.), en un petit 
turó de planta allargada i superfície plana (272 
m.s.n.m.) que domina el pas natural que forma 
el barranc de la Vall Cervera, el qual permet 
l’entrada al massís dels Ports des de la plana 
de Roquetes.
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Ja des d’un primer moment, la inspecció 
visual de l’indret permeté veure encara in 
situ les restes ceràmiques que propiciaren la 
intervenció, que efectivament semblaven estar 
relacionades amb una sèrie de murs que es di-
buixaven de manera subtil.

Desenvolupament i resultats dels treballs 
arqueològics

La intervenció es basà en l’obertura d’un son-
deig de 4 x 4 m per tal de recuperar els vasos 
ceràmics i provar d’entendre la seva disposició 
espacial dins de les possibles habitacions que hi 
hagués.

Fruit de l’obertura del sondeig, aviat es di-
buixaren una sèrie de murs, que tancaven fins 
a tres habitacions (H-1, H-2 i H-3).

Un cop treta la capa vegetal que ens per-
meté documentar aquest complex d’estances, 
i amb el vistiplau previ de l’arqueòleg terri-

torial de la Generalitat de Catalunya, s’optà 
per excavar fins exhaurir l’estratigrafia de 
l’estança H-1, on sembla que apareixien con-
centrats els vasos ceràmics que motivaren la 
intervenció.

D’altra banda, es decidí obrir també un petit 
sondeig informatiu dins l’àmbit H-3 tot apro-
fitant l’angle que formaven dos dels murs per 
tal de conèixer-ne l’estratigrafia.

L’excavació de l’àmbit H-1

Sota el nivell vegetal, UE 1001, i una capa d’en-
derroc, UE 1002, provinent del mur de tanca-
ment est aparegué un nivell d’argiles, UE 1003, 
amb diversos vasos ceràmics, alguns dels quals 
esclafats sota el nivell d’enderroc.

Així, l’excavació de la UE 1003 permeté in-
dividualitzar fins a quinze vasos ceràmics de 
diferents tipologies, tots, però, amb una ads-
cripció cronocultural pertanyent a l’edat del 
ferro I (650-500 a. de la n. e.).

Figura 15. Planta general de les restes arqueològiques documentades als Malladarets
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La intervenció en els vasos ceràmics es basà 
en la delimitació i la individualització de les 
peces. Amb aquesta finalitat, i de manera prè-
via a la seva extracció, les peces fracturades 
s’engassaren in situ per tal de facilitar les tas-
ques de restauració posteriors.

Un cop excavada la UE 1003 i extretes totes 
les peces ceràmiques vinculades a aquest ni-
vell, aparegué el nivell UE 1005, una fina capa 
d’argiles de color marró fosc on ja no apareixia 
material. En aixecar aquest nivell apareixia un 
nivell de llims, UE 1004, de color gris clar i 
d’uns 25 cm de potència, que cobria la roca i 
servia per uniformitzar les irregularitats que 
presentava la superfície del nivell geològic.

L’excavació del sondeig a l’àmbit H-3

Dins l’àmbit H-3 s’obrí un petit sondeig d’1 m 
d’ample per 1,50 m de llarg aprofitant l’angle 
que feien dos murs.

En aquesta habitació, sota la capa vege-
tal, UE 1001, i el nivell d’enderroc, UE 1002, 
aparegué un nivell de llims de color grisenc, 
UE 3002, equiparable a la UE 1004 de l’àmbit 
H-1. A continuació aparegué el nivell geològic 
de roca calcària, UE 1000.

La prospecció

A banda de l’excavació efectuada a la zona 
de la troballa, s’efectuà, per indicació de l’ar-
queòleg territorial, una prospecció de la zona 
adjacent per tal de trobar nous indicis es-
tructurals i/o materials que ens permetessin 
delimitar espacialment el jaciment i, en cas 
afirmatiu, topografiar les estructures detec-
tades.

Així, doncs, arran de la prospecció es de-
tectaren nous murs al llarg del turó sobre la 
vall Cervera, que semblaven fortificar l’esperó 
muntanyenc.

Figura 16. Planta de l’H-1 amb el material ceràmic
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Entre aquests, a l’est de l’àmbit H-1 es van 
detectar i documentar les restes d’un mur de 
grans dimensions, UE 1019, de 5 m de llarg per 
1 m d’ample, que discorria en sentit NE-SW. 
El mur semblava tancar el nucli d’hàbitat, do-
nades les seves dimensions de possible caràcter 
defensiu i el pronunciat desnivell existent a l’est 
de l’estructura.

A banda, en direcció sud observàrem que 
a la carena de l’esperó hi havia restes de dos 
murs paral·lels, separats entre si uns 5,80 m, 
que fortificaven la part alta de l’elevació.

Conclusions

Tal com hem vist, els resultats de la intervenció 
foren extremadament positius. D’una banda, 
l’excavació va permetre recuperar els vasos 
ceràmics que motivaren l’actuació d’urgència. 
D’altra, l’excavació mateixa i la prospecció sub-
següent van permetre establir l’existència d’un 
nucli d’hàbitat fortificat i delimitar-lo.

La fesomia del poblat sembla adaptar-se per-
fectament a l’orografia existent: un esperó al ves-
sant oest del Penyaflor, d’uns 125 m de llarg per 
uns 25 m d’ample i superfície plana (3.125 m²). 
Els vessants oest i sud són força pronunciats, 
mentre que els costers nord i est baixen amb més 
suavitat. Des d’aquest emplaçament es domina 
visualment el pas natural que forma el barranc 
de la Vall Cervera, el qual permet l’entrada al 
massís dels Ports des de la plana de Roquetes.

La tècnica constructiva observada en tots els 
murs es basà en la col·locació de grans ortòstats 
en posició vertical per formar les cares interna 
i externa del mur amb un rebliment intern de 
pedres i terres piconades. Ignorem, però, l’alça-
da que aconseguia l’obra de pedra i si aquesta 
era substituïda en algun punt per obra de tova 
o similar.

Malgrat la visió fragmentada que tenim de 
les restes del poblat, podem arribar a una sèrie 
de conclusions que creiem vàlides. La dispo-
sició dels murs documentats ens dibuixa un 
poblat que s’estén pel cim del turó i, en part, 
pel seu vessant sud-est. El vessant oest, donat el 
seu pendent, sembla no haver estat urbanitzat 
més enllà del mur defensiu UE 1020.

D’altra banda, sembla que l’extrem nord del 
poblat, el sector amb una major superfície pla-
na, és el més urbanitzat. Aquest sector nord ens 
dibuixa un entramat ortogonal basat en una 
seqüència de murs, que són els murs UE 1024, 
UE 1007 i UE 1018, que discorren en sentit SE-
NW amb un interval de 5 m.

A partir d’aquests murs mestres, es dibuixen 
una sèrie d’estances amb murs que discorren 
en sentit NE-SW: UE 1011 i UE 1009.

A banda, trobarem petits envans, UE 1013, 
UE 1015 i UE 1017, que tancaven petites estan-
ces, com l’habitació H-1, dins de l’entramat pri-
mari.

Quant als vasos recuperats, s’havien conser-
vat in situ des del moment de l’abandonament 
de l’establiment, ja que se’ns presentaven força 
ben disposats en posició vertical, encastats dins 
la UE 1003, o basculats però en molt bon estat 
de conservació.

La cronologia

Els materials exhumats permeten establir una 
cronologia força fiable en el període de l’edat 
del ferro I (650-500). Es tracta d’un període 
caracteritzat per l’inici i l’eclosió de les mani-
festacions urbanes, preeminentment en llocs 
aturonats i de difícil accés.

Quant a la tipologia ceràmica, la majoria de 
formes d’aquest període s’han de cercar en la 
cultura material del bronze final. Les tendèn-
cies formals es concreten en la suavització de 
perfils cap a formes globulars, en la simplifica-
ció de les vores i en la incorporació gradual de 
peus diferenciats.

Quant a les formes representades als Malla-
darets, tenim, d’una banda, grans vasos de cos 
ovoide amb la vora exvasada recta (sense encaix) 
i llavi bisellat amb decoració característica basa-
da en cordons aplicats amb decoració digitada 
i/o incisions amb punxó i, d’altra banda, vasos 
petits amb diferents perfils, que oscil·len entre 
cossos globulars a bicònics, amb peu petit dife-
renciat i decoració de petits mugrons aplicats a 
la carena (tres d’una mena i quatre de l’altra).

La darrera forma apareguda és un vas de 
mida mitjana amb cos globular/bicònic i peu 
anular alt. Malgrat que no se’n conserva la 
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vora, seria assimilable formalment a una gerra 
contenidora de líquids.

Les pastes utilitzades són visiblement poc 
depurades i tenen grans nòduls de desgreixant. 
Les coccions documentades són mixtes.

A banda dels contenidors ceràmics, es do-
cumentà un pondus troncopiramidal amb un 
forat aplicat a l’extrem superior. Es tracta d’un 
fenomen abastament contrastat, malgrat que 
apareix en un nombre molt reduït en jaciments 
d’aquest context cronològic.

El poblat dels Malladarets és un assenta-
ment bastit en un moment en què el procés de 
nuclearització i sedentarització del poblament 
iniciat al bronze final (Genó, Aitona, Segrià) 
sembla ja consolidat. És un procés que està 
íntimament relacionat amb la millora de les 
pràctiques agrícoles i l’ocupació de sòls més 
productius, cosa que comportarà un progressiu 
augment demogràfic.

Sembla que de manera paral·lela a aquest 
procés es donarà un canvi en els patrons d’as-
sentament vinculat a un marcat procés de 
territorialització i autoreafirmació dels drets 
d’explotació com a conseqüència de la compe-
titivitat pels recursos disponibles.

Aquesta nova realitat originarà una desi-
gualtat creixent entre comunitats, que propi-
ciaran un nou tipus d’assentament amb un 
urbanisme i un sistema defensiu cada cop més 
elaborat. El resultat final es concretarà final-
ment durant la primera edat del ferro amb 
l’aparició d’establiments com els Vilars d’Ar-
beca (les Garrigues) (López Cachero, 2007).

A la zona del curs baix de l’Ebre, la que ens 
ocupa, tenim diversos paral·lels a partir de fi-
nals del segle vii aC, que presenten un pro-
tourbanisme íntimament relacionat amb els 
processos esmentats, als quals hem d’afegir la 
presència colonial fenícia, coetània a aquesta 
dinàmica de desenvolupament urbà.

Ressaltem la importància de la ubicació dels 
assentaments descrits en posicions elevades, 
que proporcionen una gran visibilitat sobre 
les terres baixes circumdants i/o els passos na-
turals, amb un evident valor estratègic per al 
control del territori. En aquest sentit tornem a 
recordar el domini visual de l’assentament so-
bre la vall Cervera, l’entrada natural als Ports.

Sembla que l’assentament tingué una vida 
funcional molt curta, tal i com es desprèn de 
l’habitació excavada (H-1), on es documentà 

Figura 17. Els diversos recipients ceràmics un cop restaurats
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un únic nivell d’ocupació, que oferí les cerà-
miques estudiades. Així, doncs, l’abandona-
ment del poblat, sense haver pogut documen-
tar causes violentes que el propiciïn, sembla 
formar part de la dinàmica coneguda com 
la crisi del segle vi a. de la n. e., que suposa, 
d’una banda, l’abandonament, quan no la des-
trucció, de molts poblats de la vall de l’Ebre, 
i de l’altra, un canvi profund en el model de 
poblament, que desembocarà en una nova re-
alitat, que qualificarem com a ibèrica a partir 
del segle v a. de la n. e., ja íntimament lligada 
a la presència colonial grega.

  Mas de Godes i vall del Raser 
(Horta de Sant Joan, Terra Alta)

Francesc X. Florensa

Localització del Mas de Godes

Arran de la troballa casual, per part d’un dels 
propietaris dels camps, de ceràmica, una pun-
ta de projectil d’artilleria i part d’una virolla 
(contrapès) de llança, ambdues de cronologia 
romana, es va decidir prospectar arqueològi-
cament al voltant dels camps on es localitza-
ren els objectes i realitzar un parell de son-
dejos a redós d’una estructura de pedra seca. 
La intervenció arqueològica es dugué a terme 
durant el mes de novembre del 2014 dirigida 
pel Sr. Francesc X. Florensa.

L’indret es localitza entre les cotes 526 i 
521 m.s.n.m., al camí del Molí de Calaf, abans 
d’arribar al Mas de Godes. L’indret se situa a 
la Serra dels Pesells, per on carenen els antics 
camins de Batea i de Caseres cap a Horta de 
Sant Joan.

Desenvolupament dels treballs  
al Mas de Godes

Els resultats de la prospecció i dels sonde-
jos foren parcialment negatius, ja que en un 
primer moment es pensà en la possibilitat de 
localitzar-hi un campament romà, atesa la 

presència del material militar localitzat a la 
zona. Durant la prospecció dels camps, l’es-
cassa presència de material ceràmic d’època 
romana i de material metàl·lic associat a aquest 
tipus d’assentaments ens va portar a refusar 
aquesta hipòtesi.

De totes maneres, es va voler exhaurir la pros-
pecció dins l’anomenada zona 4, un bosc de pins, 
alzines i força sotabosc, on es localitzaren les tro-
balles més destacades. Així, doncs, al límit sud-
oest del bosc es va poder identificar una trinxera 
de la Guerra Civil en forma de semicercle, que 
presentava una amplada de 0,50 m i una profun-
ditat de 0,80 m. Es va realitzar un únic sondeig, 
en el qual no es localitzà cap resta arqueològica, 
però sí que se’n van poder testimoniar l’amplada 
i la profunditat. Sembla que aquesta trinxera de 
la Guerra Civil podria correspondre a la línia de 
defensa dels Algars.

L’estructura defensiva documentada corres-
pon a un complex militar relacionat dins dels 
plans estratègics del Ministeri de Defensa de 
la Generalitat de Catalunya per crear una línia 
defensiva amb les terres de l’Aragó, coincidint 
amb el riu d’Algars. Tota la línia catalana es 
va fortificar per fer front als atacs nacionals 
cap a l’any 1937, tot i que no va ser utilitzada. 
Justament en aquest paratge es van crear un 
seguit de fortificacions en punts clau. Possi-
blement, en aquest enclavament militar hi va 
haver diferents batallons i part de les brigades 
internacionals que van fer front als italians del 
CTV (Cos de Tropes Voluntàries italianes). Es 
tracta d’un sistema de xarxes defensives on els 
militars podien dissenyar un atac des d’aquesta 
zona, a més de la seva defensa. El coneixement 
del terreny per part dels militars i el fet que 
correspon a un entramat de línies d’atac i de 
suport indicarien la bona disposició d’aquestes 
en el marc de la Guerra Civil.

D’altra banda, i al mateix bosc, es va loca-
litzar el que quedava d’un mur molt malmès 
d’uns 15,50 m de llarg per 0,80 m d’ample 
(amb algun tram d’entre 1 i 1,10 m d’ample). 
Aquest mur de pedra seca, que discorre de NE 
a SW, estava compost en algun dels trams per 
grans pedres en vertical i pedruscall.

Quant a la factura d’aquest mur, aquesta 
estructura, de la qual restava una filada, ens 
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permeté documentar la tècnica emprada per a 
la seva construcció, que es basa en murs obrats 
amb grans lloses disposades verticalment a 
ambdues cares del mur i un interior reblert 
amb pedruscall i terres, que suposem que ana-
ven premsades per tal de dotar de consistèn-
cia l’estructura. Aquestes grans lloses tenien, a 
més, petites pedres que feien de falca externa 
dins la rasa de fonamentació, UE 1.

Donat que en cap cas s’ha documentat més 
d’una filada d’obra de pedres, podem suposar 
que eren d’obra de tovot i/o tàpia per sobre del 
sòcol de pedra conservat. No es va localitzar 
cap tipus de resta material en superfície que 
permetés datar l’estructura, però pensem que 
se li pot atribuir, atesa la morfologia construc-
tiva, una datació laxa en el ferro I.

La situació privilegiada d’aquest indret, que, 
tal i com ja hem explicat abans, es troba a la 
part alta de l’altiplà de la Serra dels Pesells, on 
conflueixen diversos camins, sembla la ideal 
per a un assentament d’aquesta època. Futures 

intervencions en aquest indret haurien de con-
firmar o desmentir aquesta datació proposada 
i completar la planta de l’assentament.

Quant al material arqueològic recollit, cal 
destacar els dos fragments de ferro que moti-
varen la intervenció. Per una banda, la possi-
ble virolla de ferro correspondria al contrapès 
d’una llança d’època romana. El fragment de 
la punta de ferro, de forma poc treballada, fa 
5 cm i presenta un orifici d’emmanegament 
tubular, per on s’introduïa la part de fusta de 
la llança, a la qual havia d’anar unit amb un 
passador. Suposem que la punta havia de ser 
més llarga. L’adscripció cronològica d’aquest 
objecte és difícil, atès que tant els ibers com 
els romans empraven aquest tipus d’armament.

D’altra banda, creiem que la punta de fer-
ro d’un projectil d’artilleria lleugera sí que 
es pot adscriure a les tropes romanes, sense 
especificar-ne gaire la cronologia, tot i que 
ens decantem cap a l’època tardorepublicana 
o augustea. Es tracta d’un objecte de 8,3 cm 

Figura 18. Planta general de les restes arqueològiques documentades al Mas de Godes
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de llarg. No té la part de l’emmanegament 
i presenta una punta de forma piramidal, 
de secció quadrada, de 4 cm de llargada per 
0,8 cm d’amplada màxima i un pes de 16 g. 
El diàmetre de l’emmanegament interior con-
servat és de 0,5 cm. La profunditat del forat 
per a l’emmanegament, per on s’introduïa la 
tija de fusta del projectil, és de 2,2 cm. Aquest 
tipus de projectil s’ha identificat normalment 
amb l’artilleria emprada per l’assalt d’oppida 
ibèrics i, per tant, és un material que també es 
pot trobar en assentaments militars romans6 
tipus praesidia, castella i castra.

Tenint en compte el tipus de projectil, de 
forma allargassada i agut, el poder de pene-
tració havia de ser força important. El projectil 
no presenta gaires alteracions per impactes a 
la punta i sembla que no va ser emprat gai-
re sovint. El tub per a l’emmanegament està 
lleugerament doblat, una deformació produïda, 
potser, en intentar ser desclavat.

El sistema d’emmanegament habitual per a 
aquest tipus d’arma és el d’espiga. En aquest 
cas, l’emmanegament entre la tija i la punta és 
de tipus tubular. Segons els exemples d’aquest 
tipus d’artefactes exposats al manual de Bishop 

Figura 19.  
Dibuix i fotografia  
de la punta  
de projectil

6. Exemples d’aquest tipus de projectils s’han trobat, per exemple, a Numància (Luik, 2002), a l’oppidum de Monte Bernorio 
(Torres-Martínez et al., 2013), al jaciment de La Espina del Gállego (Peralta et al., 2009) i per Catalunya (Ble, 2012), tot 
i que aquest últim article se’ns mostra bàsicament en projectils de pila catapultaria de calibre i pes més alt.
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i Coulston (1993), els trobem ressenyats ja en 
època republicana (Bishop i Coulston, 1993, 
pàg. 57, fig. 27, núm. 3e) i també des d’August 
fins a Adrià (Bishop i Coulston, 1993, pàg. 81, 
fig. 44, núm. 3b), i els més antics es diferencien 
dels més moderns per la llargària de la punta. 
En el nostre cas, i seguint aquesta hipòtesi de 
treball, s’hauria de tractar d’un projectil enca-
bit entre l’època d’August i Adrià.

Per la forma, la mida i el pes, aquesta punta 
de ferro podria respondre a un projectil d’ar-
tilleria del tipus fletxa de calibre petit, per ser 
llançat per una màquina lleugera anomenada 
manuballista. Aquesta arma de torsió portàtil 
per disparar fletxes la podia manipular un sol 
home, encara que protegit per un nombre in-
definit de soldats, i era emprada per a l’assalt 
de fortaleses juntament amb altres màquines 
d’artilleria lleugera com els scorpia, les ballista 
(que llençaven pedres) i els arcs.

La troballa d’aquests objectes d’armament 
militar, tot i que són fortuïtes, ens indiquen 
clarament el pas de contingents militars per 
aquest indret, a manca d’altres troballes que 
ens indiquin la presència, o no, d’algun tipus 
de campament o assentament militar. 

Localització de la vall del Raser 

Aquest jaciment es localitza a les coordenades 
X: 276330 Y: 4539419 (UTM ETRS89) en un 
esperó de terra que s’alça a una cota mitjana 
de 483 m.s.n.m. i domina sobre el riu Cana-
letes. Des d’aquest esperó es visualitza tota la 
vall que va formant el riu Canaletes fins a la 
plana on se situa el municipi de Bot. La inter-
venció arqueològica també es dugué a terme 
durant el mes de novembre del 2014 dirigida 
pel Sr. Francesc X. Florensa.

