
  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, 
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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.
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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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