Desenvolupament dels treballs  
a la vall del Raser

Gràcies a la col·laboració del Sr. Joan Godes, 
veí d’Horta de Sant Joan, es va poder accedir a 
la seva finca situada a la vall del Raser. En un 
petit bosc situat dins la seva finca es localitzen 
les restes, bastant ben conservades, d’un mur 

construït amb ortòstats. Es decidí realitzar una 
prospecció arqueològica en tot l’esperó i al seu 
voltant, a més d’excavar un parell de sondejos 
a redós del mur localitzat.

La prospecció per trobar materials arqueo-
lògics va resultar negativa. Els dos sondejos ens 
van servir per a documentar el mur, UE 4, en 
direcció est-oest, del qual es van poder docu-
mentar uns 12 m de llarg per entre 1 i 1,20 m 
d’ample i 0,80 i 1 m d’alt, situat al bell mig de 
l’extrem est de l’esperó. Aquest mur presenta un 
angle, a l’oest, de 2 m de llarg, en direcció nord-
sud, al qual s’uneix un mur d’entre 1 i 1,20 m 
d’ample construït amb pedra seca força arrasat, 
que circula per la part sud de l’esperó i que es 
localitza pràcticament durant uns 80 m. Aquest 
mur és la UE 5.

Quant a la factura d’aquest mur, aquesta 
estructura, de la qual restava una filada, ens 
permeté documentar la tècnica emprada en la 
seva construcció, que es basa en murs obrats 
amb grans lloses disposades verticalment i fal-
cades a banda i banda per un seguit de pedres 
de mida mitjana. Donat que en cap cas s’ha 
documentat més d’una filada d’obra de pe-
dres, podem suposar que aquests eren d’obra 
de tovot i/o tàpia per sobre del sòcol de pedra 
conservat.

En el sondeig 1, situat a l’extrem est de l’espe-
ró, després de rebaixar una capa superficial de 
terres, es va localitzar un estrat d’anivellament 
i circulació, UE 2, compost per argiles de color 
marró clar amb nòduls de pedra calcària, que 
cobria la rasa de fonamentació del mur, UE 4. 
Aquest estrat d’anivellament i circulació es dis-
posa sobre la roca per regularitzar-la, atès que 
se’ns presenta d’una manera molt abrupta. En 
aquest estrat, UE 2, es va localitzar un fragment 
de ceràmica a torn informe de petites dimensi-
ons, del qual no es pot assegurar una datació 
certa, tot i que, per la morfologia constructiva, 
pensem que se li pot atribuir una datació laxa 
en el ferro I.

Aquest indret gaudeix d’una situació pri-
vilegiada, atès que, tal i com ja hem explicat 
abans, es troba en un esperó de terra sobre el 
riu Canaletes. Des d’aquest indret es visualitza 
la vall que va formant aquest riu fins arribar al 
municipi de Bot. Sembla un indret ideal per a 
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Figura 20. Planta general de les restes arqueològiques documentades a la vall del Raser

Figura 21. Detall del mur UE 4
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un assentament d’aquesta època. Futures inter-
vencions en aquest jaciment haurien de confir-
mar o desmentir aquesta datació proposada i 
completar la planta de l’assentament.

Conclusions sobre les estructures del ferro 
al Mas de Godes i a la Vall del Raser

A la zona del curs baix de l’Ebre tenim diversos 
paral·lels a partir de finals del segle vii aC que 
presenten un cert protourbanisme, als quals 
hem d’afegir la presència colonial fenícia, coe-
tània a aquesta dinàmica de desenvolupament 
urbà.

Aquest model respon a assentaments de 
menor superfície, d’entre 400 i 500 m², ubi-
cats en crestes estretes d’una gran superfície 
relativa, un tipus representat pels jaciments 
de la Ferradura (Ulldecona, Montsià), Coll 
del Moro de Serra d’Almos (Tivissa, Ribera 
d’Ebre), la Moleta del Remei (Alcanar, Mont-
sià), Aldovesta (Benifallet, Baix Ebre), Bar-
ranc de Gàfols (Ginestar, Ribera d’Ebre) i els 
Madallarets (Alfara de Carles, Baix Ebre). De 
l’estudi d’aquests assentaments es desprèn que 
estaven ocupats per un nombre reduït de fa-
mílies nuclears amb una població que es pot 
calcular entre trenta i cinquanta persones 
(Asensio et al., 1994a). Creiem que en aquest 
model entraria l’establiment de Mas de Godes 
i l’anomenat Vall del Raser, ambdós situats a 
Horta de Sant Joan.

Volem ressaltar la importància de la ubi-
cació dels assentaments descrits en posicions 
elevades que proporcionen una gran visibilitat 
sobre les terres baixes circumdants i/o els pas-
sos naturals (camins, vies naturals de pas, etc.), 
cosa que evident el seu valor estratègic per al 
control del territori. 

Aquest tipus de poblat sembla que es aban-
donar dins la dinàmica coneguda com la crisi 
del segle vi a. de la n. e., que suposa, d’una 
banda, l’abandonament, quan no la destruc-
ció, de molts poblats de la vall de l’Ebre, i de 
l’altra, un profund canvi en el model de po-
blament, que desembocarà en una nova rea-
litat que qualificarem com a ibèrica a partir 
del segle v a. de la n. e.

Les causes s’han explicat a partir de la feble-
sa pròpia del sistema, que es caracteritza per 
una dissimetria social basada en l’adquisició 
de béns de prestigi, metalls i, a l’Ebre, sobretot 
de vi importat pels fenicis, i pel control dels 
mecanismes d’intercanvi, amb Aldovesta com 
a jaciment paradigmàtic.

Així, doncs, sembla que serà aquesta de-
pendència excessiva del comerç exterior fe-
nici, amb dinàmiques fluctuants impossibles 
de controlar, el que farà trontollar el sistema a 
partir del segon quart del segle vi, quan es do-
cumenta una brusca davallada dels materials 
importats i l’abandonament de molts poblats.

  Aportacions des de 
l’antropologia biològica 

Dra. Núria Armentano

En l’aspecte antropològic, els jaciments que 
han aportat material al llarg d’aquests anys 
d’intervencions d’urgència del Servei d’Arque-
ologia i Paleontologia a les Terres de l’Ebre són:

- La Clapissa, Montsià (Armentano i Nocia-
rová, 2013)

- Sant Blai, Ribera d’Ebre (Armentano i 
Prats Muñoz, 2007)

- Galeria del carrer Perú, Montsià (Armen-
tano, 2007)

- Les Esquarterades, Montsià (Armentano i 
Nocia rová, 2013)

- Mas Catxorro, Baix Ebre (Armentano et al. 
2013)

Corresponen a intervencions que apor-
ten poques restes esquelètiques humanes i 
que representen un nombre d’individus molt 
baix (catorze individus en total). Malgrat que 
la majoria d’aquests jaciments s’identifiquen 
amb espais de cementiri o necròpoli que aco-
llien un nombre d’individus més important, 
les actuacions arqueològiques d’urgència han 
comportat únicament l’exhumació d’una petita 
part de les restes enterrades, les quals han estat 
objecte d’estudi antropològic des de les prime-
res fases de camp i posteriorment al laboratori 
d’antropologia, on també se n’ha realitzat la 
neteja i la reconstrucció de forma rutinària. Per 
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a l’estudi antropològic s’han seguit els criteris 
habituals en antropologia física i forense (Ube-
laker, 1989; Krogman i Iscan, 1986; Ferembach 
et al. 1980; Olivier, 1960; Martin i Saller, 1957), 
tot i que per a cada jaciment, segons el tipus de 
material ossi recuperat, s’ha adaptat a una o 
altra metodologia.

A mode de resum, se cita algun aspecte an-
tropològic rellevant que recull l’estudi antropo-
lògic de cadascun dels jaciments estudiats. En 
primer lloc, el cas dels enterraments de Sant Blai 
i de la Clapissa, que destaquen per la posició que 
presentaven les restes esquelètiques in situ. La 
valoració antropològica del terreny va permetre 
observar l’articulació de les restes i la lateralitat 
que presentaven els esquelets i suggerir que les 
inhumacions haurien seguit un ritual fúnebre 
islàmic, en el qual probablement els cossos van 
ser amortallats en tela i dipositats directament 
a terra, reclinats sobre el costat dret i orientats 
cap a la Meca, a l’oest de la península Aràbiga. 
Es tracta d’individus adults, amb patologies i 
anomalies poc importants, i molt habituals en 
les restes paleoantropològiques.

Les restes recuperades de la intervenció a la 
Galeria del carrer Perú, d’Amposta, correspo-
nen a restes totalment desplaçades i disperses, 
cosa que indica que la zona excavada amb restes 
humanes no correspon a un espai d’inhumació 
primària. Les restes recuperades, que correspo-
nen a un nombre mínim de cinc individus, un 
d’ells subadult, havien estat probablement ar-
rossegades per mitjans passius, com poden ser 
corrents d’aigua, despreniments de sediments, 
remocions de terres, moviments ocasionats per 
petits mamífers, des d’un espai d’inhumació 
proper però indeterminat. L’estudi de les restes 
al laboratori va permetre observar marques de 
l’acció de petits mamífers rosegadors; per altra 
banda, el bon estat de conservació que presen-
ten els elements ossis suggereix una revisió de 
la cronologia atribuïda al material.

El material antropològic de Mas Catxorro 
correspon a dos esquelets molt complets d’in-
dividus subadults (fig. 22) i a les restes més 
parcials d’un tercer individu d’edat adulta. Els 
dos infants corresponen probablement a dues 
nenes, una d’una edat propera als set anys i 
l’altra a l’any i mig. Cal destacar l’anomalia 

cranial de l’infant de set anys, que presenta 
un alteració morfològica que afecta la sutura 
sagital, la qual es presenta totalment oblitera-
da, mentre que les sutures coronal i lambdoi-
de es troben lliures (fig. 22). La fusió precoç 
de la sutura sagital fa que el creixement cranial 
sigui paral·lel a la sutura fusionada i impossi-
bilita el creixement transversal del crani, amb 
la qual cosa aquest queda dolicocèfal (allargat 
anteroposteriorment). Aquest tipus d’alteració 
congènita, i d’etiologia poc coneguda, es deno-
mina escafocefàlia. Es tracta de la craneostenosi 
més freqüent i menys greu, ja que no produeix 
pressió intracranial. Relacionat amb les crane-
ostenosis s’associen altres malformacions gai-
rebé sempre vertebrals, la més freqüent de les 
quals és l’assimilació de l’atles. En el cas que ens 
ocupa, l’individu presenta també una anomalia 
vertebral que afecta les vèrtebres dorsals D4 i 
D5, que es presenten fusionades a l’arc (fig. 22). 
Si bé sembla que l’alteració cranial comportaria 
conseqüències purament estètiques, en alguns 
casos pot estar associada a altres anomalies que 
no afecten l’esquelet (Campillo, 2001).

I en últim lloc, la intervenció al jaciment de 
les Esquarterades, que comportà l’excavació 
d’una urna molt malmesa, amb restes òssies 
incinerades a l’interior. L’estudi antropològic 
de restes incinerades pretén aportar dades que 
permetin, com qualsevol altre estudi antropo-
lògic de restes òssies antigues, la reconstruc-
ció, al més àmpliament possible, del grup. Com 
que es tracta de restes incinerades, que són uns 
materials molt menys habituals d’estudiar, en 
aquest article es presenta l’estudi pràcticament 
íntegre que es va realitzar, que va seguir les in-
dicacions i els protocols metodològics de Byers 
(2002), Correira (1997) i Hermann et al. (1990).

En restes de contextos de cremació/incine-
ració, a banda de la determinació de l’espècie, 
que s’efectua a partir de la morfologia que pre-
senten els fragments ossis recuperats, els cri-
teris bàsics per a la descripció i el diagnòstic 
d’aquest tipus de restes són la decoloració, el 
grau de cremació, la morfologia de les fissures 
i de les fractures òssies i el pes i la mida dels 
fragments estudiats.

La neteja dels fragments s’ha fet al laboratori 
principalment en sec mitjançant l’ús de ras-
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Figura 22.  
Reconstrucció 
dels dos esquelets 
d’individu infantil  
de Mas Catxorro  
al laboratori (A); 
norma posterior  
i superior de crani, 
en què s’aprecia 
l’obliteració total  
de la sutura  
sagital (B); fusió  
dels arcs de les 
vèrtebres dorsals  
D4 i D5 (C)

palls i punxons. Quan ha calgut, s’ha utilitzat 
aigua i acetona per extreure part del sediment 
adherit. El material s’ha deixat assecar a tem-
peratura ambient, a l’ombra i sense contacte 
directe amb cap font de calor (fig. 23). 

Després de la classificació i l’estudi de les 
restes segons coloració, mida i identificació 
anatòmica, s’aporten els resultats següents:

1) Les restes òssies recuperades correspo-
nen a 1.711 fragments esquelètics humans in-
cinerats, amb un pes brut de 274 grams i net 

de 187 grams (una vegada realitzada la neteja 
i l’assecatge del material).

2) El conjunt d’elements és de dimensions 
petites (fragments de menys d’1 cm) i mitjanes 
(fragments d’entre 1 i 4 cm). 

3) La coloració que presenten els fragments 
no és homogènia, ja que s’observa coloració 
blanca, grisenca, blavosa i negra. Bona part 
dels elements presenten una coloració de la 
seva part externa blanca, mentre que l’interior 
del fragment és de coloració molt fosca.

Figura 23. Tasques de neteja i preparació del material procedent de les Esquarterades per al seu estudi  
al laboratori
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4) El teixit ossi es presenta deformat, con-
tret, amb nombroses esquerdes el·líptiques, 
transversals i fractures dentades, uns aspectes 
que suggereixen la incineració amb presència 
de teixit tous.

5) Hi ha una fragmentació del 100%. Pre-
domina la coloració blanquinosa, un aspecte 
coherent amb un procés de cremació-incine-
ració que hauria assolit aproximadament els 
800 °C de temperatura.

6) Ha estat possible la identificació en grups 
anatòmics de tots els fragments estudiats (taula 
1). La major part dels ossos identificats corres-
ponen a fragments diafisaris d’os llarg indeter-
minat (97,02%), fragments diafisaris de fèmur 
(1,05%) i elements cranials (1,23%), probable-
ment parietals. Un percentatge molt petit de ma-
terial correspon a fragments d’elements compa-
tibles amb fragments d’os esponjós indeterminat 
(0,29%) i a elements d’esquelet axial (0,29%).

Taula 1. Relació del nombre de fragments ossis  
de l’urna identificats per a cada part esquelètica

Elements estudiats Nombre de 
fragments

%

Fragments dentals 2  0,12 

Fragments de crani 21  1,23 

Fragments de teixit esponjós 5  0,29 

Fragments d’esquelet axial 5  0,29 

Fragments de fèmur 18  1,05 

Fragments de diàfisi d’os llarg indeterminat 1.660  97,02 

Total fragments 1.711  100,00

7) S’identifiquen dos fragments de restes 
dentals, corresponents a arrels de molar per-
manent indeterminat (0,12%).

8) Un dels fragments d’os esponjós presenta 
una lesió molt neta i fina, que suggereix un tall 
compatible amb un tractament postincineral.

Aquestes dades aportades indiquen que els 
elements esquelètics estudiats corresponen a 
un nombre mínim d’un únic individu –si ens 
atenem al pes total de les restes, no superior 
als 2.500 grams–, d’edat adulta –determina-
da pel gruix de la cortical dels fragments, la 
morfologia i les arrels dentals– i de sexe in-
determinat –no s’ha identificat cap element 
ossi compatible amb els coxals. En l’aspecte 

Figura 24. Material antropològic complet procedent 
de l’urna de les Esquarterades, una vegada 
efectuada la neteja. Els elements corresponen 
majoritàriament a fragments de petites dimensions

Figura 25. Els elements estudiats presenten 
majoritàriament una coloració blanquinosa (A)  
i grisenca blavosa (B). Hi ha elements que presenten 
una coloració negra a la part interna (C)

Figura 26. S’han identificat dos elements que 
corresponen a arrels dentals



378Busquest, F. [et al.] • Arqueologia i paleontologia a les Terres de l’Ebre

patològic, s’observen dos dels fragments de 
crani que presenten una porositat compatible 
amb alteracions d’etiologia metabolicocaren-
cial (Campillo, 1993).

L’estat de les restes indica una cremació-
incineració del cos, sotmès a una temperatura 
d’entre els 700 i els 900 °C (figures 24-25-26). 
El fet que el material es presenti en fragments 
de mida tan reduïda suggereix una eventual 
manipulació de les restes postincineració, ja 
que les restes cremades a altes temperatures no 
queden fragmentades en elements tan reduïts 
com el material de les Esquarterades. Aquesta 
hipòtesi és coherent amb l’observació d’una 
lesió incisiva pòstuma en un dels fragments 
(fig. 27).

La manipulació o el tractament postincine-
ral podria consistir a fragmentar volgudament 
el material ossi, tal i com es practica en l’actu-
alitat. Per altra banda, no es poden excloure 
agents o processos tafonòmics com a respon-
sables de la manca de material ossi i del seu 
deteriorament.

Tot i l’estat de les restes, l’estudi ha permès 
aproximar-se al perfil de l’individu, obser-
var-ne la patologia i aportar dades sobre la 
pràctica funerària desenvolupada.
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1 Introducció

Les dades que exposem en aquest article són 
fruit dels treballs preliminars associats a la rea-
lització de la memòria tècnica. En aquest sentit, 
hem de dir que caldrà una reflexió molt més 
acurada i profunda per comprendre l’evolució 
del jaciment. Igualment, hem d’assenyalar que 
la dinàmica constructiva mateixa del jaciment, 
així com l’evolució històrica d’aquest sector de 
l’Ager Tarraconensis, van comportar la destruc-
ció en menor o major grau d’estructures i ni-
vells, fet que en alguns casos ens impossibilita 
poder precisar datacions i ens dificulta una 
interpretació funcional correcta de les restes 
identificades. Pel que fa al grau de conservació, 
cal apuntar que les estructures millor conser-
vades han estat aquelles que presentaven una 
major solidesa estructural o bé que van ser en 

part edificades al subsòl (les estructures ter-
mals, les sitges i la cella vinaria). La resta de 
construccions es conservaven a nivell de fona-
mentació o bé es trobaven totalment arrasades 
en aquells punts on el nivell natural presentava 
una cota més alta.

El jaciment es troba a uns deu quilòmetres 
del centre urbà de Tarragona, dins els terrenys 
del Parc Químic de Bayer Material Science, S.L. 
a la Canonja, comarca del Tarragonès (fig. 1). La 
intervenció arqueològica, executada per l’em-
presa CODEX-Arqueologia i Patrimoni,1 fou 
motivada per la construcció d’una nova planta 
(propietat de Kemira Ibérica, S.A.) destinada 
a la fabricació de productes per al tractament 
d’aigües (residuals i potables) i per a la indústria 
paperera.

Els treballs arqueològics van posar al des-
cobert un assentament rural tipus vil·la litoral 

La vil·la romana dels Castellets  
(la Canonja, Tarragonès): un assentament romà 
de l’Ager Tarraconensis. Resultats preliminars  
de la intervenció arqueològica
Josep F. Roig Pérez,* Marc Gimeno Mariné** i Paula García-Medrano***

 * CODEX-ICAC).
 ** ADILO GmbH, Wissenschaftler Grabungsleitung).
 *** IPHES-CODEX.
1. La intervenció arqueològica es va dividir en cinc actuacions diferenciades però, alhora, consecutives: delimitació, 

rebaix mecànic amb seguiment, excavació en extensió, cobriment definitiu i desmuntatge d’aquelles estructures in-
compatibles amb el projecte constructiu. La direcció tècnica va anar a càrrec dels arqueòlegs Marc Gimeno Mariné, 
Josep Francesc Roig Pérez i Eduard Solà Agudo, que van comptar amb la col·laboració de Paula Garcia-Medrano.
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(amb una superfície d’uns 7.500 m2) amb unes 
característiques força coherents amb altres ja-
ciments documentats al territorium de Tarraco 
(López, 2006, p. 97-135; Keay, 2004, p. 97-109; 
Macias, 2005, p. 78-86), però amb una amplia 
ocupació, ja que es va poder identificar un vo-
lum de restes d’època romana amb una crono-
logia que va des del segle i dC fins a finals del 
segle vii dC (fig. 2).

El jaciment ja era conegut prèviament, tot i 
que amb el nom de Vil·la Bayer. Va ser a finals 
dels anys vuitanta del segle passat que el Grup 
de Recerques de Vila-seca va documentar, du-
rant els treballs de construcció d’un dels edi-
ficis de l’empresa Bayer, motllures de marbre i 
carreus. L’any 1990, amb motiu de la realització 
de l’Inventari del Patrimoni Arqueològic del 
Tarragonès, es van associar aquestes troballes 
amb el sondeig realitzat en els anys trenta per 
Mn. Serra i Vilaró, en el qual es van posar al 

descobert dos mosaics força malmesos per les 
tasques agrícoles (Serra Vilaró, 1950).

Els autors de l’Inventari, tot i saber que les 
restes identificades pel Grup de Recerques de 
Vila-seca es van localitzar durant la construc-
ció d’un dels edificis del complex de Bayer, van 
situar el jaciment a tocar de l’ermita de la Mare 
de Déu de la Pineda. L’any 1998, M. Adserias 
recuperà aquesta notícia i hi afegí informació 
oral proporcionada per C. Benet, membre de 
l’equip que va realitzar la fitxa. El punt marcat 
a la fitxa corresponia a una zona amb molta 
quantitat de ceràmica i restes de paviments en 
superfície (Adserias, 1998). El coneixement ac-
tual del lloc fa pensar que ens trobem davant 
de dos assentaments diferents. Per una ban-
da, una vil·la al voltant de l’ermita de la Mare 
de Déu de la Pineda, de la qual són testimo-
ni els materials arqueològics documentats en 
superfície l’any 1990 i probablement també el 

Figura 1. Situació de la vil·la dels Castellets (punt de color negre) dins els límits de l’Ager Tarraconensis  
(en línia discontínua). 1: Tarraco, 2: Barcino
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sondeig de Mn. Serra Vilaró. I per una altra 
banda, les proves arqueològiques citades pels 
membres del Grup de Recerques de Vilaseca 
dins els terrenys de l’empresa Bayer.

Així mateix, tampoc podem descartar que 
es puguin associar amb aquests dos punts (Vil-
la Bayer i Vil·la de l’ermita de la Mare de Déu 
de la Pineda) altres troballes referides per Mn. 
S. Babot al segle xix (Jordà, 1992) i que anys 
més tard, a les acaballes del mateix segle, reco-
llí A. M. Gibert (Gibert, 1900).

I, per últim, volem fer menció de la partida 
del Castellet, la qual, tot i tenir un nom molt 
sospitós, ha estat tradicionalment relacionada 
amb el mas de Pons, força allunyat. Una notícia 
de B. Hernández Sanahuja anota l’aparició de 
ceràmica romana en superfície i ens remet a la 
localització d’un enterrament malmès a causa 
de la construcció de la via fèrria que enllaça 
Tarragona i Reus en aquest punt (Adserias, 
1998, p. 74, núm. 65).

2 Periodització de l’assentament

2.1. Fase I: les primeres evidències

D’aquesta primera fase només destaquen un 
petit conjunt de fonamentacions bastides 
amb pedres calcàries locals lligades amb ar-
gila –parcialment localitzades a la zona cen-
tre i sud del jaciment– i un dipòsit en opus 
caementicium i amb revestiment hidràulic 
de 3 m2 de superfície i una profunditat mà-
xima d’uns 0,50 m. La seva situació aïllada, 
i a priori sense connexió arquitectònica, ens 
impossibilita especificar-ne una funcionali-
tat concreta. L’estratigrafia d’aquesta fase es 
troba en part remoguda i alterada pels pro-
cessos constructius de les fases posteriors, 
cosa que en dificulta la precisió cronològica. 
Malgrat tot, en aquells punts on hem pogut 
finalitzar l’excavació de la seqüència estra-
tigràfica, el material ceràmic recuperat ens 

Figura 2. Planta general del jaciment amb la totalitat de les restes documentades
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permet proposar per a aquest moment una 
cronologia del darrer terç del segle i dC.2 
L’amortització d’aquestes estructures s’ini-
cia a mitjan segle ii dC.

2.2. Fase II: la gran vil·la litoral

En aquesta fase, datada a finals del segle ii dC,3 
s’abandona la tècnica constructiva emprada an-
teriorment, a base de murs bastits amb pedres 

2. Del poc material ceràmic exhumat destaquem la forma Ostia III, 332 de cuina africana i les formes Drag. 15b, 
Drag. 18a, Drag. 29a i Drag. 33 b-c de TS Sud-gàl·lica.

3. El conjunt ceràmic que ens permet precisar aquest moment cronològic es compon de ceràmica de cuina africana, 
formes Ostia I, 261, Ostia III, 267a, Ostia III, 324, Ostia III, 332, Hayes 131, Lamb. 9a, Lamb. 10a i Lamb. 10b; TS 
Hispànica, formes Drag. 15/17, Drag. 18, Drag. 27, Drag. 33, Drag. 30, Drag. 37a i Drag. 37b, i TS Africana A, formes 
Lamb. 2a, Lamb. 8, Lamb. 20, Lamb. 23, Hayes 1c, Hayes 2 i Hayes 14b.

Figura 3. Planta general de la vil·la de finals segle ii dC
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calcàries locals lligades amb argila, i s’adopta de 
forma general l’ús de l’opus caementicium, els 
paviments de morter de calç i els revestiments 
parietals,4 un fet coincident amb altres vil·les 
documentades dins del territorium de Tarraco5 
(López, 2006, p.108-109; Macias, 2000, p. 81).

Arquitectònicament, s’observa un canvi radi-
cal en la fisonomia i la reorientació de l’assen-
tament. A partir del colgament de les estructu-
res precedents mitjançant diferents farciments 
constructius, s’assoleix una nova cota, que per-
metrà l’edificació d’una sèrie de conjunts arqui-
tectònics que podem associar clarament amb la 
pars urbana, la pars rustica i la pars frumentaria 

de la vil·la (fig. 3). De tots aquests, destaquem un 
edifici residencial amb balneum, hortus i atri, 
així com una magnífica cella uinaria. 

Per donar resposta a les necessitats d’il-
luminació, ventilació i distribució, la pars ur-
bana o residencial s’articula al voltant d’un 
pati (fig. 3-1) –probablement enjardinat– amb 
una font o lacus central (amb una superfície 
de 12 m2), al voltant de la qual es distribu-
eixen tota una sèrie d’estances (cubicula, oe-
cus...) de planta quadrangular. Al costat nord-
oest d’aquest pati destaquem les restes molt 
arrasades d’una habitació de 29 m2 i pavimen-
tada amb un mosaic (fig. 3-2). La part conservada 

Figura 4. Vista general i detall del mosaic documentat a la pars urbana de la uilla de finals segle ii dC

4. Gran part del programa pictòric d’aquesta fase ha estat recuperat a l’abocador de residus de la fase III.
5. Per citar-ne alguns exemples: la Burguera (Bosch et al. 2009, p. 155-163), Cal·lípolis (Díaz, Macias, 2000, p. 133-152 

i Macias, 2000, p. 207-222), la Llosa (Garcia et al., 2001 i 2013, p. 281-299; Ramon, 2008, p. 153-170), mas d’en Gras 
(Járrega, Sánchez, 2008), els Hospitals (Macias, Menchon, 2007), Centcelles (Remolà, 2000b, p. 171-189) o els Munts 
(Otiña, 2005; Tarrats et al., 1998, p. 197-225; 2000, p. 36-56; 2008, p. 213-228; i Tarrats, Remolà, 2000, p. 95-117).
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ens permet visualitzar que estava decorat amb 
una combinació de quatre línies paral·leles que 
en delimiten una altra en forma de trena. L’espai 
entre les dues línies més exteriors està decorat 
imitant un tauler d’escacs. A l’interior d’aquest 
marc lineal –en aquells punts conservats–, el 
mosaic estava decorat amb una combinació de 
tronc i fulles de palmera i crateres (fig. 4). Aquest 
darrer element ha estat interpretat com un símbol 
dionisíac associat al vi com a principi vivificador 
i d’alegria (Martínez, 2003, p. 463-464).

A l’extrem nord-oest de la vil·la es localitza 
un conjunt termal d’ús privat d’uns 145 m2, 
força emmascarat pels processos constructius 
de les fases posteriors (fig. 3-3 i 5). Tot i així, 
hem pogut identificar dos blocs juxtaposats: 
al nord, les estances calefactades i al sud, les 
piscines d’aigua freda. Del caldari hem pogut 
identificar dos àmbits calefactats, ambdós de 
petites dimensions, un de planta quadrangular 

(fig. 5-C) de 17 m2 i un altre de semicircular 
(fig. 5-AL) de 2,4 m2, a l’interior del qual en-
cara es conservaven restes de la suspensura. A 
continuació, en un punt central a tot el con-
junt, el tepidarium o sala de transició, de 24 
m2, que comunica amb el frigidari (fig. 5-T). 
D’aquest darrer s’han documentat com a mí-
nim dues piscines, una de les quals, de 14 m2, 
encara conservava restes del paviment original 
de mosaic de tessel·les de calcària local blan-
ca (fig. 5-m), mentre que l’altra s’havia dotat 
d’una escala o banc corregut per facilitar la 
immersió del banyista (fig. 5-F).

Tal i com s’observa, l’esquema de funciona-
ment de la planta és clarament lineal i els dife-
rents espais se succeeixen un a continuació de 
l’altre, per facilitar així el recorregut.

De forma paral·lela al mur occidental de tot 
el conjunt, trobem una canalització per on des-
guassarien les aigües.

Figura 5. Vista general de les termes edificades a finals del segle ii dC. Orientació nord-sud. P: propigneum,  
C: caldarium, AL: alveus, T: tepidarium, F: frigidarium, m: mosaic, d: dipòsit, p: praefurnium
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A l’extrem septentrional del caldari, obert a 
l’exterior de l’edifici, s’identificà el propnigeum, 
de planta rectangular (fig. 5-P) i d’uns 4,3 m2, 
amb el seu corresponent praefurnium (fig. 5-p). 
I a ponent d’aquest, les restes molt arrasades 
d’un gran dipòsit per a l’emmagatzematge d’ai-
gua, en opus caementium i amb una superfície 
de 18,5 m2 (fig. 5-d).

En aquesta fase s’han documentat altres ca-
nalitzacions, sobretot concentrades a la zona 
sud-est del jaciment, amb una orientació vers 
al sud o al sud-est.

El conjunt d’estances situades tant a l’oest 
com al sud-est del lacus/font documentat al 

centre de l’hortus són de difícil interpretació, 
ja sigui pel seu deficient estat de conservació o 
bé per la superposició d’estructures associades 
a les fases posteriors (fig. 3-4).

A l’extrem nord del jaciment s’identificaren 
una sèrie d’estructures destinades a concentrar 
bona part de l’activitat econòmica de la vil·la, 
les quals ens informen, alhora, sobre l’explo-
tació d’un fundus depenent. En aquest sentit, 
destaquem la zona de producció i de treball, ori-
entada a l’obtenció del most i a la fermentació 
del vi, tal i com ha demostrat la documentació 
de tota una sèrie d’àmbits de treball,6 on sobre-
surt la zona de premses de torsió (fig. 3-5) i, a 

Figura 6. Vista general de la cella uinaria associada a la pars frumentaria de la uilla de finals segle ii dC. 
Orientació nord-sud. La lletra A correspon als murs edificats en la darrera fase, a la segona meitat  
del segle vii dC

6. La totalitat dels diferents àmbits mesurava uns 150 m2.
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una cota inferior –per tal d’afavorir la circulació 
del líquid–, una magnífica zona d’emmagatze-
matge o cella vinaria d’uns 150 m2 excavada al 
nivell natural amb un total de cinquanta-vuit 
contenidors7 (fig. 3-6 i 6).

2.3. Fase III: destrucció 

A l’extrem nord del solar excavat, per fora 
del límit oriental de la cella uinaria de la 
fase anterior (fig. 2-1), i reblint restes d’un 
antic barranc o curs d’aigua, s’abocaren tres 
nivells de terra amb un volum de material 
arqueològic realment excepcional.8 De tot el 
conjunt, destaquem diferents plaques i mot-
llures de marbre, així com fragments de pin-
tura parietal provinents de la pars urbana de 
la vil·la de la fase anterior, que foren abocats 
cap al darrer terç del segle iii dC,9 posterior-
ment a un moment de destrucció causat molt 
probablement per la invasió franca (Macias 
et al., 2013, p. 193-214). Val a dir que l’exca-
vació no va permetre identificar cap element 
associat a la presència dels francs, però la 
simultaneïtat cronològica d’aquest moment 
amb altres de documentats tant a la capital 
(carrer Castaños, entorn Mercat Central)10 
com en altres vil·les del territorium de Tar-
raco (els Munts o la LLosa)11 permet pensar 
en aquest sentit.

2.4. Fase IV: el renaixement senyorial  
de la vil·la

Pel que fa a les dades associades a la continu-
ïtat de l’assentament a partir del segle iii dC, 
aquestes no ens permeten fer excessives precisi-
ons, tot i que no podem excloure una ocupació 
parcial en aquells àmbits menys malmesos ni 
una transformació funcional en altres sectors 
de la vil·la.

Sí que hem pogut documentar, entre finals del 
segle iv i principis del segle v dC,12 una nova fase 
constructiva un cop amortitzats i anul·lats espais 
anteriors, com són la cella uinaria i el balneum 
del segle ii dC. Una recuperació i un dinamisme 
coincidents també amb altres vil·les, com la Bur-
guera, Cal·lípolis, els Hospitals, Paret Delgada, 
Centcelles o els Munts (per a la Burguera, Bosch 
et al. 2009, p. 155-163; per a Cal·lípolis, Díaz, Ma-
cias, 2000, p. 133-152 i Macias, 2000, p. 207-222; 
per als Hospitals, Macias, Menchon, 2007; per a 
Paret Delgada, Navarro, 1999, p. 133-134; per a 
Centcelles, Remolà, 2000b, p. 171-189 i Remolà, 
Pérez, 2013, p. 161-186, i per als Munts, Garcia 
et al., 1999, p. 278-279; Otiña, 2005; Tarrats et al., 
1998, p. 197-225; 2000, p. 36-56; 2008, p. 213-228, 
i Tarrats, Remolà, 2000, p. 95-117).

Tal i com acabem d’apuntar, en aquesta fase 
hem pogut detectar que es produeix un abando-
nament i una reutilització d’algunes de les restes 
arquitectòniques i dels àmbits funcionals prece-

 7. Conjunts molt semblants han estat documents a la vil·la de la Burguera (Bosch et al., 2009, p. 155-163) i a la cella 
uinaria de Vallmora a Teià (Martin, 2012, p. 53-98; Martin et al., 2007, p. 195-212).

 8. S’identificaren un total de 17.598 fragments ceràmics.
 9. Aquesta cronologia ve donada per l’estudi ceramològic, en què s’identifiquen les formes Lamb. 40 bis, Hayes 42, 

Hayes 44, Hayes 45A, Hayes 48A i Hayes 50A de TS Africana C; les formes Hayes 32 i Hayes 33 de TS Africana A/D; 
les formes Drag. 37a i Ritt. 8 de TS Hispànica Tardana, i les formes Atl. CVIII, 1 i Atl. CVIII, 2 de cuina africana. 
I pel que fa a les àmfores, destaquem les de producció africana, formes Dressel 30, Keay 3A, Keay 3B i Keay 6, i les 
de producció lusitana, formes Keay 14 i Keay 16A.

10. Per al carrer Castaños, vegeu Macias, 2004, p. 73-74, 86-87 i per al Mercat Central, Teixell, 2012, p. 83-102.
11. Per a la vil·la de la Llosa, vegeu Garcia et al., 2013, p. 281-294 i per als Munts, Mateu, 1950, p.53-58 i Marot, Ramon, 

1999, p. 341.
12. El material ceràmic que ens permet precisar aquest moment està compost per les formes Lamb. 51, 51a, Hayes 50, 

Hayes 58b, Hayes 61 i Hayes 91 de TS Africana D; les formes Drag. 24/25 i Drag. 37b de TS Hispànica Tardana; 
les formes M/Ca/1.15 i M/Ca/2 de comuna africana; l’olla de cocció forma Oc/Gre/16.2, i la cassola alta forma Ca/
Gox/17. Dins el món de les àmfores, destaquem les de producció bètica Keay 13A i les de producció lusitana Keay 
16A, Keay 16B-C i Keay 23.
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dents. Per exemple, el balneum de la vil·la de fi-
nals del segle ii dC és amortitzat i pateix un canvi 
de funcionalitat, en aquest cas com a habitatge i 
amb una superfície de 46 m2. Els treballs arqueo-
lògics han permès visualitzar el tapiat de l’alveus, 
de planta semicircular, i del praefurnium, i també 
que el tepidarium i el caldarium són readaptats 
com a estances de caire residencial, tal i com han 
demostrat les restes de placat, identificat directa-
ment per sobre del paviment original d’aquests 
dos àmbits termals (fig. 2-2).

Al costat oest d’aquest nou espai residen-
cial es construeix ex novo un conjunt termal 
de 157 m2, en força bon estat de conservació 
(fig. 2-3 i 7). La planta repeteix l’esquema 
lineal del balneum del segle ii dC i els di-
ferents espais se succeeixen un a continua-
ció de l’altre per facilitar, així, el recorregut. 
Seguint una descripció en sentit nord-sud, la 
distribució dels banys és la següent. A l’ex-
trem septentrional s’identificà un propigneum 
de planta rectangular (fig. 7-P) i 17 m2, amb 
el seu corresponent praefurnium (fig. 7-p), re-
parat força cops, tal i com van demostrar les 
diferents capes d’argila recremada documen-
tades. Aquest forn va ser bastit amb maons lli-
gats amb argila a la zona dels murs, mentre que 
el paviment estava format per grans plaques 
ceràmiques lligades amb argila. Aquest prae-
furnium calefactava directament el caldarium, 
que se situava directament a continuació, del 
qual només s’ha pogut documentar l’hipocaust 
amb les diferents pilae associades a la suspen-
sura.13 Aquest caldari presentava una planta 
quadrangular (fig. 7-C), una superfície de 9,20 
m2 i un annex al costat oest, de 2,5 m2, a mode 
d’alveus14 (fig. 7-AL). A continuació, el tepida-
rium, amb una planta totalment quadrangular 
i una superfície de 7,10 m2 (fig. 7-T). Aquesta 
estança estava delimitada pel seu costat meri-
dional per un àmbit de 21,5 m2 i planta qua-
drangular definit per quatre murs, en el qual 

la intervenció arqueològica no va identificar 
cap tipus de paviment ni nivell de circulació 
associat, fet que no ens permet donar-li una 
funcionalitat específica. Tot i així, cal dir que 
aquesta sala separa de forma física els àmbits 
calefactats del frigidarium, situat a l’extrem 
meridional del conjunt (fig. 7-F). Al costat de 
ponent d’aquesta sala es documentaren les res-
tes d’un petit dipòsit quadrangular de 3,9 m2 
per a l’emmagatzematge d’aigua (fig. 7-d), el 
qual molt probablement caldria relacionar amb 
alguna de les piscina frigidaria. Tal i com ja 
hem dit, els banys freds es trobaven a l’extrem 
meridional d’aquest conjunt, una zona molt 
alterada pels processos agrícoles i urbanístics 
dels darrers anys, fet pel qual no en podem fer 
gaires precisions en els aspectes arquitectònic, 
de distribució i funcional.15 Sí que podem dir, 
però, que en aquest sector es localitzaren, com 
a mínim, tres de les canalitzacions de desguàs 
dels banys. A orient de les dues sales calefac-
tades, paral·lelament al seu mur de tancament, 
es documentà l’apodyterium (fig. 7-A), de plan-
ta rectangular allargada i amb una superfície 
d’uns 12,5 m2.

Quant a la tècnica constructiva emprada 
en tot el conjunt, a causa de la funcionalitat 
d’aquests àmbits, podem dir que tots els murs 
eren d’opus camenticium i estaven bastits se-
gons la tècnica de l’encofrat. Els paviments, els 
revestiments parietals i les juntes entre les dife-
rents estructures eren d’opus signinum.

A prop de l’extrem meridional del jaciment, 
al costat sud-est del lacus/font documentat al 
centre de l’hortus de la vil·la del segle ii dC, 
i per sobre d’unes estructures de difícil in-
terpretació associades també a aquesta vil·la 
de la segona centúria, es documentaren dues 
habitacions pavimentades en opus signinum, 
de planta rectangular i amb porta d’accés a 
ponent (fig. 2-4). Els murs d’ambdues estan-
ces es trobaven força arrasats, però, tot i així, 

13. En aquest espai es va documentar un nivell de terra amb cendres, carbons, maons caiguts de les pilae i un gran 
nombre de tubuli de paret.

14. Tot i que observant la planta semblen dues estances independents, constructivament parlant són clarament coetànies.
15. Tot i així, proposem una superfície per a aquest conjunt d’uns 22 m2.
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a l’àmbit més meridional, amb una superfície 
de 17,8 m2, es documentaren restes d’estucat 
de diferents colors a l’alçada del sòcol, que 
ens recorda la imitació pictòrica de les crustae 
realitzades amb materials lapidis. Per contra, 
l’habitació situada al nord de l’anterior, amb 
una superfície d’11,5 m2 i amb els murs un xic 
millor conservats en alçada, ha permès docu-
mentar restes de pintura que imita placats de 
marbre en forma de motius geomètrics.16 La 
decoració conservada permet identificar, sobre 
un fons vermell (imitació de placats de pedra 
tipus jaspi de la Cinta?), un medalló central de 
color negre. Cal destacar també, a banda i ban-

da d’aquest medalló, restes de quatre ocellets 
perfilats amb un traç molt fi de color negre.

A aquesta fase corresponen també un con-
junt de canalitzacions i de dipòsits documen-
tats a la zona centre i nord del jaciment. Com 
que ens trobem en una fase d’estudi molt em-
brionària, no en podem precisar la funciona-
litat ni la relació arquitectònica.

2.5. Fase V: regressió i transformació  
en assentament agrari

A partir d’aquesta fase, datada entre mitjan 
segle vi i mitjan segle vii dC,17 es denota una 

Figura 7. Vista general de les termes edificades a inicis del segle v dC. Orientació nord-sud. P: propigneum,  
A: apodyterium, C: caldarium, AL: alveus, T: tepidarium, F: frigidarium, d: dipòsit, p: praefurnium, i: inhumació

16. De forma regular s’observen línies fines de color blanc, que imitarien les línies de separació entre les diferents plaques 
que formarien la decoració parietal.

17. Aquesta cronologia ve donada per l’estudi ceramològic, en què s’identifiquen, entre la vaixella fina, les for-
mes Hayes 91a de TS Africana D i Rigoir 18c de Paleocristiana Grisa. Entre les comunes africanes, desta-
quem la forma M/Ca/12; entre les grolleres oxidades, destaquem la cassola alta, forma Ca/Gox/33.3, i les dòlies 
de petit format D/Gox/1, D/Gox/1.2 i D/Gox/2.2, i entre les grolleres reduïdes valorem les olles de cocció Oc/
Gre/14, Oc/Gre/16.2, Oc/Gre/17.5, Oc/Gre/29 i Oc/Gre/30. I, en darrer lloc, dins del món de les àmfores, des-
taquem les formes Keay 61A i 62A de producció africana i la forma tipus tardà B, de possible producció local.
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regressió important en l’activitat construc-
tiva.

A més, la tècnica constructiva emprada a 
partir d’aquest moment es caracteritza per 
l’ús de pedres –sovint espoliades de fases an-
teriors– lligades amb argila o morter de calç 
pobre i paviments de terra batuda. També es 
generalitza la construcció d’estructures d’em-
magatzematge tipus sitja, uns elements que ens 
indiquen que ens trobem davant d’un assenta-
ment rural on la producció cerealista tenia un 
paper destacat.

Les evidències estructurals d’aquest mo-
ment es localitzen en dos punts concrets. El 
primer es compon de quatre estances (l’única 
delimitada pels seus quatre costats mesurava 
4,3 m2), que es construeixen un cop s’amor-
titzen, a finals del segle vi dC (fig. 2-5), vint-i-
sis sitges, que es documenten al costat sud-est 
del jaciment.18 El segon conjunt es va definir 
al costat est del primer i està format per dos 
àmbits de planta rectangular (fig. 2-6). L’àmbit 
més oriental tenia una superfície d’aproxima-
dament 11,5 m2. El segon, al nord de l’anterior, 
presentava un mur de separació, que dividia 
l’estança en dues parts iguals de planta qua-
drangular i d’uns 5,8 m2 de superfície cadascu-
na. La intervenció arqueològica va identificar 
al costat de ponent del mur de compartimen-
tació un gran morter de pedra de tipus llisós 
per moldre el gra.

A aquesta fase corresponen també un con-
junt de sis de sitges que s’excavaren, sense res-
pectar estructures ni estratigrafies precedents, 
entre l’habitació amb paviment de mosaic i el 
lacus/font de la vil·la del segle ii dC (fig. 2-7). A 
l’interior d’una d’aquestes, i formant part d’un 
dels nivells de rebliment, s’exhumaren les res-
tes de tres individus sense connexió anatòmica. 

El rebliment d’aquestes sitges es data a finals 
del segle vi dC.

2.6. Fase VI: les estructures  
del segle vii dC

Aquesta fase és la més moderna dins el perío-
de romà i s’ha datat perfectament dins la segona 
meitat del segle vii dC.19 Les estructures identi-
ficades en aquesta fase es localitzen sobre la cella 
uinaria del segle ii dC i es caracteritzen, en l’edifi-
cació dels murs, per l’ús de la pedra calcària local 
sense treballar lligada amb argila (fig. 6-A).

El conjunt identificat es compon, a l’extrem 
septentrional, per tres estances (fig. 2-8), dues 
de les quals són rectangulars i presenten pa-
viment en opus signinum. La situada a ponent 
feia 12,2 m2, mentre que l’oriental tenia 17,5 m2. 
La resta d’àmbits es van visualitzar a la zona 
centre i a la part sud de l’antiga cella uinaria i 
es componen d’un petit corredor flanquejat per 
les restes de dues estructures quadrangulars de 
petites dimensions i de difícil adscripció fun-
cional, així com de part d’una llar de foc de 
planta quadrangular. També es documentaren 
restes d’altres estructures més al sud de les an-
teriors, amb un estat de conservació greu que 
no ens permet especificar-ne una funcionalitat 
concreta, tot i que no descartem un ús agrícola.

Fora de l’espai ocupat per la cella uinaria, 
a l’extrem est del jaciment, s’identificà una 
estança quadrangular de 37,20 m2 que deli-
mitava un forn de canal de 3,80 metres de 
llarg per 1-1,10 metres d’amplada (fig. 2-9 i 8). 
Durant el procés d’excavació en aquest sector 
del jaciment no es visualitzaren rebutjos de 
cocció associats al forn, fet que no ens permet 
proposar-ne una adscripció funcional que no 
vagi més enllà de les meres suposicions.

18. Aquestes estructures no es van poder definir en tota la seva extensió i només en vam poder delimitar una superfície 
d’uns 95 m2. El projecte constructiu definia en aquest espai un vial per facilitar el pas de camions. El fet que aquest 
vial anés a una cota força superior en relació amb les estructures romanes va fer que no es pogués excavar.

19. El material ceràmic que ens permet precisar aquest moment està compost per les formes Oc/Gre/1, Oc/Gre/1.16, Oc/
Gre/3, Oc/Gre/5, Oc/Gre/7.6, Oc/Gre/16.2, Oc/Gre/20 i Oc/Gre/47 de grollera reduïda; per les formes Oc/Gox/1.3, 
Oc/Gox/1.7, Oc/Gox/20, Oc/Gox/33, Oc/Gox/35 i Oc/Gox/47 de grollera oxidada; per les olles de tradició visigoda 
amb les formes Oc/Gre/48.2 i Oc/Gre/55, i per les formes Cb/Or/6, Cb/Or/7, Oc/Or/64 de producció oriental. Dins 
el món de les àmfores, només podem destacar les de producció africana amb les formes Keay 62A i Keay 62Q.
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2.7. La zona funerària

A l’extrem nord-est del jaciment es va localit-
zar una zona funerària integrada per un con-
junt de vuit enterraments amb una cronologia 
indeterminada (fig. 2-10), però posterior a la 
fase III, és a dir, que la seva deposició es va pro-
duir després de finals del segle iii dC. Tres dels 
enterraments, un dels quals amb dos infants, 
tenien una coberta de llosa i fossa simple. Qua-
tre enterraments més, un dels quals amb dos 
individus, tenien coberta i contenidor de lloses.

Però no és l’única zona on s’identificaren res-
tes humanes, ja que al costat occidental de les 
termes construïdes al segle v dC (fig. 7-i) s’ex-
humà una inhumació força alterada, fet que ens 

impossibilita proposar-ne una cronologia con-
creta. I, en darrer lloc, cal enumerar també les 
restes d’almenys tres individus sense connexió 
anatòmica, que foren llençats a l’interior d’una 
de les sitges reblertes a finals del segle vi dC.

2.8. Fase VII: les estructures medievals  
i contemporànies

No de menys valor és la documentació a la 
zona central de l’extrem meridional del jaci-
ment, d’un àmbit de planta quadrangular de 
2,20 m2, que s’ha datat ceramològicament i 
numismàticament20 entre finals del segle xiii i 
mitjan segle xiv (fig. 2-11).

Figura 8. Vista zenital del forn de canal datat a mitjan segle vii dC

20. Dins d’un dels farciments constructius associats a la seva edificació s’exhumà un òbol de Pere I (1196-1213 dC). 
Estudi numismàtic a càrrec de l’arqueòloga Immaculada Teixell Navarro, a qui agraïm el seu estudi.
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La resta d’estructures identificades (murs de 
parcel·lació, dipòsit amb cubeta deposicional, 
canalització i mina d’aigua),21 amb l’excepció 
d’altres d’aïllades i de molt difícil adscripció 
funcional i cronològica, cal associar-les a la 
masia de pagès que va estar en ús fins a prin-
cipis del segle xxi. Aquesta masia es va edifi-
car en part sobre murs associats a les estances 
residencials del segle v dC, les quals, alhora, 
amortitzaven part del frigidarium de la vil·la 
de finals segle ii dC (fig. 2-12).

3 Conclusions

Tal i com ja hem apuntat en la introducció, en 
aquest treball presentem una sèrie de dades 
que són fruit dels treballs preliminars associ-
ats a la realització de la memòria tècnica. Ens 
cal una reflexió molt més acurada i profunda 
(estudi de la tècnica constructiva, analítiques, 
arqueometria del material ceràmic, estudis 
antropològics i de fauna, relacions comercials, 
capacitat productiva, etc.) per comprendre 
l’evolució del jaciment i poder, així, contrastar 
els resultats obtinguts amb els dels altres jaci-
ments de l’ager de Tarraco.

Tot i així, amb les dades actuals podem 
confirmar que a la vil·la dels Castellets es van 
documentar una sèrie d’evidències arqueolò-
giques que ens permeten conèixer l’evolució 
urbanística i arquitectònica d’una uilla litoral 
de l’ager Tarraconensis des del segle i dC fins a 
finals del segle vii dC.

La fundació de la uilla caldria situar-la, 
tot i no documentar proves directes, a partir 
d’època augustal, coincidint amb el gran mo-
ment de consolidació territorial, econòmica, 
jurídica i monumental de què va ser objecte la 
capital de la Hispania Tarraconensis. Tot i així, 
no serà fins a finals del segle ii dC que aquesta 
uilla litoral es dotarà de tots aquells elements 
arquitectònics i residencials que la definiran 
com a tal.

Serà en aquest moment que es crearà una 
zona residencial amb un pati de distribució 
(per facilitar l’organització, la il·luminació i la 
ventilació), sobre el qual pivotaran els diferents 
àmbits documentats: estances luxoses amb 
paviment de mosaic, cubiculae i un balneum 
d’ús privat amb el praefurnium a l’exterior de 
l’edifici.

Una altra àrea que es construeix en aquest 
moment correspon a una zona de producció 
vinícola, que es caracteritzava per contenir tots 
aquells espais que la defineixen com a tal: àm-
bits de treball, zona de premses (a partir de la 
documentació dels encaixos dels contraforts de 
premses de torsió) i una magnífica zona d’em-
magatzematge o cella uinaria ocupada per una 
sèrie de dolia defossa.

L’esplendor d’aquest assentament s’acaba 
bruscament cap al 260-270 dC, vinculat pro-
bablement al període de les ràtzies franques. 
Un magnífic abocador de residus és testimoni 
silenciós d’aquest moment.

Arran d’aquest moment, la uilla cau en un 
procés d’abandó que perdurà fins ben entrat 
el segle v dC, moment en què serà objecte de 
reformes estructurals i reutilitzacions de mate-
rials i àmbits arquitectònics, que donaran com 
a resultat un nova uilla residencial amb un 
pati central o hortus i tres possibles braços de 
distribució que separen espais funcionals. De 
tots aquests, destaca la construcció d’un nou 
balneum, així com d’altres àmbits de represen-
tació pavimentats en opus signinum i amb les 
partes decorades amb pintures. A aquest mo-
ment correspon també una àrea de producció 
amb canalitzacions i dipòsits amb revestiment 
d’opus signinum, que ens informen sobre l’ex-
plotació d’un fundus depenent.

Les reutilitzacions de materials i d’àmbits 
arquitectònics que hem apuntat més amunt 
seran una constant en fases cronològiques 
posteriors, però també se’n crearan de nous, 
tal i com demostra la documentació de dife-
rents estructures murals, d’una llar de foc i 

21. Les seves mesures eren d’1,13 m de llarg per 0,60 m d’ample i tenia una profunditat mínima de 7 m.
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de la construcció d’un forn de canal amb una 
cronologia de la segona meitat del segle vii 
dC. D’aquest moment destaquem també el fet 
que es generalitza la construcció d’estructures 
d’emmagatzematge de tipus sitja. Tots aquests 
elements ens indiquen que ens trobem davant 
d’un assentament rural, on la producció cere-
alista tenia un paper important.

Tal com veiem, ens trobem davant d’un as-
sentament amb estructures de producció i re-
sidencials que ens confirmen aquest jaciment 
com un clar exemple d’ocupació de caire rural 
i explotació territorial de l’antic Ager Tarraco-
nensis fins a finals del període visigòtic.
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  Introducció

El mercat de Sant Antoni de la ciutat de Bar-
celona es localitza en una zona de l’Eixample 
limítrofa amb Ciutat Vella, i concretament 
ocupa tota una illa delimitada pels carrers de 
Manso, Comte d’Urgell, Comte de Borrell i Ta-
marit. Aquest solar ha estat objecte de diver-
ses campanyes d’intervencions arqueològiques 
d’ençà que, entre els mesos de març i maig del 
2007, es van fer les primeres rases de sondeig. 
Els treballs arqueològics han estat encarregats 
des del principi a l’empresa CODEX Arqueolo-
gia i Patrimoni, sota la direcció tècnica de l’ar-
queòleg Emiliano Hinojo, i s’emmarquen dins 
del Projecte d’Execució de Remodelació del 
mercat de Sant Antoni, finançat per l’Institut 
Municipal de Mercats de Barcelona i elaborat 
pels arquitectes Pere Joan Ravetllat i Carme Ri-
bas. El projecte preveu la construcció de quatre 
plantes subterrànies, que seran ocupades per 

una zona comercial, una àrea de càrrega i des-
càrrega, magatzems i un aparcament.

El resultat d’aquestes intervencions ha estat la 
localització de nombroses restes arqueològiques, 
que permeten completar el coneixement sobre 
una part de l’espai més immediat que es tro-
ba extramurs de la ciutat i, en especial, sobre la 
seva xarxa viària i sobre els sistemes defensius. 
Cal destacar que, fruit del treball conjunt entre 
l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 
l’Institut de Cultura de Barcelona, el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
i els tècnics redactors del projecte de reforma del 
mercat de Sant Antoni, el projecte inicial s’ha 
anat modificant en paral·lel als resultats obtin-
guts de la intervenció arqueològica. D’aquesta 
manera, s’ha conservat una part de les estruc-
tures que s’anaven documentant i aquestes s’han 
integrat dins el que serà el nou mercat de San 
Antoni, per tal que els ciutadans puguin visitar 
i entendre una part de la història de Barcelona.

Intervencions arqueològiques al mercat  
de Sant Antoni: noves dades sobre la xarxa  
viària, l’ocupació i l’estructuració del pla  
de Barcelona des d’època romana i de la 
fortificació abaluardada del segle xvii
Emiliano Hinojo García* i Carme Ribas Seix**

  * Codex. Arqueologia i Patrimoni.
** Ribas & Ravetllat.
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  Interpretació preliminar de les 
restes arqueològiques

Època romana

Ramal costaner de la Via Augusta

A finals del segle i aC, al voltant de l’any 13 
aC, l’emperador August funda la colònia Iulia 
Augusta Faventia Paterna Barcino. Aquesta 
i altres fundacions del mateix període, com 
Caesaraugusta (Saragossa), s’integraven en 
un programa de reorganització del territori 
d’Hispania que incloïa la reestructuració i la 
reforma de les vies de comunicació terrestres 
(RODÀ, 2001: 22). És en aquest context que el 
tram interior de la Via Augusta, que transcor-
ria per la depressió prelitoral del nord-est pe-
ninsular, es va bifurcar a l’alçada de la mansio 
de Seterrae (a prop de les actuals poblacions 
de Breda i Hostalric). Quan arribava a la vall 
del riu Tordera, aquest ramal es dirigia cap a 
la costa i unia les ciutats republicanes d’Iluro 
(Mataró) i Baetulo (Badalona) amb la nova co-
lònia de Bàrcino. A continuació, la calçada, un 
cop travessava el Pla de Barcelona, remuntava 
la vall del riu Llobregat pel seu vessant dret fins 
a la mansio Ad Fines (Martorell), on enllaçava 
un altre cop amb la via principal (Travesset, 
1995: 128-130).

A l’interior del mercat es va localitzar un 
tram d’aquest ramal, que menava de la porta 
sud-oest del Cardo Maximus de la ciutat i que 
es correspondria amb el documentat en dife-
rents seccions a les intervencions arqueològi-
ques del carrer de l’Hospital, (Medina, 2012) 
(Beltran, 1994) i de la plaça de la Gardunya 
(Velasco, 2012).

La calçada, que se situava al pati del mercat 
del carrer Comte de Borrell, presentava una 
orientació en sentit nord-est - sud-oest i tenia 
una longitud documentada d’uns cinquanta 
metres i una amplada d’uns set metres. Con-
vé destacar que mostrava una continuïtat fora 
dels límits del mercat en direcció sud-oest i que 
cap al nord-est es trobava afectada per la cons-
trucció del fossat del baluard de Sant Antoni.

La informació obtinguda de l’excavació ar-
queològica d’aquesta estructura va permetre 

establir les seves característiques construc-
tives principals, amb la documentació dels 
estrats de cimentació respectius, les prepara-
cions, els paviments i les diverses reparacions. 
D’entrada, la via es trobava flanquejada per 
uns murs de pedra (limites) d’un mig metre 
d’amplada i una alçada màxima conservada 
d’uns 0,60 m. A l’espai que hi havia entremig 
d’aquests limites es va documentar un rebaix 
o una trinxera longitudinal de secció cònca-
va ( fossa), que corresponia al buidatge que 
s’hi va fer per tal d’eliminar els materials no 
aptes per a la cimentació de la via, especial-
ment el substrat vegetal o les parts més to-
ves que havien estat en contacte directe amb 
l’aigua. Al costat del límit sud també es va 
localitzar un canal o una cuneta per recollir 
l’aigua de la pluja, tot i que amb les contínu-
es reparacions dels paviments aquesta es va 
anar perdent.

La composició dels diferents nivells que for-
maven la calçada es va realitzar amb materials 
ben diferenciats, que procedien segurament 
de zones properes, en particular de la pedrera 
de Montjuïc. La capa inicial, amb una potèn-
cia màxima d’uns 0,40 m i assentada sobre les 
argiles naturals fortament piconades, estava 
composta per blocs de pedra de formes irre-
gulars i de mida mitjana o gran coberts per 
un nivell de terra molt compactat (statument). 
Els materials ceràmics recuperats en aquesta 
capa van ser escassos, però confirmarien que 
aquest tram de via es va construir en època 
fundacional de la ciutat romana.

Damunt d’aquesta cimentació es va dipo-
sitar la capa d’afermat del paviment o rudus, 
d’entre 0,10 i 0,20 m de gruix, formada per 
còdols irregulars de mida mitjana lligats amb 
una mena d’argamassa o morter. En aquesta es 
conservaven les empremtes o les roderes dels 
carros emprats per a l’estesa dels materials de 
les capes superiors (fig. 1). A continuació es va 
documentar el nivell de rodament o summum 
dorsum de la via, que es va elaborar a partir 
de sorres i graves compactades o piconades. 
La superfície d’aquest paviment, que corres-
pondria al tipus de via anomenada via glarea 
strata, permetia o facilitava l’aferrament de les 
rodes dels carros i la trepitjada dels animals.
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El manteniment inevitable de la capa de 
rodament va provocar reparacions constants 
i successives pavimentacions, que anaren fent 
recréixer el nivell de circulació. Es tracta de re-
formes executades per diverses raons, comen-
çant pel desgast mateix motivat pel seu ús, per 
episodis d’inundacions o deposicions al·luvials 
o per l’ocupació progressiva de l’espai adjacent 
com a necròpoli.

Eix de centuriació

El camí travessava un curs d’aigua canalitzat, 
que s’ha interpretat com les possibles restes 
d’un dels eixos de la centuriació de Bàrcino. 
L’ager de la colònia s’organitzava mitjançant el 
sistema de la centuriatio o limitatio, que consis-
teix en un model ideal format per quadrícules 
d’un mòdul bàsic de 15 per 20 actus. L’objectiu 
principal d’aquesta retícula era la d’ordenar i 

estructurar el territori i, d’aquesta forma, fa-
cilitar-ne l’aprofitament (Palet, 2009: 112). 
Aquesta s’articulava amb la xarxa viària i en 
alguns casos les vies realitzaven la funció de 
límits o formaven la diagonal de diverses cen-
túries. La seva orientació també s’adequava a 
l’orografia natural del terreny per tal de per-
metre la circulació i el drenatge de les aigües 
(Palet, 2009: 113). De fet, és segur que alguns 
dels límits de la retícula es van adaptar als con-
dicionants del relleu, com és el cas de l’estruc-
tura documentada al mercat que s’interpreta 
com una riera canalitzada que fou inscrita en 
el conjunt de la trama de la centuriació. Cal dir 
que aquest tipus de descoberta és excepcional, 
ja que les quadrícules eren una ordenació sim-
bòlica i, per tant, no sempre quedaven reflecti-
des físicament sobre el terreny (fig. 2).

L’estructura presentava una alineació gaire-
bé perfecte, en sentit nord-oest - sud-est, amb 

Figura 1. Tram de via romana localitzat a l’interior del mercat
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una amplada interior d’uns quatre metres i 
una longitud documentada d’uns seixanta-cinc 
metres. Es trobava delimitada mitjançant uns 
murs o límits perimetrals (de 0,50 m d’ampla-
da per 0,60 m d’alçada màxima conservada) 
obrats amb blocs de pedra poc escairats i lligats 
amb terra. El fons o llit mostrava una superfí-
cie força erosionada per l’acció de l’aigua i es 
trobava reblert principalment per sediments 
de deposició formats per llims, sorres i graves. 
La presència d’algunes capes fortament pico-
nades i relativament horitzontals indicarien 
que possiblement, en els moments en què no 
hi circulava l’aigua, també es va condicionar 
com a zona de pas o camí. Els fragments cerà-
mics recuperats en aquests rebliments o nivells 
indiquen, com en el cas de la via, una cronolo-
gia inicial de finals del segle i aC i una entrada 
en desús i abandonament de l’estructura cap a 
inicis del segle ii dC.

Necròpoli

La documentació d’estructures funeràries a 
ambdós costats del camí, fet habitual al llarg 

de l’alt imperi, demostra el caràcter sepulcral 
d’aquesta via. La necròpoli, localitzada al tram 
de camí situat al sud-oest de l’eix de centuria-
ció, sembla estar en funcionament entre mitjan 
segle i dC i inicis del segle ii dC, moment en 
què l’ús funerari de la zona s’interromp.

L’espai s’organitzava a partir d’una sèrie de 
recintes funeraris, que s’adossaven al parament 
exterior dels murs longitudinals o limites de 
la via. Aquestes edificacions mostraven unes 
mesures o superfícies més o menys estàndard, 
com a mínim al costat sud de la via, on es 
van localitzar sis recintes de planta quadrada 
(d’aproximadament tres metres de costat). Pel 
que fa al sector nord, es constata una estructu-
ració més complexa, a causa de la superposició 
de recintes o tancats, amb mesures i disposi-
cions més variables (fig. 3). Eren espais a cel 
obert, als quals s’accedia mitjançant portes o 
obertures o saltant els murs de tancament pe-
rimetrals (Vaquerizo, 2010: 108), per bé que 
en el cas dels recintes excavats al mercat no es 
va documentar cap accés, ja que majoritària-
ment només se’n conservaven els fonaments o 
les trinxeres d’espoli. No obstant això, al sector 

Figura 2. Estructura interpretada com a possible eix de la centuriació
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sud de la necròpoli es conservava un petit tram 
de l’alçat original d’un mur amb un parament 
opus vittatum, que permet constatar la monu-
mentalitat d’aquestes estructures funeràries.

Al mercat es dóna una simultaneïtat dels ri-
tuals d’incineració i inhumació,1 fet que tam-
bé es documenta en altres espais sepulcrals 
d’aquest mateix període, com per exemple en 
el cas de Bàrcino a la plaça de la Vil·la de Ma-
drid (Beltran, 2007) i a les Drassanes Reials 
(Nadal, 2015). Pel que fa a les inhumacions, 
se’n van exhumar un total de tretze, de les 
quals tres pertanyen a individus adults i deu 
a perinatals o infantils. Respecte a les del pri-
mer grup poblacional, totes es localitzaven al 
costat nord de la via i corresponien a indivi-
dus femenins dipositats en fosses simples sense 
cap tipus de coberta. Dues es van enterrar en 
posició de decúbit supí, però cadascuna amb 

una orientació diferent: sud-nord i oest-est. 
Aquestes es trobaven molt malmeses a causa 
de diferents agents tafonòmics d’origen natural 
(principalment de tipus al·luvial). En canvi, la 
tercera, en un estat de conservació excel·lent, es 
trobava orientada en sentit sud-oest - nord-est 
i en posició de decúbit pron.

En relació amb els enterraments perinatals o 
infantils, aquests majoritàriament s’agrupaven 
al voltant d’un dels recintes funeraris situat al 
sector sud de la via. En els casos en què es va 
poder establir la posició dels cadàvers, gairebé 
tots eren en decúbit supí (menys en un cas, que 
era en decúbit pron) i seguien unes orientaci-
ons força variables (nord-sud, sud-est - nord-
oest, nord-oest - sud-est i oest-est). Respecte a 
la tipologia de les tombes, la més comuna era la 
fossa simple (quatre casos), seguida dels enter-
raments en recipients amfòrics (tres individus) 

Figura 3. Recintes i tancats funeraris situats al costat nord de la via
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1. L’estudi preliminar dels conjunts osteològics ha estat realitzat per l’antropòloga Paz Balaguer.

https://www.google.es/search?q=simultane%C3%AFtat&spell=1&sa=X&ved=0CBkQBSgAahUKEwiL8r_F24nGAhVBDxQKHXG5AO4&biw=1680&bih=890
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i en fosses simples amb una coberta de tègu-
la (dos). Cal destacar que l’única inhumació 
d’aquest grup poblacional localitzada al sector 
nord de la via corresponia a una sepultura en 
cista.

Respecte a les cremacions, es van documen-
tar cinc ustrina, un dels quals se situava al sec-
tor nord de la via i quatre al sector sud. Un cop 
finalitzades les cremacions en aquestes fosses, 
en dos casos es detecta que les restes calcinades 
del difunt es van recollir i dipositar a l’interior 
de petites fosses circulars excavades al terra, 
ambdues localitzades a l’exterior dels recintes 
funeraris del sector sud de la via. Aquestes 
restes, juntament amb l’aixovar, es van cobrir 
amb terra i segurament es van senyalitzar amb 
algun element que no ens ha arribat. Un altre 
tipus de contenidor o monument que es va do-
cumentar, on també es van dipositar les restes 
del difunt i del seu aixovar, era una cupa del 
tipus structilis, que es localitzava a l’interior 
d’un recinte funerari del sector sud. Es tractava 
d’una estructura de maçoneria de planta rec-
tangular (180 x 105 x 45 cm) amb una coberta 
semicilíndrica, que es trobava escapçada.

D’altra banda, i també dins del ritual de la 
cremació, es constaten quatre casos (dos al sec-
tor nord i dos al sud) que podrien correspondre 
a enterraments de caràcter primari (bustum). 
El tipus d’estructura o sepultura era formal-
ment igual o similar a l’ustrinum, és a dir, una 
fossa simple excavada al terra i de planta més 
o menys rectangular amb unes mesures va-
riables. La diferència respecte a l’ustrinum és 
que, un cop finalitzada la cremació, les restes 
cremades no es van recollir, sinó que es van 
cobrir directament amb terra i segurament es 
van senyalitzar externament d’alguna forma. 
Per citar un exemple d’aquesta pràctica funerà-
ria, a l’interior d’un dels recintes del costat sud 
de la via trobem les restes d’un enterrament 
primari d’un individu d’edat indeterminada. 
La sepultura, amb una orientació en sentit sud-
oest - nord-est, consistia en una fossa de forma 
rectangular (3,10 x 2,60 x 0,50 m) excavada en 
un sediment de formació al·luvial i amb les 
parets i el fons alterats per l’acció del foc. El 
rebliment principal d’aquesta tenia un gruix 
d’uns trenta centímetres i es componia en bona 

part de cendres, restes in situ dels troncs de 
fusta carbonitzada de la pira, ossos humans 
calcinats, fragments d’ossos tallats i de ferros 
d’un llit funerari, diversos objectes pertanyents 
a l’aixovar i elements d’ornamentació del di-
funt. A partir de la disposició de les restes cre-
mades, creiem que no va haver-hi una acció de 
recollir-les, sinó que tot sembla indicar que, 
una vegada extint el foc, aquestes es van cobrir 
directament amb terra (fig. 4).

Els enterraments dipositats tant a l’interior 
com a l’exterior d’aquests recintes segurament 
es van senyalitzar externament mitjançant tú-
muls de pedres, fragments d’àmfores, elements 
escultòrics o plaques epigràfiques. D’aquestes 
últimes, només es van recuperar uns quants 
fragments de marbre, alguns amb epigrafia, 
que podrien formar part dels epitafis. També, 
en aquest sentit, es va recuperar el cap secci-
onat d’una estàtua de marbre blanc, d’època 
Juli-Clàudia, que representava el retrat fune-
rari d’un noi adolescent.

Quant als aixovars i els elements ornamen-
tals dipositats en aquests enterraments, la seva 
composició era diversa i l’estat de conservació 
molt diferent, segons si el mort va ser cremat 
o no. Es tracta de conjunts molt senzills, en 
els quals destaca la presència de monedes, que 
apareixen tant en inhumacions com en crema-
cions; llànties, relacionades majoritàriament 
amb els enterraments perinatals i infantils; 
recipients ceràmics com ara vasets, plats, frag-
ments d’àmfora, un biberó o guttus..., alguns 
dels quals s’han de vincular amb elements de 
l’aixovar i altres amb el banquet funerari i les 
libacions celebrats en honor del difunt; un un-
güentari de ceràmica, així com gran quantitat 
de vidre (molts d’aquests elements alterats per 
l’acció del foc); una figura de terracota que re-
presenta el bust d’una figura femenina, o un 
petit amulet de faiança amb la representació 
del déu Bes.

Una de les troballes més singulars que es 
van produir en el transcurs de les excavacions 
ha estat la identificació de nombrosos frag-
ments d’os tallat i de tiges de ferro correspo-
nents a llits funeraris (lectus funebris). En el 
món funerari romà, aquests llits es feien servir 
per a la vetlla del difunt i per traslladar-lo cap a 
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la zona de necròpoli on havia de ser enterrat, i 
en el ritual d’incineració podien ser cremats a 
la pira funerària juntament amb el mort. L’ori-
gen i la influència d’aquest mobiliari de luxe es 
troba a la tradició grega dels klinai fets d’ivo-
ri, encara que els seus orígens remots són més 
antics. A Roma, les imitacions realitzades amb 
os d’aquests llits s’introdueixen en l’àmbit fu-
nerari a partir del ii aC. El principal centre de 
producció i consum se situava a la zona central 
d’Itàlia, des d’on es van difondre cap al nord de 
la península i a la resta d’Europa, fins a la seva 
progressiva desaparició al segle ii dC.

Al mercat de Sant Antoni es van recuperar 
les restes cremades i molt fragmentades del re-

vestiment ossi d’un mínim de vuit llits,2 amb 
una cronologia que es pot situar al llarg de la 
segona meitat del segle i dC. En cinc d’aquests, 
algunes de les peces d’os que formaven part 
dels elements verticals o peus mostren una de-
coració de tipus orientalitzant o d’inspiració 
hel·lenística, mentre que en els altres tres les 
peces són llises i sense cap tipus d’aparell figu-
ratiu. Aquestes últimes serien molt semblants o 
iguals a les documentades en la intervenció de 
la necròpoli de les Drassanes Reials (Nadal; 
Pellejero, 2015).

Pel que fa als elements del primer grup, 
aquests mostren diferents tipus de decoracions 
(vegetals, en bandes, retícules...), però sobretot 

Figura 4. Estructura funerària o bustum ubicat al sector sud de la necròpoli
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2. Els treballs de conservació i l’estudi preliminar d’aquest material ha estat realitzat per la restauradora Isabel Pellejero 
(Museu Marítim).
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destaquen els conjunts escultòrics en alt relleu 
relacionats amb el culte mistèric al déu Bacus, o 
Dionís en època grega, que en el món funerari 
romà tenia una àmplia acceptació, ja que sim-
bolitzava el cicle de la mort i la resurrecció. S’hi 
identifiquen personatges i atributs del seguici 
bàquic, com per exemple figures de mènades 
dansaires, silens, sàtirs, indumentària de nebris 
de lleopard, instruments musicals (cròtals, doble 
aulos, tambor...) o l’atribut de la vara de tirs.

Per últim, quant a l’amortització i l’aban-
donament de les estructures d’època roma-
na, la hipòtesi amb la qual es treballa és que a 
partir del segle ii dC aquestes van ser oblite-
rades per nivells força potents de llims a causa 
d’una o diverses rierades o avingudes d’aigües 
excepcionals. No obstant això, inicialment les 
estructures serien visibles, ja que es produeix 
l’espoli de la major part dels monuments i les 
estructures funeràries.

Ocupacions i transformacions  
del territori entre mitjan segle xiv  
i principis del segle xvii

El camí del Llobregat

En època baixmedieval, l’espai on s’ubica el 
mercat de Sant Antoni i els seus voltants es ca-
racteritzaven per un paisatge merament rural, 
on abundaven els camps de conreu i els horts, 
però també s’hi començaren a construir edi-
ficis de serveis, com hospitals i convents, així 
com cases o llocs d’hàbitat menors. Aquests 
elements s’emplaçaven al voltant dels senders 
i els camins que menaven cap a la ciutat, en-
tre els quals el més rellevant era el camí del 
Llobregat, també anomenat via moresca. Du-
rant segles, aquesta va ser la via més important 
d’accés a la ciutat de Barcelona, tant de perso-
natges i autoritats oficials com de mercaderies, 
ja que s’ubicava en la ruta cap a l’Aragó. Tal 
com veurem més endavant, també va consti-
tuir un dels eixos vertebradors més rellevants 
per al desenvolupament urbanístic i econòmic 
d’aquest sector de la ciutat.

A grans trets, el traçat del camí medieval 
pel Pla de Barcelona era molt similar a l’antic 
ramal costaner de la Via Augusta. No obstant 

això, a l’interior del mercat es va comprovar 
que ambdues vies no se superposaven ni tam-
poc mostraven exactament la mateixa orien-
tació. Tal com ja s’ha explicat, el tram de via 
romana documentat al mercat es va abandonar 
al segle ii dC i, probablement, aquest es va des-
plaçar uns metres més al sud i va donar origen 
a la secció de camí medieval que es va excavar.

Cal assenyalar que, com a mínim a l’interi-
or del mercat, el camí medieval s’emplaçava o 
aprofitava el traçat de la riera de Magòria (Ven-
tayol, 2009: 6). Aquesta riera drenava les aigües 
procedents de la serra de Collserola, a l’antic 
municipi de Sarrià, i desaiguava a la zona pan-
tanosa de l’estany de Cagadell, situat al barri del 
Raval. Al mercat, el curs de la riera, i, per tant, 
també el traçat del camí, entrava aproximada-
ment per la cantonada dels carrers del Comte de 
Borrell i Manso, procedent del sector nord-oest 
del Pla, i sortia de l’edifici en direcció sud-est 
vers el carrer de Sant Antoni Abat.

Els treballs arqueològics van permetre do-
cumentar uns cinquanta metres de longitud de 
calçada, que es trobava perfectament flanque-
jada per uns murs perimetrals o marges, que 
acotaven un carril de circulació de 8 m d’am-
plada. Aquests, probablement bastits durant la 
primera meitat del segle xiv, també realitzaven 
la funció de delimitació de les parcel·les de ter-
ra i les edificacions situades a ambdós costats. 
Originàriament, els murs o alçats mostraven 
una obra força acurada, amb una amplada 
d’uns 0,55 m i una alçària màxima d’un me-
tre. El parament exterior, concretament el del 
costat orientat vers el camí, es va bastir amb 
filades més o menys regulars de carreuons de 
pedra de Montjuïc.

Respecte als paviments i les preparacions, es 
constata una seqüència cronològica que, com 
a mínim a l’interior del mercat, s’inicia al se-
gle xiv i finalitza a mitjan segle xvii com a 
conseqüència de la construcció del baluard de 
Sant Antoni. En general, el gruix de les capes 
de paviment i de preparació oscil·lava entre els 
5 i 10 cm i aquestes presentaven unes caracte-
rístiques formals força similars, amb un clar 
predomini de l’ús de sorres i graves de tona-
litat grisenca fortament piconades. De tots els 
paviments, destaca la construcció d’un empe-
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drat que ocupava un tram de la meitat nord 
de la superfície de la via, és a dir, uns quatre 
metres d’amplada, i feia la funció de vorera o 
pas de vianants. La meitat sud, per on proba-
blement devien circular els vehicles de tracció 
animal, era simplement un nivell de sorres i 
graves compactades. L’empedrat només aparei-
xia al sector oriental del mercat, mentre que a 
la resta conservava, a tot estirar, una mena de 
rudus format per còdols de dimensions mit-
janes o simplement nivells de sorres i graves 
compactades. El fet que només es documenti 
enllosada aquella porció de la via podria indi-
car que es tractava d’un trajecte de molt trànsit 
i activitat a causa de la seva proximitat, d’una 
banda, al portal d’entrada a la ciutat, anomenat 
en aquesta època d’en Cardona o Colom (Cu-
beles, 2001: 132), i d’una altra, com veurem a 
continuació, a un edifici o una casa annex al 
camí (fig. 5).

Conjunt edilici del segle xiv

Els treballs arqueològics van permetre recupe-
rar, entre el pati del carrer Manso i la nau est 
del mercat, diverses estructures i nivells cor-
responents a un edifici que se situava al costat 
de muntanya del camí del Llobregat i a pocs 
metres de distància respecte al portal d’entrada 
a la ciutat. A escala general, l’edifici constitueix 
el resultat d’un procés acumulatiu de reformes 
i ampliacions efectuades entre la primera mei-
tat i el darrer quart del segle xiv. Presentava, 
en conjunt, una planta rectangular (de 23,50 x 
12,40 m), la qual, orientada en sentit nord-est 
- sud-oest, mostrava una continuïtat en direc-
ció nord-est fora dels límits del mercat actual. 
Respecte als seus murs de tancament, amb un 
gruix que oscil·lava entre 0,50 i 0,60 m, es van 
documentar totes les façanes menys l’oriental. 
Els seus paraments es van bastir amb carreu-

Figura 5. Empedrat del camí del Llobregat
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ons de pedra de Montjuïc lligats amb morter 
de calç barrejat amb sorra. En aquests es van 
practicar com a mínim tres portes o obertures, 
dues situades a la façana principal, orientades 
cap al camí del Llobregat, i una a la façana pos-
terior.

L’espai que ens ha arribat, que correspondria 
a la planta baixa en el cas que hi hagués més 
nivells, es trobava compartimentat en un mí-
nim de cinc cossos paral·lels i perpendiculars 
al mur de façana principal. Aquests es van sub-
dividir en nou àmbits, delimitats per uns murs 
interiors de característiques constructives for-
ça similars als murs de façana. Als paraments 
d’alguns d’aquests murs es van conservar les 
restes constructives de portes de comunicació 
interior entre àmbits, bàsicament els marxa-
peus i les pollegueres amb els eixos de l’encaix 
de les fulles de fusta de les portes.

Quant a l’estratigrafia, en bona part dels 
àmbits la seqüència es trobava formada pel 
nivell d’enderroc que cobria les restes de les 
preparacions o els paviments de morter de calç 
i, per sota d’aquests, un estrat de llims de for-
mació natural, on es van practicar les trinxeres 
constructives dels fonaments dels murs.

Convé destacar que a l’interior d’aquest edi-
fici no es va recuperar cap element que permeti 
precisar la seva funcionalitat concreta. Per tant, 
de moment, i també a manca de documents 
històrics que aportin més informació, no es 
pot afirmar si es tractava, per exemple, d’un 
mas o d’un hostal. No obstant això, a partir de 
l’estratigrafia excavada i dels materials recupe-
rats, s’interpreta que el conjunt edilici va ser 
enderrocat i amortitzat en el darrer quart del 
segle xiv, coincidint amb la construcció de la 
muralla que tancava la part oriental de la ciutat 
i del portal de Sant Antoni (1377). 

Masos dels segles xv-xvi

Un cop encetades les obres d’ampliació del 
recinte emmurallat de la ciutat, i tenint en 
compte les restriccions establertes a l’hora de 
construir a la zona més propera de la cortina 
(Mutge, 1992: 153), a partir del segle xv s’aixe-
caren noves edificacions extramurs. Igual que 
en el cas del conjunt edilici de la fase anterior, 

també es relacionaven espacialment i física-
ment amb els límits estructurals del camí del 
Llobregat i, d’aquesta manera, les seves façanes 
i entrades principals s’orientaven vers la via.

El primer d’aquests masos es va documentar 
entre l’actual pati del carrer del Comte Bor-
rell i la nau sud del mercat. Ubicat al costat 
de muntanya del camí, constitueix el resultat 
d’una suma de construccions bastides en di-
ferents moments i amb diverses tipologies ar-
quitectòniques. 

La seva parcel·la de terra es trobava perfec-
tament delimitada per uns murs perimetrals, 
dels quals es van documentar alguns trams, 
que acotaven un espai d’uns 1.740 m2. Cal as-
senyalar que aquesta xifra no representaria la 
superfície total de la parcel·la, ja que aquesta 
s’estenia en direcció oest fora dels límits del 
mercat. A escala constructiva, es tractava d’uns 
sòcols de maçoneria d’uns 0,54 m d’amplada i 
entre 0,50 i 1 m d’alçada, sobre els quals s’aixe-
caren parets o alçats obrats amb la tècnica de 
l’encofrat de tàpia.

A l’extrem sud d’aquesta parcel·la, a tocar 
del camí, s’emplaçava el lloc d’hàbitat o masia, 
format per una estructura edilícia bastida al 
segle xv, a la qual s’afegí un nou cos construc-
tiu per la seva banda septentrional durant la 
segona meitat del segle xvi. L’edifici primerenc, 
orientat en sentit nord-oest - sud-est, consti-
tuïa un espai de planta rectangular (12,80 x 
10,40 m) delimitat per uns murs de façana de 
0,50 m d’amplada (l’occidental se situava fora 
dels límits del projecte constructiu). Als pa-
raments d’aquests murs, obrats amb blocs de 
pedra de Montjuïc més o menys escairats, no-
més es va localitzar una porta que, orientada 
vers el camí, s’identifica com l’accés principal 
de l’edifici. L’interior es trobava estructurat a 
partir de dos cossos paral·lels i disposats per-
pendicularment als murs de façana principal. 
Alhora, aquests es van compartimentar trans-
versalment mitjançant envans per obtenir un 
total de quatre àmbits de morfologia i dimen-
sions força similars. Als paraments de les seves 
parets interiors només es va conservar el mar-
xapeu d’una porta de comunicació interior en-
tre àmbits. Cal destacar que a l’interior d’una 
d’aquestes estances es va documentar una cai-
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xa d’escales, que indicaria el desenvolupament 
en alçària de l’edifici de com a mínim un pis.

A la façana posterior es va bastir un nou cos, 
que discorria paral·lel al precedent i l’ampli-
ava en direcció nord-oest. La nova construc-
ció dibuixava una planta rectangular (9,75 x 
8 m) delimitada, a diferència de l’edifici que 
la precedia, per tres tancaments o sòcols, on 
s’aixecaven les parets o alçats, obrats amb la 
tècnica de l’encofrat de tàpia. L’espai interior 
presentava dues naus longitudinals, les quals es 
van subdividir mitjançant envans en un total 
de quatre àmbits. A l’interior d’aquests no es 
va poder documentar cap porta ni obertura, 
però sí que s’hi van localitzar una estructura 
de combustió i un pou.

A l’espai comprès entre aquest edifici i el 
tancament nord de la parcel·la es van recupe-
rar les restes constructives d’una sínia amb una 
cronologia inicial de la segona meitat del segle 
xvi. Dels elements que en formaven part, en 
primer terme es va identificar un dels compo-
nents principals, concretament el pou on s’as-
sentava la roda vertical proveïda de catúfols. 
Aquest consistia en una estructura de planta 
rectangular (3,40 x 1,93 m) amb un parament 
interior de pedra desbastada. Al costat sud-est 
de la boca hi havia la mola (de 3,90 m de dià-
metre), per on voltava l’animal que, lligat a l’ex-
trem d’una perxa, feia girar la roda horitzontal 
de la sínia. A l’exterior d’aquesta rodera es van 
documentar dues estructures de maçoneria de 
planta rectangular, que correspondrien a les 
fonamentacions de les columnes que subjec-
taven la roda horitzontal i, alhora, també eren 
el suport de l’eix que connectava aquesta roda 
amb la situada a l’interior del pou.

Respecte a l’emmagatzematge o l’acumu-
lació de l’aigua extreta del pou, just al costat 
nord-oest d’aquest es va constatar l’existència 
d’una bassa de planta quadrada de 6,60 m de 
costat. A l’interior d’aquest dipòsit, delimitat 
per quatre murs d’obra solidaris d’una ampla-
da de 0,65 m, hi havia un desguàs de drenat-
ge del fons, que permetia el subministrament 
d’aigua per irrigar els camps de cultiu propers i 
que també facilitaria el buidatge de la bassa per 
efectuar-hi tasques de manteniment. Adossats 
a l’exterior del límit sud-oest de la bassa tam-

bé es van documentar dos dipòsits de planta 
rectangular (3,15/2,05 x 1,03 x 0,46 m), que 
s’interpreten com possibles abeuradors per al 
bestiar (fig. 6).

El segon mas o explotació agropecuària per-
tanyent a aquesta fase cronològica es va loca-
litzar al costat de mar del camí del Llobregat, 
concretament a l’interior de la nau sud del mer-
cat. Els treballs efectuats només van permetre 
excavar i documentar una petita part de la seva 
extensió original, ja que la resta d’estructures 
s’estenien fora dels límits de la intervenció en 
direcció sud. No obstant això, i tenint en compte 
les limitacions del registre exhumat, el conjunt 
edilici presentava una evolució arquitectònica 
iniciada al segle xv fins una darrera fase d’aban-
dó a la primera meitat del segle xvii.

La construcció original es caracteritzava 
per un espai de planta rectangular orientada 
en sentit nord-oest - sud-est (22,43 x 13,92 m). 
Els treballs arqueològics van permetre do-
cumentar-ne parcialment la façana principal 
anterior i un petit tram de la posterior, amb-
dues amb unes amplades de 0,50 m. Als seus 
paraments, concretament a la façana anterior, 
es van localitzar dues portes orientades vers al 
camí, les quals s’identifiquen com els accessos 
principals. Respecte als tancaments laterals, el 
cantó sud-oest restava fora de l’àrea intervin-
guda i el nord-est es trobava afectat per l’ex-
cavació del fossat del baluard de Sant Antoni. 
Cal assenyalar que, constructivament parlant, 
aquestes estructures mostraven unes caracte-
rístiques formals similars a les del mas primi-
geni localitzat al costat nord del camí.

L’interior, que correspondria a la planta 
baixa, es trobava compartimentat mitjançant 
tres murs interiors, que delimitaven un mínim 
de quatre cossos paral·lels i perpendiculars als 
murs de façana principals. No va ser possible 
documentar cap subdivisió transversal, ni 
tampoc la presència de portes o obertures de 
comunicació interna entre àmbits. Tanmateix, 
sí que es va localitzar en un dels cossos, a tocar 
del mur de façana, el brocal d’un pou d’aigua, 
que indicaria que es tractava possiblement 
d’un espai a cel obert o pati.

A partir de la segona meitat del segle xvi es 
produeix una reforma integral d’aquest espai, 
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que modificà substancialment la seva fisono-
mia. L’actuació principal que es va dur a terme 
va ser l’escapçament d’una bona part del mur 
de façana anterior, que es va fer servir de fo-
nament per bastir un nou mur de tancament. 
Es produeix també un recreixement de la cota 
del terreny per mitjà de l’abocament de terres, 
cosa que va permetre una reestructuració in-
terna amb la construcció d’estructures i envans 
nous. D’aquest procés, al cos interpretat com a 
pati destaca el bastiment d’un paviment format 
per un empedrat de còdols i blocs de pedra ir-
regulars de petites dimensions. A més, a banda 
de la presència d’un brocal nou del pou, just a 
l’extrem sud-oest d’aquest espai es va construir 
una plataforma amb escala bastida amb un en-
llosat de pedra de Montjuïc, que s’interpreta 
com una mena d’estructura sobrealçada o moll 
per facilitar la càrrega i la descàrrega de mate-
rials o mercaderies transportades amb carros.

Entre finals del segle xvi i principis del xvii 
s’eliminen i s’amortitzen la major part de les 
estructures internes i es realitza un regularit-
zació del nivell de circulació. L’eliminació d’al-
guns dels envans que delimitaven els cossos 
va permetre crear un espai més ampli i obert.

El baluard de Sant Antoni

En el marc del conf licte entre les corones 
d’Espanya i França iniciat l’any 1635, i con-
cretament en el transcurs de la Guerra dels 
Segadors (1640-1652), es dugueren a terme un 
gran nombre de reformes de la fortificació de 
la ciutat de Barcelona com una problemàtica de 
primer ordre que calia solucionar. Els esforços 
es van centrar en la construcció de terraplens 
i estructures defensives davant dels antics por-
tals de la muralla (Galera, 1982: 48-49). Les 

Figura 6. Vista general de la mola i el pou de la sínia
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intervencions van ser comandades pel Consell 
de Cent fins a la capitulació de 1652, moment 
en el qual va perdre les competències de gestió 
i manteniment de les fortificacions de la ciutat, 
que van passar a mans de la Corona.

És en aquest context bèl·lic que el 19 de juny 
del 1644 s’inicia la construcció d’un baluard 
davant del portal de Sant Antoni (Bruniquer, 
1912-1916). La nova fortificació, de morfolo-
gia pentagonal, s’adossava a l’angle sortint de 
la traça de la muralla que formaven els trams 
que transcorrien per les actuals rondes de Sant 
Antoni i Sant Pau.

Tal com ja s’ha explicat, abans de la seva 
construcció, entre els segles xv i inicis del 
xvii, aquest espai extramurs estava ocupat 
per edificacions de caràcter agropecuari, que 
es distribuïen a ambdós costats del camí del 
Llobregat. El bastiment del baluard va pro-
vocar, d’una banda, l’expropiació i l’enderroc 
d’aquestes propietats i edificis, ja que se situa-
ven a la zona que ocuparien el camí cobert i el 
glacis. D’altra banda, es va obstruir la sortida 
directa de la ciutat, ja que a partir de llavors el 
pas es realitzaria a través d’un pont llevadís.

És interessant destacar que a l’entrada de 
la nova fortificació es va instal·lar una placa o 
làpida de pedra commemorativa amb un es-
cut d’armes i l’any de finalització de les obres 
(1647) (Pí i Arimón, 1854: 333). 

Baluard

En relació amb les estructures que formaven 
part del baluard de Sant Antoni, localitzat al 
terç est del mercat i a pocs centímetres de fon-
dària respecte del seu nivell de circulació, es 
van posar al descobert uns setanta metres de 
la cara nord i uns vint-i-un metres de la sud, 
així com també el seu angle o vèrtex capital. 
Aquests murs presentaven una amplada d’entre 
1,75 i 1,90 m a la part superior i de 2,34 m a la 
inferior o zona de contacte amb el basament. 
Conservaven una alçada màxima que fluctuava 

entre 5,25 i 6,25 m, la qual, segons la docu-
mentació històrica, correspondria aproxima-
dament a la meitat del seu alçat original.3 Les 
característiques constructives d’ambdues cares 
eren les pròpies de l’època i d’aquest tipus de 
construcció, amb un parament interior bastit 
a plom i l’exterior amb el típic perfil atalussat. 
El revestiment extern es trobava format per 
alineacions de carreus rectangulars de mida 
variable (0,33/0,55 x 0,30 x 0,30 m). En canvi, 
el cos central i la cara interna es van obrar mit-
jançant la superposició de capes o tongades ho-
ritzontals formades per grans blocs de gresos 
procedents de la pedrera de Montjuïc barrejats 
amb morter de bona qualitat de calç i sorra. Els 
fonaments on s’assentaven, bastits a plom per 
mitjà de la tècnica de l’encofrat perdut, mos-
traven una fondària màxima d’uns dos metres.

En alguns punts de la cara externa dels 
murs, en concret al morter de les juntes, es 
conservaven restes o traces d’un recobriment 
de color ocre o ataronjat, que tenia com a fun-
ció principal la de protegir la pedra davant les 
inclemències meteorològiques, tot i que també 
es feia servir per homogeneïtzar o uniformit-
zar la tonalitat dels paraments.

Pel que fa al vèrtex, que es tractava d’una 
obra solidària formada per la intersecció de 
les cares, conservava una alçada d’uns 5,15 m. 
El parament extern es trobava revestit amb 
carreus de tonalitat grisenca d’un mòdul més 
gran (d’entre 0,75 i 1,12 m de longitud i 0,37 m 
d’alçada) i un acabat molt més acurat respecte 
a la resta de l’estructura defensiva.

En l’aspecte constructiu també cal destacar 
que al costat interior de les cares es va docu-
mentar una trinxera d’uns set metres d’amplada 
i quatre de fondària, que es trobava totalment 
reblerta per un massís o abocament de terres 
fortament piconades. L’objectiu d’aquesta tècni-
ca constructiva era aconseguir una major am-
plada de les cares, però per mitjà d’una obra més 
lleugera que permetés una absorció més eficient 
de l’impacte dels projectils de canó (fig. 7).

3. Al document de l’any 1715 “Explication sur la fortification de la ville de Barcelonne” (Bibliothèque nationale de 
France, Département Arsenal, MS-6434, 63 A) es detallen de forma exhaustiva les mesures del baluard i del fossat.
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A l’interior del baluard, malgrat que a les 
representacions gràfiques es constata la pre-
sència de compartimentacions o edificacions 
i del portal mateix de la muralla medieval 
(encara que aquest quedaria fora de l’àmbit 
de la intervenció), només es van salvaguar-
dar algunes restes força arrasades, que cor-
responien a les fonamentacions d’una mena 
de passadís molt estret o galeria espitllera, 
d’uns 0,80 m d’ample, que se situava a l’eix 
central del baluard i en sentit vertical a la seva 
projecció màxima, concretament entre la gola 
i el vèrtex. La funció d’aquesta construcció, 
que no apareix representada als plànols fins a 
mitjan segle xviii (Galera, 1982: 203), era la 
de facilitar el pas d’una construcció a l’altra 
del baluard sense ser vist i quedant protegit 
del foc enemic. 

Fossat

El fossat o vall defensiu, delimitat per les ca-
res del baluard i el mur de la contraescarpa, 

consistia en una excavació o un rebaix del 
terreny practicat als sediments formats per 
les rieres de l’holocè, així com al nivell in-
ferior d’argiles quaternàries o torturà. Pre-
sentava una amplada que oscil·lava entre 22 
i 40 m i una fondària màxima d’entre 5 i 
6 m respecte al nivell d’escapçament de les 
estructures murals defensives, que perfecta-
ment podria haver estat l’alçària l’original. 
El fons o nivell de circulació mostrava una 
superfície més o menys aplanada amb una 
certa inclinació o pendent, que s’iniciava a 
la base de la contraescarpa i davallava vers la 
part inferior de les cares del baluard. Cal as-
senyalar que els treballs d’excavació d’aquest 
espai no van permetre documentar ni loca-
litzar cap tipus de cuneta o rasa relacionada 
amb el desguàs de les aigües, que normal-
ment es localitza enmig dels fossats secs de 
les fortificacions.

Aquest espai ens va arribar totalment reblert 
de terres i nivells d’enderrocs generats durant 
el procés de demolició del baluard a partir de la 

Figura 7. Cares i vèrtex del baluard de Sant Antoni
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segona meitat el segle xix. D’aquesta manera, 
es van constatar uns primers abocaments força 
heterogenis amb fragments o peces senceres 
de carreus, blocs de pedres de grans dimensi-
ons i maons barrejats amb morter, que forma-
ven part de la runa generada durant el procés 
d’enderroc del baluard. Pel que fa als nivells 
relacionats amb l’ús d’aquest espai, es van dis-
tingir diverses capes de rebliment i deposició 
sense cap tipus d’acumulació de deixalles ni 
materials, fet que indicaria que fins al darrer 
moment es van realitzar tasques de neteja i 
manteniment del fossat.

Contraescarpa

Un dels elements de la fortificació que mostra-
va un millor estat de conservació era la contra-
escarpa o límit exterior del fossat. D’aquesta 
obra es va destapar un recorregut d’uns cent 
vint metres de longitud al llarg de la superfí-
cie del mercat amb una alçada màxima con-
servada d’aproximadament cinc metres, que 
pràcticament correspondria a l’original, al qual 
només li mancava part del coronament. Com 
que la trajectòria d’aquesta estructura defen-
siva resseguia el contorn de les dues cares i el 
vèrtex del baluard, la seva planta presentava 
una forma de paràbola o corba cònica. Per 
aquest motiu, el seu traçat mostrava tres trams 
ben diferenciats, dos de rectes i un de corb, 
que també presentaven diferències substancials 
quant a les tècniques i els materials construc-
tius emprats.

El primer d’aquests, que se situava davant 
de la cara nord del baluard, es caracteritzava 
per una trajectòria rectilínia amb una longitud 
d’uns 84 m, entre 2,47 i 4,70 m d’alçada màxi-
ma conservada i entre 0,95 i 1,15 m d’amplada 
a la part superior i 1,90 m a la base. Igual que 
en el cas del baluard, consistia en un mur amb 
el parament extern atalussat i l’intern perfec-
tament vertical. El nucli o cos central també 
es va obrar per mitjà de capes o tongades ho-
ritzontals de pedres irregulars lligades amb 
morter de color blanc, mentre que el parament 
exterior es va revestir amb carreus de pedra 
de Montjuïc d’un mòdul variable (0,25/0,40 x 
0,30 x 0,25 m). L’estructura recolzava en una 

fonamentació de 0,60 m de fondària i 2 m 
d’amplada. Com que aquesta era més gruixuda 
que la paret que se li assentava, va permetre la 
formació d’un replà o taló exterior al llarg de 
tota la seva longitud, el qual, a més, coincidia 
amb la cota superior del nivell de circulació del 
fons del fossat.

El segon tram corresponia a la curvatura 
molt pronunciada que efectuava la contraes-
carpa davant del vèrtex per tal d’encarar la cara 
sud de la fortificació. Aquest mesurava uns 35 
m de longitud, 0,50 m de gruix al coronament 
i 0,70 m a la base i 5,80 m d’alçària màxima 
conservada. Constructivament parlant, la cara 
interna no es va bastir a plom, sinó que mos-
trava la mateixa inclinació o perfil atalussat 
que l’externa. El mur presentava un revesti-
ment de carreus amb unes dimensions més 
petites que les dels carreus del baluard, però 
molt semblants al primer tram de contraescar-
pa. Respecte al seu fonament, bastit per mitjà 
de la tècnica de l’encofrat perdut sense taló o 
banqueta, mostrava una amplada de 0,75 m i 
una fondària de 0,70 m.

Al costat intern d’aquest tram corb, i con-
cretament als dos extrems i a la part central, 
es va reforçar l’estructura mitjançant uns con-
traforts o estreps construïts amb els mateixos 
materials i la mateixa tècnica constructiva que 
la resta de l’obra. Els situats als extrems eren 
de planta quadrada de 0,80 m de costat, men-
tre que el central era de planta rectangular i 
de dimensions menors (0,77 x 0,50 m de cos-
tat). Coberts pels nivells que formaven el camí 
cobert, aquests tindrien la funció d’enfortir el 
mur davant la pressió de les terres adossades, 
les quals, a causa del canvi d’amplada i d’orien-
tació de l’estructura, podrien provocar-li unes 
flexions excessives (fig. 8).

Els treballs arqueològics també van perme-
tre documentar uns 8,65 m de longitud del ter-
cer tram que transcorria davant de la cara sud 
del baluard, que presentava una amplada d’uns 
0,77 m i conservava una alçada d’uns cinc me-
tres. Constructivament, cal remarcar que tant 
el parament com el cos central d’aquesta obra 
consistien en una mena de paret de tàpia aixe-
cada amb morter de calç i cendres premsades. 
A partir dels materials recuperats i de la plani-
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metria històrica,4 interpretem que aquest tram 
es va esfondrar a les darreries del segle xviii i 
es va reparar de forma provisional mitjançant 
aquesta tècnica, però finalment no es va tornar 
a reconstruir tal com era originàriament.

Camí cobert

Entre la vora de la contraescarpa i la cresta 
del glacis se situava el camí cobert. La funció 
principal d’aquest passadís o corredor era la de 
permetre la vigilància més immediata, a més 
de constituir una línia exterior de defensa per 
llançar focs rasants que destorbessin els atacs 
enemics. El límit exterior d’aquesta defensa, 
denominada estacada, estava compost per un 
parapet amb banqueta per als tiradors, que for-

mava la part més elevada del glacis. D’aques-
ta estructura només es van conservar alguns 
vestigis del seu fonament a la zona central del 
mercat. Cobert pel nivell superficial, es tracta-
va d’un fonament que, en conjunt, mesurava 
23,50 m de longitud, un metre d’amplada i uns 
0,90 m d’alçada màxima conservada. Cons-
tructivament, es va bastir per mitjà de blocs de 
pedres de petites i mitjanes dimensions sense 
escairar lligats amb morter de calç blanca.

Quant al nivell de circulació del camí, situat 
a la mateixa alçada que la part superior de la 
banqueta del mur de l’estacada, es van distin-
gir diferents capes de preparació, d’entre 0,10 i 
0,20 m de gruix, formades per argiles de tona-
litat vermellosa i per llims i gravetes fortament 
compactats.

Figura 8. Contraescarpa del baluard de Sant Antoni
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4. ICC, RM.42027 “Copia de un plano de Barcelona levantado en el último tercio del siglo pasado” (Any: 1889. Autor: 
M. Solá-Sagalés).
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Glacis o esplanada

En referència a les dades obtingudes del glacis 
o esplanada, les proves d’aquesta obra exterior 
es redueixen a una sèrie d’estrats d’anivella-
ment presents a la meitat oest del mercat, que 
es caracteritzaven per mostrar un pendent que 
s’iniciava al parapet del camí cobert i davallava 
vers el camp obert. Pel que fa a la seva compo-
sició, destaquem una capa molt potent d’argiles 
vermelles amb nòduls calcaris, molt semblant 
a la del rebliment documentat a l’interior del 
baluard i que recorda la del terreny geològic 
d’aquest sector de la ciutat, és a dir, les argiles 
quaternàries o torturà. Això s’explicaria perquè 
l’aixecament tant del glacis com del rebliment 
interior del baluard es van realitzar amb les 
terres generades de l’excavació del fossat o vall.

Col·lector

Classificada com una obra auxiliar, ja que no 
complia cap funció defensiva, es va descobrir 
una canalització soterrada de grans dimensi-
ons ubicada entre el glacis i el camí cobert. En 
general, l’estructura conservava una longitud 
total d’uns vint-i-vuit metres, una amplada ex-
terna que oscil·lava entre els 1,50 i els 1,80 m 
i una alçària màxima d’1,30 m. Constructiva-
ment, la coberta es va bastir amb grans lloses 
de pedra (1,35 x 0,30 x 0,15 m) i les parets eren 
de blocs de pedres ben escairats de dimensi-
ons mitjanes i grans lligats amb morter de calç 
blanca. El terra o base de la conducció, amb un 
gruix d’uns 0,20-0,30 m, també estava format 
per pedres irregulars disposades horitzontal-
ment. Aquests elements configuraven o delimi-
taven un canal interior d’uns 0,80 m d’amplada 
i 0,90 m d’alçària.

Al seu pas per la zona del glacis, el pendent 
de l’estructura era gairebé inexistent. En canvi, 
al tram localitzat sota el camí cobert presen-
tava una forta inclinació vers la part inferior 
del fossat. Per accedir-hi, travessava el mur de 
la contraescarpa aproximadament per la part 

central de la curvatura que dibuixava la con-
traescarpa just davant del vèrtex capital del 
baluard. Val a dir que l’obertura practicada al 
mur, de les mateixes dimensions que l’interior 
del col·lector, es trobava perfectament anul·lada 
i tapiada. La caiguda de les aigües abocades 
pel col·lector al fons o nivell de circulació del 
fossat s’esmorteïa mitjançant una estructura 
enllosada de planta quadrada (3,10 x 2,80 m), 
que s’adossava a la cara exterior o vista de la 
contraescarpa.

Pel que fa a la funcionalitat concreta d’a-
questa estructura, s’ha localitzat una referència 
documental de l’any 16825 en què es detallen 
un conjunt d’obres de manteniment efectua-
des a l’exterior de la fortificació de la ciutat. 
En aquesta s’explica que un escorranc situat a 
la punta del baluard de Sant Antoni, concre-
tament on girava el camí cobert, afectava la 
conservació d’una claveguera que recollia les 
aigües que s’acumulaven al camí de la Creu 
Coberta (o del Llobregat) per dirigir-les a l’in-
terior del fossat.

Quarter militar i carretera general  
de Madrid

En el segon quart del segle xix, com a conse-
qüència del creixement demogràfic relacionat 
amb el procés d’industrialització, les antigues 
muralles feien impossible el desenvolupament 
normal tant de l’urbanisme com dels serveis 
de la ciutat de Barcelona. El 1854, una reial or-
dre va donar pas al seu enderroc i els terrenys 
que ocupaven van passar a mans de l’estat. A 
partir de llavors es va endegar un nou projecte 
de reordenació i ampliació urbanística ideat 
per l’enginyer Ildefons Cerdà. Paral·lelament 
a aquest procés, s’adeqüen o es fan projectes 
de nova planta per instal·lar quarters militars 
dins de la Ciutadella i dels baluards de Tallers, 
Jonqueres, Sant Pere i Sant Antoni, perquè 
aquests necessàriament s’havien d’adaptar a la 
nova realitat generada pel procés d’enderroc de 

5. AHCB, Registre de Deliberacions, 1B II-191.
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les fortificacions i ampliació de l’espai urbà.6 
En un primer moment, el baluard de Sant An-
toni fou enderrocat parcialment i només se’n 
va conservar la meitat sud, on s’edificaren una 
nova caserna per a l’aquarterament de 130 
homes d’infanteria, pavellons per a oficials i 
magatzems.7

La demolició parcial del baluard i el colga-
ment del fossat també responien a la voluntat 
de recuperar una sortida directa de la ciutat 
des del carrer de Sant Antoni Abat, que fins 
aleshores s’havia de realitzar a través d’un pont 
llevadís situat al flanc nord de la fortificació. En 
aquest espai es perllonga el traçat de la carre-
tera general de Madrid, la qual, documentada 

des de mitjan segle xviii, reprenia els antics 
traçats del ramal costaner de la Via Augusta i 
del Camí del Llobregat en època medieval. Els 
treballs arqueològics van permetre documen-
tar un tram d’aquesta carretera d’uns cent me-
tres de longitud i uns nou metres d’amplada. 
La calçada es trobava formada per dos murets 
laterals o vorades, perfectament bastits amb 
blocs de pedra de Montjuïc de morfologia rec-
tangular, i una capa de paviment força potent 
de petits blocs de pedra de pedrera (fig. 9).

Aquestes construccions es mantingueren en 
funcionament fins a l’any 1871, moment en el 
qual, segons el projecte d’urbanització d’Ilde-
fons Cerdà, es preveia destinar aquest indret a 

Figura 9. Vista general de la carretera de Madrid
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6. ACA, Comandancia de Ingenieros, Caja 451, Exp. 1203 (1860).
7. AHCOAC, M-2-3-17. «Plano de las defensas que se han hecho en el antiguo Baluarte de San Antonio con acuartela-

miento para 130 hombres de infantería y pabellones para oficiales» (autor: Juan Porcel).
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una illa sencera per construir-hi un centre de 
proveïments als voltants de la porta de Sant 
Antoni. Per tant, el tram de via obert davant de 
l’antic portal de Sant Antoni amb prou feines 
van funcionar durant uns escassos vint anys.

  El mercat: el seu passat  
i el projecte de futur

L’edifici del mercat de Sant Antoni, constru-
ït l’any 1882 segons el projecte de l’arquitec-
te Antoni Rovira i Trias i l’enginyer Josep M. 
Cornet i Mas, és un dels edificis públics més 
emblemàtics de l’Eixample barceloní. Ocupa 
una illa sencera, s’organitza en forma de creu 
grega sobre les diagonals del traçat de l’Eixam-
ple i reprodueix en geometria i dimensió les 
alineacions d’un encreuament de dos carrers. 
L’octògon central, cobert amb una cúpula de 
més alçada, reprodueix una cruïlla tipus de la 
trama Cerdà.

És un dels exemples rellevants de l’anome-
nada arquitectura del ferro a Barcelona i una 
de les poques edificacions singulars sobre la 
trama Cerdà, previstes pel Pla mateix. Cal des-
tacar la grandiositat de l’edifici, aconseguida 
mitjançant una secció graonada, que adquireix 
el seu moment més intens a la coberta de l’oc-
tògon central, i una organització panòptica de 
la planta, que permet experimentar la gran di-
mensió de la diagonal d’una illa de l’Eixample.

Es va situar sobre els terrenys alliberats per 
l’enderroc de les muralles, a la zona ocupa-
da pel baluard de Sant Antoni, i, per tant, a 
l’àrea d’accés a la ciutat emmurallada des de 
la carretera de Madrid, actual avinguda Mis-
tral. De fet, recollia un ús de mercat esponta-
ni ja existent en èpoques prèvies a l’enderroc 
de les muralles. A cavall entre Ciutat Vella i 
l’Eixample, la seva singularitat i la capacitat 
de generar activitat al seu voltant el conver-
teixen en una de les fites emblemàtiques de 
Barcelona (fig. 10).

Figura 10. Situació del mercat en relació amb la ciutat emmurallada i al nou Eixample
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Igual que molts altres mercats, i al llarg dels 
anys, el mercat de Sant Antoni ha aglutinat una 
gran quantitat de comerç al seu voltant. En 
aquest cas, però, aquesta activitat ha donat lloc 
a la consolidació de dos mercats complemen-
taris de gran importància i amb una marcada 
identitat pròpia: l’encant de roba setmanal i el 
dominical destinat a antiguitats i productes de 
segona mà relacionats amb el món editorial i la 
informació digital. Ambdós mercats gaudeixen 
de gran prestigi i s’han convertit en elements 
identitaris del barri i de la ciutat.

El projecte pretén preservar l’edifici ac-
tual per al seu ús original (mercat de fresc), 
alhora que incorpora al seu interior el mer-
cat de l’encant setmanal. Els nous soterranis, 
que ocupen tota l’illa, contindran una nova 
superfície comercial complementària, locals 
per a activitats veïnals i tots aquells serveis de 
suport de l’activitat principal, actualment in-
existents o infradimensionats, com ara àrees de 
magatzem i cambres frigorífiques, espais per 
a instal·lacions, zona de càrrega i descàrrega 
i aparcament. El mercat dominical del llibre 
continuarà desenvolupant-se a l’exterior prò-
xim al mercat.

Cal destacar la voluntat de netejar exterior-
ment l’edifici per tal de fer-lo més visible des 
del carrer. Aquesta voluntat s’expressa a partir 
de la desaparició de la feixuga marquesina que 
l’envoltava i de l’enderroc de les construccions 
afegides als patis, que es pretenen recuperar 
com a nous espais públics per a la ciutat. La 
rehabilitació de l’edifici existent ha tingut pre-
sent el seu caràcter monumental i històric, per 
la qual cosa s’han restaurat els elements d’es-
tructura i de tancament i s’ha retornat, com 
en el cas de la coberta, als materials originals 
(ceràmica vidriada).

La muralla: baluard de Sant Antoni  
i contraescarpa

L’existència d’una part soterrada del baluard 
de Sant Antoni, i de la contraescarpa corres-
ponent, han estat elements determinants en 
la redacció final del projecte. En un primer 
moment es va decidir no excavar sota el ba-

luard, però el descobriment del bon estat del 
mur de la contraescarpa va conduir a la decisió 
de mantenir la majoria del seu traçat. Aquest 
fet va obligar a estintolar-lo per tal de no mal-
metre el programa reservat per a les plantes 
subterrànies.

Les preexistències s’han incorporat al pro-
jecte com una oportunitat per augmentar l’in-
terès ciutadà del conjunt, ja que fan possible 
entendre i reviure l’espai del fossat de la mu-
ralla. S’han proposat una plaça deprimida al 
carrer Comte d’Urgell i un accés a través d’un 
pati a l’aire lliure al carrer Manso. L’enllaç en-
tre aquests dos punts configura un gran ves-
tíbul a la planta -1 presidit pels murs de pedra 
del baluard i de la contraescarpa. A més, es 
permet la visibilitat del baluard i de la contra-
escarpa des dels carrers Manso i Urgell, res-
pectivament.

El nou espai fossat es conserva com a iti-
nerari públic entre els carrers Urgell i Manso 
per oferir una nova connexió urbana. De fet, 
el nivell del primer soterrani coincideix sensi-
blement amb la cota original del fossat, cosa 
que ha permès reconvertir-lo en un nou espai 
públic relacionat amb els nous usos previstos 
sota el mercat. Des d’aquest sorprenent espai 
que la ciutat recupera, es pot accedir a la su-
perfície comercial, disposada a la mateixa cota, 
o pujar al nivell superior del mercat del fresc. 
Limitat per les dues parets de pedra dels ele-
ments defensius, la seva escala ens remet a la 
Barcelona emmurallada i als antics nivells de la 
ciutat, amb l’al·licient de descobrir-lo com un 
nou espai públic que s’incorpora als recorre-
guts del barri. El seu caràcter i les seves dimen-
sions fan que les seves possibilitats d’ús siguin 
considerables i que, en aquest sentit, col·labori 
a la revitalització de tot l’entorn.

La Via Augusta romana

Durant el procés de buidatge de terres sota la 
llosa d’estintolament del mercat, van aparèixer 
les restes de la via romana d’accés a Bàrcino 
amb bases de construccions funeràries al seu 
voltant. L’interès de la troballa, que també in-
clou la traça d’una línia de centuriació quasi 
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perpendicular a la via, va fer modificar el pro-
jecte per permetre’n el manteniment i incorpo-
rar-la al conjunt per tal de completar l’enteni-
ment per capes de la construcció de la ciutat.

La situació d’aquest jaciment, a mig nivell 
entre el pla de terra de la ciutat actual i la cota 
del primer soterrani, i la fragilitat de les restes 
trobades han conduït a un tractament de ma-
nera diferenciada de la resta del mercat i s’ha 
creat un recinte propi amb un accés indepen-
dent i controlat des de la nova plaça enfrontada 
al carrer Comte Borrell.

Igual que en el cas de la contraescarpa, les 
restes romanes també s’han estintolat per per-
metre el manteniment del programa previst a 
les plantes soterrani, que és vital per al bon 
funcionament futur del mercat que dóna ori-
gen i sentit a tota l’operació.

El procés constructiu

Els treballs de rehabilitació i ampliació del 
mercat s’han iniciat amb una primera fase 
de fonamentació profunda, constituïda per 
un mur pantalla de 38 m de profunditat –que 

recorre el perímetre de l’illa i evita els movi-
ments dels terrenys adjacents i les variacions 
del freàtic– i vint-i-tres piles-piló, que en la 
seva part inferior actuen com a fonament i 
en el tram superior són els pilars principals 
de la nova construcció. Aquests dos elements 
(pantalles i piles-piló) són els encarregats de 
suportar la llosa superior que estintola l’es-
tructura del mercat. Les pantalles perimetrals 
contenen, al seu interior, circuits d’aigua per 
captar l’energia geotèrmica i utilitzar-la per a 
la climatització futura de l’edifici.

Un cop acabada aquesta primera fase, s’ha 
executat una llosa posttesada, que és la coberta 
del nou edifici soterrat i, alhora, el suport de 
l’edifici històric del mercat, i que prefigura el 
nou pla de terra. A partir d’aquest moment, 
s’inicien l’excavació i el procés de construcció 
de la resta dels soterranis: piles i pilars nous, 
forjats i fonamentacions superficials. En primer 
lloc s’ha construït un forjat intermedi per con-
tenir les empentes de les terres sobre els murs 
pantalla. A continuació s’ha finalitzat l’exca-
vació fins al quart soterrani i s’ha procedit a 
l’acabament dels fonaments i a la construcció 
dels nous pilars i forjats, de forma ascendent.

Figura 11. Contraescarpa i restes romanes estintolades durant el procés constructiu
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A tot aquest procés s’hi ha afegit la comple-
xitat de mantenir la contraescarpa i les restes 
romanes als seus llocs durant tot el procedi-
ment de buidatge de les terres. Aquests dos ele-
ments, que finalment recolzen sobre el forjat 
del segon soterrani, han estat suspesos en l’aire 
durant els treballs d’excavació i construcció de 
les noves estructures, recolzats sobre micro-
pilons. En el cas de la contraescarpa, la des-
càrrega s’ha produït a través de bigues d’acer 
clavades al fonament. En el de les restes roma-
nes, mitjançant bigues-caixó d’acer clavades 
horitzontalment sota el pa de terra que conté 
les ruïnes (fig. 11).

La construcció dels nous espais sota el mer-
cat original, que hem anomenat edificació sota 
rasant, ha suposat un esforç considerable no 
exempt d’una certa èpica, que ha permès inde-
penditzar, tant des del punt de vista estructural 
com de drenatge, l’edifici històric del mercat de 
la resta de la nova edificació.

Finalment, la recuperació del mercat del 
segle xix mantenint-ne l’ús original, amb el 
complement de les futures places abocades al 
carrer i el pas a través de l’antic fossat, fan del 
conjunt un fragment de ciutat complex i ric en 
activitat i recorreguts.
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1  Introducció

1.1. Motivació de la intervenció  
paleontològica

Entre els mesos de desembre del 2011 i febrer 
del 2012, FOSSILIA Serveis Paleontològics i 
Geològics, S.L. dugué a terme una intervenció 
paleontològica preventiva al recentment de-
nominat jaciment paleontològic del Talladell 
3 (Blaya, 2012; Blaya, Robles, 2012). Aquesta 
intervenció fou la continuació d’una interven-
ció preventiva prèvia (dirigida pel paleontòleg 
Xavier Ros i Visús) al mateix indret. L’objec-
tiu consistí a excavar els perímetres amb res-
tes fòssils de l’oligocè inferior que restaven al 
desmunt 3 del tram IV de les obres del canal 
Segarra-Garrigues.

La intervenció, promoguda per ACUAES, es 
realitzà a petició del Servei d’Arqueologia i Pa-

leontologia del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, ateses la proximitat 
geogràfica i la continuïtat geològica de l’àrea 
d’excavació en relació amb els ja coneguts jaci-
ments clàssics de les Pedreres del Talladell, els 
quals han proporcionat una gran quantitat de 
restes de mamífers, rèptils, mol·luscos i fulles 
fòssils de l’oligocè inferior.

1.2. Els jaciments clàssics del Talladell

Coneguts com les Pedreres del Talladell, 
aquests jaciments clàssics foren descoberts 
per Francesc Clua cap a l’any 1885. Les Pedre-
res Fàbregas (Talladell 1) inclouen la Pedrera 
Fàbregas NO (o I) i la Pedrera Fàbregas SE  
(o 2), mentre que les Pedreres Bujeda (Talladell 
2) inclouen la Pedrera Bujeda Nord, la Buje-
da Nova i la Bujeda Vella (fig. 1). Actualment 
aquestes pedreres estan abandonades, però 
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mentre foren explotades per extreure’n mate-
rial de construcció van proporcionar una gran 
quantitat de restes fòssils de l’oligocè inferi-
or (Truyols Santonja, Crusafont Pairó, 1961; 
Crusafont, Truyols, 1964; Anadón et al., 1989; 
Agustí et al., 1987), que incloïen mamífers (ro-
segadors, carnívors, artiodàctils, perissodàc-
tils...), rèptils (cocodrils i tortugues), mol·luscos 
i fulles.

2 Situació, geologia i edat

2.1. Situació geogràfica

El desmunt 3 del tram IV de les obres del canal 
Segarra-Garrigues, on es desenvoluparen els 
treballs paleontològics, està situat dins l’ano-
menada Depressió Central catalana, al sud-est 
del terme municipal de Tàrrega, concretament 
a l’agregat del Talladell (l’Urgell). Les coorde-

nades UTM (ED50) del jaciment del Talladell 
3 són X=347124, Y=4611889. Els dos períme-
tres excavats se situaven a l’extrem oriental 
del tram IV del canal, als punts quilomètrics 
PQ 42+750 i PQ 42+800 del traçat (fig. 1).

2.2. Context geològic i edat

Des d’un punt de vista geològic, el Talladell 
es troba situat a la part oriental de la conca de 
l’Ebre, on des de l’eocè terminal fins a l’oligocè 
superior es van succeir diversos sistemes la-
custres relacionats amb els sistemes al·luvials 
pirinencs ibèrics. Aquests sistemes lacustres es 
distingeixen els uns dels altres per la cronolo-
gia, les fàcies característiques que hi dominen 
i les localitzacions i les distribucions dels seus 
depocentres. En general, són sistemes molt 
variats, per bé que hi dominen les lutites i els 
gresos, d’una banda, i les calcàries i els gui-
xos, de l’altra, a més de dipòsits de carbó, que 

Fig. 1. Ortofotomapa amb la situació dels jaciments paleontològics clàssics del Talladell 1  
(1: Pedreres Fàbregas NO; 2: Pedreres Fàbregas SE) i el Talladell 2 (3: Bujeda nord; 4: Bujeda nova;  
5: Bujeda vella ), a més del Talladell 3 (P.A.: Perímetre A; P.B.: Perímetre B) al tram IV de les obres  
del Canal Segarra-Garrigues
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hi tenen una presència subordinada. Tenint 
en compte això, a les parts centrals del sector 
català s’hi diferencien cinc sistemes lacustres: 
el de la Noguera (eocè terminal), el de l’Anoia 
(oligocè basal), el de la Segarra (part superior 
de l’oligocè inferior), el de l’Urgell (oligocè in-
ferior terminal) i el dels Monegros (oligocè su-
perior). A l’àrea de Cervera i Tàrrega s’hi han 
individualitzat una sèrie de trams mètrics de 
calcàries, que reben noms específics (Anadón 
et al., 1989), que de base a sostre serien Cerve-
ra, Fonolleres, Curullada i Talladell o Tàrrega.

El registre sedimentari del terciari als ja-
ciments fossilífers del Talladell s’inclou en la 
formació Calcàries de Tàrrega, situada a la part 
meridional de la Segarra, que consta d’uns cent 
trenta metres de calcàries lacustres micríti-
ques, margues grises i vermelles i argiles amb 
intercalacions de calcàries margoses. En gene-
ral, aquestes calcàries sovint tenen un color de 
gris fosc a negrós i contenen restes abundants 
d’ostràcodes, gastròpodes i fragments carbo-
nosos. De vegades es tracta de calcàries mar-
goses grises amb intraclastos, bioclastos i restes 
de caròfits. Segons la cartografia geològica de 
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 
(ICGC), l’àrea d’estudi estaria situada damunt 
de materials corresponents a les unitats lito-
lògiques POmc1 (calcàries micrítiques del ru-
pelià, oligocè inferior). Tanmateix, l’excavació 
féu aflorar la unitat inferior POlc (argiles ver-
melles i margues grises amb intercalacions de 
gresos i calcàries, oligocè inferior), en la qual, 
de fet, es dugué a terme la intervenció pale-
ontològica. Els nivells afectats es troben dins 
d’una unitat carbonàtica formada per margues 
grises i calcàries estratificades en capes de 20 a 
60 cm, algunes vegades amb sostres ondulats, 
que poden contenir intercalacions de lignits. 
A grans trets, l’estudi de distribució d’aquests 
afloraments mostra una extensió del sistema 
lacustre d’uns 650 km2, amb una fondària de 
pocs metres i un gradient batimètric també 
relativament baix. Els límits d’aquestes àrees 
lacustres, que fluctuaven força, enllaçaven amb 
planes fluvials.

Els jaciments clàssics del Talladell, junta-
ment amb altres de propers situats a la part 
superior de les capes de Tàrrega (on s’han 

recol·lectat fòssils des del segle xix), s’han cor-
relacionat amb la biozona MP23 (Theridomys 
major), la més baixa de l’estampià superior 
(oligocè inferior; Truyols Santonja, Crusafont 
Pairó, 1961; Crusafont, Truyols, 1964; Anadón 
et al., 1989; Agustí et al., 1987). Abans d’iniciar 
la intervenció paleontològica al Talladell 3 des-
crita en aquest article, i atesa la informació ob-
tinguda durant la intervenció precedent, com-
provàrem que els nivells estratigràfics afectats 
són inferiors als de les Pedreres del Talladell 
clàssiques.

3 Metodologia i treballs realitzats

Les tasques dutes a terme en el marc d’aques-
ta intervenció paleontològica consistiren en el 
control preventiu (seguiment paleontològic) de 
la maquinària pesant, així com en l’excavació 
manual de restes fòssils. En tot moment, l’ob-
jectiu consistí a garantir la salvaguarda i la re-
cuperació de les restes fòssils que es poguessin 
veure afectades en el transcurs de les obres, a 
més d’assegurar-ne la conservació posterior. 
Atesos els antecedents de l’obra, inicialment 
no es considerà necessari realitzar mostratges 
de micromamífers (perquè ja els havia realit-
zat l’equip anterior) ni dur a terme cap estu-
di detallat de contextualització estratigràfica 
de detall. Finalment, però, l’elevat nombre de 
restes fòssils recuperades i la seva rellevància 
científica aconsellà d’aixecar noves seccions 
estratigràfiques del jaciment.

La intervenció es desenvolupà en dues fa-
ses diferenciades. La primera fase es dugué a 
terme dins del termini màxim de vint-i-cinc 
dies hàbils pactat amb el promotor (del 21 de 
desembre del 2011 al 25 de gener del 2012) i 
consistí en l’excavació simultània dels dos pe-
rímetres pendents del sector D3 (fig. 2), que 
s’anomenaren Perímetre A (de majors dimen-
sions, a l’est) i Perímetre B (més petit, a l’oest). 
Hi participaren diàriament sis paleontòlegs i 
calgué incorporar-hi també dues excavadores 
giratòries per avançar les tasques d’excavació. 
Així, doncs, calgué combinar les tasques d’ex-
cavació manual amb el control paleontològic 
preventiu de la maquinària pesant de petita 
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envergadura (excavadora giratòria de rodes). 
En general, la giratòria emprà una pala petita 
per excavar, malgrat que en ocasions hagué de 
recórrer al martell (en funció de la duresa del 
terreny). Als punts en què ja hi havia proves 
de presència de restes fòssils, o als nous que 
anaren sorgint com a resultat del seguiment 
de les màquines, s’hi realitzaren excavacions 
manuals (fig. 3). En algunes d’aquestes exca-
vacions, a causa de la duresa del sediment, 
calgué fer servir martells percussors manuals 
amb grups electrògens.

La segona fase es dugué a terme durant deu 
dies (entre l’1 i el 10 de febrer del 2012) i consis-
tí en el control preventiu de l’excavació, mitjan-
çant maquinària pesant, del tram inferior que 
quedava per rebaixar fins assolir la cota final 
al calaix del canal. Es tractava d’un petit tram, 
d’uns cent cinquanta metres de longitud, que 

aproximadament unia els dos perímetres exca-
vats durant la fase anterior. En primer terme, 
els responsables de l’obra hi dugueren a ter-
me una voladura i, posteriorment, el tram fou 
excavat mitjançant una excavadora giratòria 
(més gran que les emprades en la fase anteri-
or), que utilitzà una pala grossa o un martell, 
segons la duresa dels sediments. La giratòria 
excavà fins a un màxim de 5 m de fondària. 
Durant aquesta segona fase només calgué la 
presència del paleontòleg director.

La majoria de restes s’extragueren en blocs 
de roca, la qual cosa permeté accelerar els tre-
balls paleontològics sense posar en perill la in-
tegritat dels fòssils. L’única excepció és un cra-
ni d’artiodàctil de grans dimensions, el qual, 
atesa la seva mida, s’hagué d’extreure mitjan-
çant la realització d’una mòmia de poliuretà 
expandit. Del total de restes recuperades, es 

Fig. 2. Intervenció paleontològica preventiva al Talladell 3. En primer terme, seguiment de màquines  
al Perímetre B i, al fons, seguiment de màquines i excavació manual al Perímetre A
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prioritzà la preparació paleontològica d’aque-
lles més rellevants des d’un punt de vista cien-
tífic o patrimonial. Les tasques de preparació 
les dugueren a terme els tècnics especialitzats 
del Laboratori de Preparació de l’Institut Ca-
talà de Paleontologia Miquel Crusafont durant 
el 2014 (Robles et al., 2014).

4 Resultats i discussió

4.1. Dades sedimentològiques

Els materials afectats durant la intervenció 
paleontològica formen part del sistema lacus-
tre de l’Urgell (Anadón, 1989) i presenten una 
alternança de materials calcaris d’origen la-
custre amb materials sorrencs d’origen fluvial 
de l’oligocè inferior. Aquest sistema lacustre 
som patí diferents períodes de transgressió i 
regressió, els quals expliquen la intercalació 
dels materials d’origen fluvial entre els ma-
terials carbonatats lacustres. El Perímetre A 
es localitzava principalment a les argiles de 
plana d’inundació dels cursos fluvials, carac-
teritzades, a més de pel contingut en restes 
fòssils de vertebrats, per l’elevat contingut en 
restes vegetals (fragments de carbó) i la pre-
sència d’ostràcodes als nivells més sorrencs. 
El Perímetre B, en canvi, es trobava sobre 
materials de marge lacustre, en algun cas en 
transició directa amb els sediments fluvials 
associats, caracteritzats per sorres carbona-
tades amb restes fòssils transportades pels 
cursos f luvials i dipositades en zones molt 
properes al marge del llac. Les seccions es-
tratigràfiques aixecades durant la intervenció 

Fig. 3. Equip de treball i tasques inicials  
de delimitació de restes fòssils al perímetre B
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Fig. 4. Panell de correlació entre les seccions del Talladell 3: Talladell I (esquerra) i Talladell I (dreta)
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del Talladell 3 (secció Talladell I i secció Talla-
dell II), juntament amb el panell de correlació 
corresponent, s’han reproduït a la fig. 4. Al 
seu torn, a la fig. 5 es presenta un tall geològic 
interpretatiu de la zona d’estudi.

4.2. Restes recuperades i llista faunística

En total, entre les dues fases dutes a terme per 
FOSSILIA al Talladell 3, es recuperaren 598 
restes fòssils siglades i inventariades, a les quals 
caldria afegir les més de cinc-centes restes re-
cuperades durant la intervenció anterior. Les 
restes recuperades corresponen majoritària-
ment a restes petites o fragmentàries de rèp-
tils, tot i que també s’hi identificaren alguns 
fòssils de mamífers. Destaca la troballa d’un 
crani pràcticament complet, amb dents soltes 
i algunes vèrtebres i costelles associades, atri-
buït a un artiodàctil de la família extinta dels 
entelodòntids (fig. 6). A causa de la duresa de la 
matriu i de les grans dimensions de la mòmia 
del crani de l’entelodòntid, amb el pressupost 
disponible només fou possible preparar un 
total de vint-i-sis restes fòssils, inclòs aquest 
crani (fig. 7), el qual actualment està essent es-
tudiat amb detall per part d’investigadors del 

Fig. 5. Tall geològic interpretatiu (no a escala) de la relació entre els materials de les seccions  
del Talladell 3 (Talladell I i Talladell II)
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Fig. 6. Detall del crani d’entelodòntid  
(sigla de camp TLL3-181) i restes associades durant 
la seva delimitació, al Perímetre B del Talladell 3
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Grup de Recerca de Faunes del Neogen i Qua-
ternari de l’Institut Català de Paleontologia M. 
Crusafont (ICP).

Les restes de plantes recuperades al Talladell 
3 són massa fragmentàries com per poder ser 
identificades, i el mateix es pot dir de les res-
tes de mol·luscos gastròpodes. Els vertebrats, 
al seu torn, estan representats per rèptils i ma-
mífers. La llista faunística provisional de ver-
tebrats (taula 1), elaborada a partir de les restes 
recuperades al Talladell 3, és molt similar a la 
ja coneguda a partir dels jaciments clàssics de 
les Pedreres del Talladell.

Taula 1. Llista faunística provisional de les restes  
de vertebrats fòssils recuperades al Talladell 3  
en la intervenció descrita en aquest article

Classe Reptilia

Família Diplocynodontidae

  Diplocynodon cf. muelleri

Família indet.

  Testudines indet.

Classe Mammalia

Família Theridomyidae

  Theridomyidae indet.

Família Anthracotheriidae

  Elomeryx cluae

Família Cainotheriidae 

  Cainotherium gracile

Familia Entelodontidae 

  Entelodontidae indet.

Els rèptils estan representats, d’una banda, 
per cocodrils de la superfamília Alligatoroidae, 
alguns dels quals són assignables (amb reser-

ves) a l’espècie Diplocynodon cf. muelleri. Clàs-
sicament, al jaciment del Talladell s’hi havien 
citat diverses espècies de cocodrils (Bataller, 
1941, 1956; Bergounioux, 1958; Crusafont i 
Pairó, Golpe i Posse, 1977; Gómez-Alba, 1997; 
Coma, 1999; Costafreda Puigpinòs, 2002), in-
cloent-hi no només Hispanochampsa mülleri, 
descrita a partir de material d’aquest jaciment, 
sinó també diverses espècies de Diplocynon (D. 
marini i D. guerini). Tanmateix, Piras i Busca-
lioni (2006) demostraren que totes les restes 
d’aquest jaciment corresponien a una única 
espècie de Diplocynodon, que caldria anome-
nar Diplocynodon muelleri. Les restes de co-
codrils ja preparades procedents del Talladell 
3 (IPS84311, IPS84312, IPS84313, IPS84314 i 
IPS84315) permeten confirmar-ne l’atribució 
al gènere Diplocynodon, però caldria un estudi 
més aprofundit per confirmar-ne l’assignació 
a un nivell específic. Al Talladell 3 també s’hi 
troben tortugues, representades per tota una 
sèrie de plaques aïllades i d’altres en conne-
xió. Un estudi recent d’aquest grup (Hervet, 
2004) revelà que les diferents espècies del gè-
nere Chrysemys citades del Talladell (Crusafont 
i Pairó, Golpe i Posse, 1977; Coma, 1999; Cos-
tafreda Puigpinòs, 2002) corresponien en rea-
litat a una espècie d’aigua dolça, el geoemídid 
Cuvierichelys iberica. No és possible, tanma-
teix, confirmar l’atribució a aquesta espècie al 
Talladell 3 fins que no s’hagin preparat algunes 
de les restes disponibles.

Pel que fa a l’associació de mamífers del Ta-
lladell 3, els micromamífers estan representats 
per una espècie indeterminada de la família 
Theridomyidae. A partir de material del jaci-
ment clàssic del Talladell, Depéret (1906) erigí 
la subespècie Theridomys siderolithicus major 
(Depéret 1906), posteriorment considerada 
una espècie distinta (Agustí et al., 1987), The-
ridomys major. Tanmateix, caldrà un estudi 
més aprofundit del material disponible del 
Talladell 3 per tal de confirmar-ne l’adscrip-
ció a gènere i espècie. Quant als macromamí-
fers, al Talladell 3 hi trobem representades les 
famílies Anthracotheriidae, Cainotheriidae i 
Entelodontidae. Els antracotèrids estan repre-
sentats per l’espècie Elomeryx cluae, que fou 
originàriament descrita a partir de restes del 

Fig. 7. Crani i mandíbula d’entelodòntid 
(IPS84310a-b, sigla de camp TLL3-181)  
un cop ja preparat, en vista lateral
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jaciment clàssic del Talladell dins del gènere 
Brachyodus (Depéret, 1906; Truyols Santoja, 
Crusafont Pairó, 1961) i posteriorment trans-
ferida al gènere Elomeryx (Crusafont, Truyols, 
1964; Crusafont i Pairó, Golpe i Posse, 1977; 
Golpe-Posse, 1982; Cuenca et al., 1992). Les 
restes del Talladell 3 en són la primera citació 
en una localitat diferent del jaciment clàssic del 
Talladell, on s’han recuperat gran quantitat de 
restes (Cuenca et al., 1992; Gòmez-Alba, 1997; 
Costafreda Puigpinòs, 2002). Al seu torn, els 
cainotèrids són representats al Talladell 3 pel 
gènere Cainotherium (Crusafont i Pairó, Gol-
pe i Posse, 1977; Agustí et al., 1987; Cuenca et 
al., 1992; Coma, 1999; Costafreda Puigpinòs, 
2002). Es tracta d’un gènere àmpliament dis-
tribuït des de l’oligocè fins al miocè inferior 
d’Europa (Berthet, Hugueney, 2000). En el cas 
del Talladell, s’hi han identificat dues espècies, 
Cainotherium gracile i Cainotherium commu-
ne, que es diferencien per la mida més gran de 
la darrera (Alarcón, Álvarez-Sierra, 2009). A 
partir de les restes recuperades al Talladell 3, 
només hi hem pogut constatar la presència de 
C. gracile. Finalment, els entelodòntids estan 
representats per un crani notablement complet. 
Es tracta d’una troballa força important, per-
què les citacions prèvies d’aquesta família a la 
península Ibèrica són molt escasses i a la conca 
eocena-oligocena de l’Ebre només s’ha citat la 
presència d’Entelodon magnus al jaciment de 
Rocallaura (Tarragona), de l’oligocè inferior, 
malgrat que no es disposa d’informació deta-
llada sobre la localització exacta del jaciment 
(Golpe-Posse, 1974, 1982). Els entelodòntids 
són una família extinta distribuïda per l’he-
misferi nord des de l’eocè fins a l’oligocè a 
Euràsia, i que a Amèrica del Nord es troben 
encara durant el miocè inferior (Lucas et al., 
1997; Effinger, 1998; Lucas, Emry, 1996). És re-
lativament ben coneguda a les conques eocenes 
i oligocenes de França (Pomel, 1847; Aymard, 
1848; Effinger, 1998), on es va definir el gène-
re Entelodon, i també a l’oligocè superior de 
Geòrgia (Lucas, Emry, 1996), per bé que el seu 
registre és més ben conegut a Àsia i Amèrica 
del Nord (Lucas et al., 1997; Effinger, 1998; Lu-
cas, Emry, 1996). El crani d’entelodòntid del 
Talladell 3 està essent estudiat per investiga-

dors de l’ICP, la qual cosa permetrà, en el futur, 
determinar-ne la identitat taxonòmica pel que 
fa a gènere i espècie.

4.3. Edat del jaciment

La datació dels jaciments fossilífers eocens i 
oligocens de la conca de l’Ebre es fonamenta 
en criteris bioestratigràfics i magnetoestrati-
gràfics (Agustí et al., 1987; Anadón et al., 1989, 
1992; Barberà et al., 2001; Sanjuan et al., 2014; 
Sanjuan, Martín-Closas, 2014). Els criteris bi-
oestratigràfics es basen en les associacions de 
caròfits (Anadón et al., 1992; Sanjuan et al., 
2014; Sanjuan, Martín-Closas, 2014) i en les 
unitats de mamífers del paleogen (MP; Agustí 
et al., 1987; Anadón et al., 1989, 1992; Cuenca 
et al., 1992). En total, a la conca de l’Ebre s’hi 
han descrit divuit biozones locals basades en 
els caròfits. La secció estratigràfica basal del 
jaciment clàssic del Talladell es correlaciona-
ria amb la biozona europea de Lychnotham-
mus major (Sanjuan et al., 2014) o la biozona 
local 15 (Anadón et al., 1992), que es pot cor-
relacionar amb la unitat MP23 (Barberà et al., 
2001; Sanjuan et al., 2014). La part més alta de 
la sèrie, al seu torn, es correlacionaria amb la 
biozona europea de Chara microcera (Sanjuan 
et al., 2014) o la biozona local 16 (Anadón et 
al., 1992). Aquestes biozones indiquen una edat 
compresa entre l’oligocè inferior tardà i l’oli-
gocè mitjà primerenc (estampià). Pel que fa als 
mamífers, la presència de Therydomys major 
al Talladell és rellevant des d’un punt de vista 
biocronològic (Agustí et al., 1987; Sáez-Ruiz, 
1987; Anadón et al., 1989, 1992; Barberà et al., 
2001), ja que permet correlacionar el jaciment 
(i altres de propers, com Forés 33 i Ciutadilla) 
amb la biozona de Theridomys major, que com-
prèn les unitats MP22 i MP23, on s’enregis-
tren molt pocs rosegadors (Agustí et al., 1987; 
Anadón et al., 1989, 1992; Cuenca et al., 1992; 
Barberà et al., 2001). Pel que fa a les dades mag-
netoestratigràfiques prèvies per als jaciments 
del Talladell, Forés 33 o Ciutadilla (Anadón et 
al., 1989, 1992; Barberà et al., 2011; Sanjuan 
et al., 2014), permeten correlacionar-les amb 
cron C12r (31,034–33,157 Ma). Juntament amb 
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les dades bioestratigràfiques, això indicaria 
una edat aproximada de 32–31 Ma (estampià, 
oligocè inferior) per al jaciment del Talladell 
(Anadón et al., 1992; Barberà et al., 2001; San-
juan et al., 2014).

Atès que en el transcurs de la intervenció 
realitzada al Talladell 3 no es van dur a terme 
mostratges de paleomagnetisme, la datació 
d’aquest jaciment s’ha de fonamentar essenci-
alment en criteris bioestratigràfics. En aquest 
sentit, cal assenyalar que la llista faunística 
del Talladell 3 és molt similar a la dels jaci-
ments clàssics de les Pedreres del Talladell, 
incloent-hi la presència de Diplocynodon 
cf. muelleri i d’Elomeryx cluae, dues espè-
cies conegudes exclusivament al jaciment 
clàssic del Talladell (Gómez-Alba 1997). La 
presència d’entelodòntids també seria cohe-
rent amb una edat estampiana, ja que, tot i 
que la seva presència a la conca de l’Ebre és 
molt puntual, la seva presència és coneguda 
a Euràsia durant aquest interval de temps. La 
confirmació de la presència del gènere The-
ridomys al Talladell 3 permetria corroborar 
una edat similar a la del jaciment clàssic del 
Talladell, d’uns 32–31 Ma.

5 Agraïments

La recerca reflectida en aquest treball ha estat 
possible gràcies al finançament de la Genera-
litat de Catalunya (CERCA Programme/2014 
SGR 416 GRC), el Ministerio de Economía 
y Competitividad (CGL 2016-76431-P/CGL 
2015-63777-P) i a l’Agencia Estatal de Investi-
gación/FEDER, EU. Els treballs de camp i de 
preparació paleontològica foren sufragats per 
ACUAES i realitzats per FOSSILIA mitjançant 
una subcontractació a través de l’UTE CORB, 
que posà a disposició de FOSSILIA totes les 
eines i la maquinària necessàries per dur a ter-
me la intervenció. La preparació de les restes 
fòssils, encarregades a FOSSILIA directament 
per ACUAES, es dugué a terme al Laboratori 
de Preparació de l’ICP, que té el dipòsit pro-
visional de les restes fòssils. Volem agrair les 
tasques realitzades pels tècnics paleontòlegs de 

FOSSILIA i l’equip de preparadors de l’ICP i la 
col·laboració del Servei d’Arqueologia i Paleon-
tologia de la Generalitat de Catalunya, sense el 
qual no hagués estat possible realitzar aquesta 
intervenció.
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